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Bijlage 1: "Vooronderzoekl; De Jnventarisatie". 

1. lnleiding. 
Dit vooronderzoek heeft als doel het inzicht te krijgen in de verschillende systemen die er zijn 
om een hoog gebouw te stabiliseren. Er zijn nogal wat verschillende systemen om dat te doen, 
die vaak ook nog eens verschillende varianten hebben. Per systeem wordt een kleine inleiding 
gehouden, waama de krachtswerking, de vervorming en de veiligheid aan bod komen. Ook 
worden er nog voorbeelden bij vermeld. De voorbeelden zijn zo goed mogelijk bij dat 
systeem uitgezocht. Deze voorbeelden kunnen projecten zijn die zijn uitgevoerd in staal, 
beton, of een combinatie van deze twee. 
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Bijlage 1: "Vooronden:.oekl; De lnvenlarisalie". 

2. Systemen voor stabiliteit van gebouwen. 

2.1 lnleiding. 
Inmiddels heeft het constructiestaal weer een grote geschiedenis achter zich. Midden l 9e 
eeuw werd het eerste constructiestaal al gebruikt. De eerste hoge constructies kwamen pas in 
1889 met de bouw van de Eiffeltoren (300m hoog). Door de loop van de 20e eeuw werden er 
steeds hogere gebouwen geplaatst. Flatiron Building in 1902 met een hoogte van 87m was 
een van de eerste stalen hoge gebouwen. In 1929 werd het hoogterecord verbroken door het 
Chrysler Building met een hoogte van 319m. Op elkaar volgden het Empire State Building in 
1931 (381m), de in 1972 gebouwde inmiddels niet meer bestaande twin-towers van het World 
Trade Center ( 417m), Sears Tower in 1974 met 442m. 

Hoewel beton in verhouding een zwaardere constructiemateriaal is dan staal, is beton toch 
zeker geschikt voor hoogbouwprojecten. Zeker nu de laatste jaren ontwikkelingen hebben 
plaats gevonden. Zo zijn er steeds betere betonkwaliteiten ontwikkeld. Ook kan in sommige 
gevallen beton een meer economisch materiaal zijn bij de toepassing ervan in hoge gebouwen. 
De lijst van hoge gebouwen spreekt voor zich. Recordhouder op dit moment zijn de Petronas 
twin-towers in Kuala Lumpur in Maleisie opgeleverd in 1997 met een hoogte van 452m met 
een stabiliteitssysteem van gewapend beton. Central Plaza in Hong Kong heeft een hoogte 
van 374m en is helemaal uitgevoerd in gewapend beton. Wel heeft de toepassing van het 
constructieve staal in hoogbouwprojecten een langere geschiedenis dan het gewapend beton. 

Verder zijn er natuurlijk nog de composiet- of de hybride systemen. Dit zijn systemen die 
staal en beton combineren. Bij composietsystemen wordt er geprobeerd van beide materialen 
de voordelen mee te pikken. Er kunnen veel combinaties bedacht worden om staal en beton te 
laten samenwerken. Zo zijn natuurlijk de gecombineerde staalplaat-betonvloeren en de staal
betonkolommen erg bekend. Er kunnen echter ook schijven/kernen in staal-beton uitvoering 
gemaakt worden. 

2.2 Voordelen van het construeren met staal. 
Uiteraard moeten de voordelen en kosten van het construeren met staal in verhouding tot het 
construeren met andere materialen 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 
rneestal eenvoudig gemaaki 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. 
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 stijfueid. 
6. Staal is ductiel en heeft een lang vloeitraject. 

2.3 Voordelen van het 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 
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Bijlage 1: "Vooronderr.oekl; De lnventarisatie". 

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. 

2.3 De constructieve principes. 
In het construeren van stabiliteitssystemen zijn globaal 6 hoofdprincipes te onderscheiden. De 
principes zullen allemaal iets uitgewerkt worden. De meeste van deze principes kunnen zowel 
in staal als in beton en eventueel als composietsysteem uitgevoerd worden. De hoofdprincipes 
zijn soms onderverdeeld in afgeleiden. 

Hoofdprincipes: 

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

3. 1 lnleiding. 

Bijlage I: "Vooronden.oekl: De JnventarisaJie". 

Raamwerken zijn frames opgebouwd uit kolommen en regels. Door tussen deze regels en 
kolommen verbindingen te maken die krachten overbrengen zal het raamwerk stabiel worden 
in zijn eigen vlak. 

Het voordeel van het gebruik van een raamwerk is dat er bij een raamwerk geen diagonalen 
voorkomen. Dit heeft tot gevolg, dat de enige constructieve elementen die op een plattegrond 
voorkomen, kolomrnen zijn. Er is dus een grote vrijheid bij het indelen van de plattegrond. 
Het nadeel van raamwerken is dat deze veel vervormen en er dus nogal veel materiaal 
gebruikt moet worden om het raamwerk stijf genoeg te krijgen. 

Stijfstalen raamwerk: 30 verdiepingen. 

Stijfraamwerk van beton: 20 verdiepingen. 

Flexibel stalen raamwerk: 15 verdiepingen. 

Fig. 3. J. Te ha/en aantal verdiepingen per systeem. 

De stalen stabiliserende raamwerken zijn onder te verdelen in flexibele raamwerken en stijve 
raamwerken. Bij flexibele raamwerken zijn de verbindingen flexibel (fig. 3.2). Dat wil zeggen 
dater een rotatie in deze verbinding optreedt tijdens het belasten. Bij gebouwen tot 15-20 
verdiepingen kan het economisch zijn te kiezen voor een flexibel raamwerk. Dit heeft als 
voordeel dat de verbindingen niet zo zwaar uitgevoerd hoeven te worden. Dit komt neer op 
minder bouten, schotjes en manuren per verbinding. Stijve raamwerken hebben verbindingen 
die helemaal stijf zijn (fig. 3.3). Er treedt dus geen rotatie in de verbindingen op. Raamwerken 
in beton worden uitgevoerd met momentvaste en stijve verbindingen. Stijve stalen 
raamwerken zijn economisch bij gebouwen tot 30 verdiepingen. Raamwerken van beton tot 
ongeveer 20 verdiepingen (fig. 3.1 ). 
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Fig. 3.2. Voorbeeldenjlexibele verbindingen in staa/. Fig. 3.3. Voorbee/den stijve verbindingen. 

3.2 Krachtswerking binnen raamwerken. 
De krachtswerking binnen een raamwerk is als volgt: Een horizontale kracht werkt op de 
constructie (Fig. 3). Deze kracht wordt via buigende momenten in de kolommen en de regels 
afgedragen naar de onderliggende constructie. Dit is het afschuifdee] van dit systeem, dat 
voor veel vervorming zorgt. Het tweede dee] van het systeem in bet optreden van axiale 
krachten in de buitenste ko]ommen. Het is duidelijk dater veel buiging in bet hele systeem zit 
en dat de constructie-elementen daar op gedimensioneerd moeten worden. Materiaaltechnisch 
gezien is dit systeem dus niet zo economisch. 

Met kan we] nagaan bij een hoog gebouw dat de afscbuiving maximaal is bij de grond en 
steeds kleiner wordt richting de top van bet gebouw. Dit is te zien in de vervorming waarbij 
richting de top de extra uitbuigingen steeds kleiner worden (zie fig. 3.4). Deze vervorming is 
dus een typische afschuifvervorming. 

--- - -------- ------- -- ---
F 

► 

F 

► 

--- -------- -------- - --MECHANICASCHEMA KRACHTSWERKING 
Fig. 3. 4. Krachtswerking van een raamwerk. Rood gee ft een trekkracht weer. Blauw een dmkkracht. Te zien is 
hoe de afschuifkrachten via buiging afgedragen worden. 
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Bijlage 1: "Voorondenoekl; De lnvenlarisalie". 

3.3 Vervorming van raamwerken. 
Alie vervorming bij horizontale windlasten bestaan uit de vervormingen van de kolommen en 
regels. Vanwege het ontbreken van diagonalen in het raamwerk die de afschuifkrachten op 
kunnen nemen bestaat de totale vervorming uit twee delen. Het eerste dee! is de 
afschuifvervorming welke waar te nemen is in de dubbele buiging van zowel de regels als de 
kolommen. Het tweede dee! is de buigvervorming welke waar te nemen is in de verkorting en 
verlenging van de kolommen aan de buitenzijden (fig. 3.5). De vervormingen zijn bij een 
raamwerk van normale proporties als volgt opgebouwd: 

a. Dubbele buiging in de balken t.g.v. afschuiving. (50%-60%). 
b. Dubbele buiging in de kolommen t.g.v. afschuiving. (15%-20%). 
c. Verkorting en verlenging van de kolommen t.g.v. buiging. ( 15%-20%). 

Fig. 3. 5. Een raamwerk met zijn typische afschuijvervorming. 

3.4 Veiligheid. 
Een raamwerk kan een heel veilig constructief principe zijn. Bij dit systeem zijn vaak de 
vervormingen maatgevend voor het ontwerp en niet de optredende krachten. Met andere 
woorden: Het systeem heeft veel capaciteit om extra krachten op te nemen. In geval van het 
wegvallen van constructieve elementen of grote uitwendige belastingen zal het systeem onder 
bepaalde voorwaarden niet zomaar bezwijken. 

Een ander item is meestal de grote graad van statische onbepaaldheid van dit systeem. Alie 
knopen zijn momentvast en bij een zorgvuldig ontwerp kunnen altematieve draagwegen 
bepaald worden na het eventueel wegvallen van constructieve elementen. 

Een voorwaarde voor een grotere veiligheid is dat bet raamwerk meer dan twee 
ondersteuningen krijgt of meervoudig wordt uitgevoerd. Twee ondersteuningen zijn slechts 
twee ondersteuningen en zodra er een ondersteuning wegvalt zal bet systeem onmiddellijk 
bezwijken(meerdere draagwegen zie fig. 3.6). 

Afstudeerproject Elmar Kranendonk. 9. 
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Fig. 3.6. veiligheid door extra draagwegen. 

Als andere voorwaarde zal er goed gekeken moeten worden naar de partiele instabiliteit van 
de elementen binnen bet systeem. Als de kniklengte van een kolom slechts een verdieping 
wordt genomen en de verdiepingsvloer zal wegvallen zal bet systeem onmiddellijk bezwijken 
op het uitknikken van de kolom. Het uitknikken van een element is een vrij plotseling 
gebeuren en zal ten alle tijden voorkornen moeten worden. Het op buiging bezwijken van een 
ligger is veiliger dan het op knik bezwijken van een kolom. Een ligger zal namelijk eerst flink 
doorbuigen, gaan vloeien en daama gaan bezwijken(afhankelijk van profielklasse), terwijl een 
kolom vrij plots bezwijkt. 

Een derde voorwaarde is dat de constructie plastisch goed moet kunnen vervonnen. Plastisch 
vervormen garandeert een groot vervormtraject zonder het verliezen van sterkte. 

Men moet bij stalen raamwerken de nodige aandacht besteden aan brandveiligheid. De 
staalconstructie zal ge1soleerd moeten worden. Verder zullen er brandveilige vluchtwegen in 
horizontale en verticale zin aangelegd moeten worden. 

Het is voor de veiligheid van belang dat een systeem ductiel is. Ductiliteit wil zeggen: Het 
vermogen van een constructie om energie te absorberen ten gevolge van een uitwendige 
belasting zonder bezwijken ten gevolge te hebben. De meesten van ons zullen wel weten dat 
de opneembare energie een functie is van de kracht en de afgelegde weg. Bij een ductiel 
systeem blijft de opneembare kracht nagenoeg hetzelfde, maar de afgelegde weg moet groter 
worden, indien bet gewenst is dat er meer energie opgenomen kan worden. 

Men kan bij deze uitwendige belasting denken aan de belasting ten gevolge van een 
aardbeving. Bij aardbevingen zorgen snelle horizontale trillingen in de aardkorst voor grote 
horizontale krachten op bet gebouw vanwege het feit dat massa(gebouw) traag is(Primaire 
golven). Ook kan men denken aan een grote krachten die een impact introduceren(vliegtuigen 
etc.). 

Wetenschappers schatten het aantal aardbevingen per jaar over de gehele aarde op een 
miljoen. 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 
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Bijwge 1: "Vooronden.oekl; De lnventarisatie". 

aardbevingsgebieden. De sterkste aardbeving in Nederland vond plaats ten zuiden van 
Roennond op 13 april 1992. Deze had een kracht van 5,8 op schaal van Richter. 

Toch is er sprake van enig seismisch risico. Figuur 3.7 laat de intensiteit van te verwachten 
aardbevingen zien met een herhalingsperiode van 475 jaar. Dit komt overeen met een 
overschrijdingskans van 10% in 50 jaar. Hier is niet bij inbegrepen de zogenaamde 
gei:ntroduceerde aardbevingen. Gerntroduceerde aardbevingen zijn aardbevingen als gevolg 
van menselijk ingrijpen in de natuur, zoals bijvoorbeeld gasboringen. Figuur 3.8 komt uit de 
Eurocode 8 en laat de te verwachten versnellingen in Nederland zien in de verschillende 
gebieden. 

Gebied A 10 cm/sec2
. 

Gebied B. 22 crn/sec2
. 

Gebied C. 50 crn/sec2
. 

Gebied D. 100 cm/sec2
. 

✓ 

53 

Fig. 3. 7. Te verwachten aardbevingen met schaal. 
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Fig. 3.8. Te verwachten versnellingen. 

Samenvattend kan gezegd worden dat een stalen raamwerk veel goede eigenschappen heeft 
om een veilig en ductiel systeem te zijn. Ze hebben zowel een goede elastische- als plastische 
vervormingscapaciteit. Er moet wel opgelet worden dat de constructie niet te erg vervormd. 
Raamwerken hebben de neiging om veel te vervormen en zelfs flexibel te reageren op 
aardbevingsbelastingen. Dit kan schade tot gevolg hebben. Een ander risico hiervan is dat 2e 
orde effecten groter worden naarmate de vervorming grater is. 
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3.5 Voorbee/d ontwerp met een stalen raamwerk als stabiliteitssysteem. 
In New York staat het Lever House. Lever House is gebouwd in 1952 en is 95m hoog (fig. 
3.9). Het totale gebouw bestaat uit twee volumes. Het horizontale liggende volume namelijk 
de laagbouw, en de staande toren. Het voorbeeld gaat over de toren. In de toren is gebruik 
gemaakt van een stijf stalen raamwerk (fig. 3.10). Zoals in de plattegrond is te zien is het 
voordeel van het gebruiken van een stalen raamwerk een grote ontwerpvrijheid in de 
plattegrond. De kolommen van de laagbouw en de hoogbouw staan op hetzelfde grid (fig. 
3.11). 

I 

\ 

Raamwerk. ~ 

-
t 
lt±i± I 111 
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Fig. 3.9. Foto van het Lever House. Fig. 3.10. Doorsnede met het raamwerk in rood. 
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Fig. 3.1 i. Links de plattegrond van de begane grond en rechts die van de eerste verdieping. 
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4. Stalen vakwerken. 

4. 1 lnleiding. 
Vakwerken zijn frames bestaand uit regels en kolommen, waarbij er diagonale staven tussen 
de knooppunten komen. Vakwerken kunnen in het gebouw gebruikt worden, maar ook in de 
gevels geplaatst worden. 

Uit voorgaande gegevens is gebleken dat de afschuifvervorming bij raamwerken een groot 
deel is van de totale vervorming. Deze dominerende afschuifvervorming kan eenvoudig 
verholpen worden door het aanbrengen van een constructief element wat de afschuifkracht 
opneemt. Dit element kunnen een of meer diagonalen zijn. Er zijn verschillende methodes om 
dit te doen (zie fig. 4.2). 

Een vakwerk is economisch geschikt voor gebouwen tot 50 verdiepingen (fig. 4.1). Het 
nadeel van bet gebruik van vakwerken is dat een vakwerk, waar diagonalen in zitten, de 
indeling van een gebouw vaak niet positiefbetnvloeden. Er zal goed nagedacht moeten 
worden over de plaatsen waar diagonalen door de ruimten heen komen, of als de diagonal en 
in de gevels geplaatst worden, hoe deze te zien zijn. 

StaJen vakwerk: 50 verdiepingen. 

Fig. 4.1. Te ha/en verdiepingen bij een stalen vakwerk. 
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Er kan onderscheid gemaakt worden tussen centrische vakwerken en excentrische vakwerken. 
De reden voor het excentrisch uitvoeren van een vakwerk komt later nog. 

a. x-verband. 
b. n-verband. 
C. k-verband. 
d. omgekeerd k-

verband. 
e. excentrisch k-

verband. 
f. excentrisch k-

a. b. C. d e. verband. 
g. asymmetrisch 

omgekeerd k-
verband. 

h. varierend n-
verband. 

1. kniespant. 

J. excentrisch 
kniespant. 

f. ll. h. I. I. 

Fig. 4.2. Verschillende centrische en excentrische vakwerken. 

4.2 Krach'tswerking van een vakwerk. 
De krachtswerking van een vakwerk is als volgt: Een horizontale kracht werkt op de 
constructie (fig. 4.3). Deze kracht wordt door bij diagonaal ontbonden in een verticale 
drukkracht in de rechterkolom en een trekkracht in de diagonaal. Deze trekkracht in de 
diagonaal wordt een verdieping lager weer ontbonden in een trekkracht in de linkerkolom en 
een drukkracht in de regel. Het komt er dus op neer dat er alleen normaalkrachten optreden in 
dit systeem. 

-- ----- ------ --
r __ ► 

r __ ► 

---
:..--- - -- -MECHANICASCHEMA KRACHTSWERKING 

Fig. 4. 3. krachtswerking van een vakwerk. Rood geeft een trekkracht weer en blauw een dmkkracht. 
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4.3 De vervorming van vakwerken. 
Al eerder is genoemd dat met behulp van een of meer diagonalen de afschuifkracht wordt 
opgenomen. Dit resulteert in een systeem waarbij nagenoeg alleen trek of druk optreedt in een 
constructie-element. Dit is een efficient systeem, dat zich erg stijf gedraagt. Grof gezegd komt 
de uitbuiging van een vakwerk in de richting van de uitbuiging van een schijf (zie fig. 4.4). 
De vervormingen van een vakwerk voor een hoog gebouw van normale proporties is als 
volgt: 

a. Vervorrning van de kolommen t.g.v. buigende momenten. (70% - 80%). 
b. Vervorming van de diagonalen door afschuitkrachten. (20% - 30% ). 

✓/ 

Fig. 4. 4. Vervorming van een vakwerk. 
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4.4 Veiligheid van centrische vakwerken. 
Centrische vakwerken zijn vakwerken waarbij de hartlijnen van de staven van het vakwerk 
rond een knoop in deze knoop samenvallen. Dit wil dus zeggen dater geen 
excentriciteitsmomenten kunnen optreden in een van de staven. Alie krachten bestaan uit 
normaalkrachten. Dit resulteert in een efficient systeem. Aan de ene kant is dat een voordeel, 
omdat er goedkoper geconstrueerd kan worden. Aan de andere kant worden de reserves van 
de constructie voor het opnemen van extra krachten zijn hierdoor kleiner. 

Centrische vakwerken worden soms uitgevoerd als statisch bepaalde systemen. Indien een 
constructie-element wegvalt door een bijzondere belasting zal heel de constructie bezwijken. 
Er kunnen ook vormen bedacht worden waarbij de graad van statische onbepaaldheid 
vergroot wordt. Dit kan bijvoorbeeld door een soort kruising te maken tussen een vakwerk en 
een raamwerk. Een vakwerk met momentvaste knopen dus. 

Ook hier geldt: Een extra ondersteuning kan geen kwaad. Bij het wegvallen van een element 
hoeft de constructie niet gelijk bezwijken. Het statisch onbepaald uitvoeren van de stabiliteit 
van een gebouw geeft mogelijkheden tot het afdragen van krachten in meerdere richtingen en 
dus meer veiligheid. 

Men moet bij stalen vakwerken de nodige aandacht besteden aan brandveiligheid. De 
staalconstructie zal gei'soleerd moeten worden. Verder zullen er brandveilige vluchtwegen in 
horizontale en verticale zin aangelegd moeten worden. 

De partiele instabiliteit van de constructie-elementen zal bij vakwerken veel beter bekeken 
moeten worden dan bij raamwerken. Raamwerken vervormen meer en waarschuwen dus veel 
meer. Vakwerken bestaan uit staven waar overal druk in kan zitten, uitgezonderd de 
trekdiagonalen. Het uitknikken van een van deze staven zal plotseling gebeuren en kan, indien 
het een statisch bepaald vakwerk betreft, bezwijken tot gevolg hebben. Er moet dus eigenlijk 
meer waarschuwing in dit systeem ingebouwd worden. 

Dit moet vooral bij aardbevingbelastingen. Bij aardbevingbelastingen treden wisselende 
horizontale krachten op(Primaire golven). Het zijn echter niet alleen horizontale krachten die 
dan optreden, maar ook verticale krachten(Secundaire golven). Deze verticale krachten 
bedragen ongeveer een derde van de horizontale krachten. Alhoewel deze verticale krachten 
kleiner zijn dan de horizontale krachten, worden ze nogal eens onderschat. Analyse van 
gebouwen na aardbevingen laat zien dat gebouwen die ingestort zijn niet omvallen, maar 
verticaal naar beneden instorten. Recht naar beneden instorten betekend dat de verticale 
constructie-elementen niet voldeden en uitgeknikt zijn. 

Centrisch vakwerken zijn erg efficient als het gaat om sterkte en stijfheid, maar om 
bovengenoemde redenen niet erg ductiel en vertonen een matig plastisch gedrag. Orn 
vakwerken te laten voldoen in seismische gebieden zullen deze zwaarder uitgevoerd moeten 
worden, zodat er geen knik optreedt in de gedrukte staven. Anders gezegd moet de 
aardbevingsbelasting bijna helemaal opgevangen worden in bet elastisch gebied. Alleen de 
getrokk:en diagonaal zou wat kunnen vloeien. Dit heeft zijn gevolgen voor de afmetingen van 
de constructie. Voordeel van de goede stijtheid is dat de tweede orde effecten beperkt blijven. 

4.5 Veiligheid excentrische vakwerken. 
Excentrische vakwerken zijn vakwerken waarbij de hartlijnen van de staven om een knoop 
niet in die knoop samenvallen (fig. 4.6) . Er treedt dus een excentriciteitsmoment op. 
Excentrische vakwerken zijn een kruising tussen centrische vakwerken en raamwerken. Het 
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systeem combineert de stijfheid van een centrisch vakwerk en het plastische gedrag en 
energieabsorberend vermogen van een raamwerk. 

Dit feit maakt excentrische vakwerken zo geschikt voor gebruik in seismische gebieden. De 
achterliggende gedachte van dit systeem is dat het uitknikken van de gedrukte staven 
voorkomen wordt door de regel waar het excentriciteitsmoment in optreedt te laten vloeien 
ten gevolge van dit moment (fig. 4.5). Deze zal dat plastisch gaan vervonnen. 

Fig. 4.5. Vervormen van de regel ten gevolge van het excentriciteitsmoment. 

Het hele systeem wordt hier veel ductieler van, omdat het vakwerk vrij grote verplaatsingen 
kan ondergaan zonder dat het bezwijkt. 

Men moet bij stalen excentrische vakwerken de nodige aandacht besteden aan 
brandveiligheid. De staalconstructie zal gei"soleerd moeten worden. Verder zullen er 
brandveilige vluchtwegen in horizontale en verticale zin aangelegd moeten worden. 

Ook neemt de graad van statische onbepaaldheid toe. Door de momentvaste knopen en 
kunnen er zich meerdere draagwegen ontwikkelen in geval van het wegvallen van 
constructieve elementen. Het systeem zal een deel van zijn sterkte en stijfheid behouden. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. 4. 6. Voorbeelden excentrische vakwerken. 

Excentrische vakwerken zijn een goede keuze in seismische gebieden, waar niet alleen een 
ductiel constructief principe is vereist, maar waar ook enige stijfheid in de constructie nodig 
is. De aardbevingsbelasting kan dus niet alleen in het elastische gebied opgevangen worden, 
maar ook in het plastische gebied. Dit systeem ligt qua sterkte en stijfheid tussen centrische 
vakwerken en raamwerken in. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze manier van construeren 
in seismische gebieden 30% materiaal bespaard ten opzichte van centrische vakwerken en 
raamwerken. 
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4.6 Voorbeeld ontwerp in staal met een vakwerk als stabiliteitssysteem. 
In 1978 namen Bell Canada en de National Bank Of Canada in Montreal deze twee torens in 
gebruik (fig. 4. 7). De torens hebben hoofdzakelijk een rechthoekige plattegrond. De 
gebouwen zijn ongeveer 127m hoog. Bij beide gebouwen is er gebruik gemaakt van 
excentrische vakwerken om de stabiliteit te verzorgen. Er zijn voor de vakwerken k
verbanden gebruikt die over drie verdiepingen !open (fig. 4.8). Leuke wetenswaardigheid: In 
Amerika rekent men bij de windbelasting niet alleen een bijbehorend "overturning" moment 
uit zoals ze dat noemen. Ze rekenen ook een bij het gebouw horend torsiemoment uit. De 
plattegronden van de toren van Bell Canada en de toren van de National Bank Of Canada zijn 
ongeveer even groot (fig. 4.9). Echter door de verschillende vonnen is het torsiemoment van 
de toren van Bell Canada 12 maal zo klein. 

Fig. 4. 7. Bell Canada en de National Bank Of Canada. Links in gerede toestand; Rechts in aanbouw. 
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Fig. 4.8. Constructieve opbouw van de torens . 
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Fig. 4.9. Links de plattegrond van de National Bank Of Canada. Rechts die van Bell Canada. 
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5. Kernen en schijven van beton. 

5. 1 lnleiding. 
Een eenvoudige, veel in Nederland toegepaste, methode in gewapend beton om een gebouw 
stabiel te krijgen is het storten van kemen of schijven. Kernen kunnen in twee richtingen 
krachten opnemen en vaak nog ook een behoorlijk torsiemoment. Schijven zijn slechts in een 
richting stijf en kunnen dus slechts in een richting krachten opnemen. Met deze manier van 
construeren kan men hoogten bereiken van ongeveer maximaal 40 verdiepingen (fig. 5.1). 

De kem wordt vaak gemaakt rond verticale ontsluitingswegen. Een voordeel hiervan is dat de 
verticale ontsluitingswegen goed tegen brand kunnen worden beschermd. Bij stalen 
stabiliteitssysteem ontbreekt dat er nog wel eens aan. Een ander voordeel is dat bier de 
plattegrond niet direct door verstoord word. Verticale schachten voor liften, trappen en 
Jeidingen zijn nu eenmaal nodig. 

Kem van beton: 40 verdiepingen. 

Fig. 5. J. haalbare aantal verdiepingen. 

5.2 Krachtswerking. 
De krachtswerking van kernen en schijven zijn waarschijnlijk de eenvoudigste die er zijn. De 
kemen en schijven gedragen zich als deels ingeklemde kolommen die hun krachten afdragen 
naar de fundering. 

5.3 ve,vorming. 
De vervorming van een kern/wand bestaat uit nagenoeg alleen de buigvervorming. De 
afschuifvervorming is te verwaarlozen met de buigvervorming. De maximale verplaatsing per 
verdieping ligt bovenin het gebouw. Dit wordt anders als er openingen in de wanden gemaakt 
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worden. De wand zal zich dan bij grotere openingen meer als een raamwerk met hoge regels 
en kolommen gaan gedragen. Er zal dan meer afschuifvervorming in de constructie optreden. 
Dat wil niet alleen zeggen dat de totale verplaatsing groter wordt, maar dat ook de maximale 
verplaatsing per verdieping niet per defi.nitie bovenin het gebouw ligt. 

5.4 Veiligheid. 
Kernen of schijven worden over bet algemeen niet op stijfheid gewapend, maar op de 
maximale krachten die optreden in de uiterste grenstoestand. Dit komt ook omdat er vaak een 
drukkracht in de kern of schijf aanwezig is die een positieve invloed heeft op de buigstijfueid. 
Kernen of schijven daarom zijn een behoorlijk efficient systeem. De reserves van het systeem 
zullen daarom niet zo heel groot zijn. 

Het in een kem aanbrengen van verticale onts1uitingsmoge1ijkheden garandeert een bepaalde 
veiligheid. Verder is beton in bet algemeen meer brandveilig dat staal. De massa is namelijk 
groter en de wamtegeleidingscoefficient kleiner. 

Het statisch onbepaald uitvoeren van de stabiliteit van een gebouw geeft mogelijkheden tot 
het afdragen van krachten in meerdere richtingen en dus meer veiligheid. 

Schijven en kemen uitgevoerd in gewapend beton vertonen wel behoorlijk goed plastisch 
gedrag. Als de vloeispanning van het betonstaal is bereikt zal de constructie nog behoorlijk 
vervorrnen voordat de constructie bezwijkt. Toch is gewapend beton iets minder ductiel dan 
constructiestaal. 

Gebouwen metals stabiliteitssysteem schijven of kemen in seismische gebieden hebben een 
aantal nadelen. Als eerste worden schijven ofkemen gemakkelijk bemvloed door 
aardbevingen. Dit is omdat ze erg schuifstijf zijn. De primaire golven van aardbevingen 
hebben dus een erg directe invloed op bet gebouw. Dit zal voor de schuifkrachten niet zo erg 
veel uitmaken, omdat de kem of schijf daar nog wel overcapaciteit heeft. De buigende 
momenten zullen echter veel groter worden. Wat goed nagekeken moet worden zijn de delen 
die verbonden zijn met de kem of schijf. Uit onderzoek is gebleken dat de kem het altijd wel 
goed doet in seismische gebieden, maar dat vaak de verbindingen met de kem of schijf 
bezwijken. Dit kan bijvoorbeeld een vloerbalk zijn die met de kem verbonden is. Het tweede 
nadeel is dat de zwaardere gebouwen trager zijn en de trillingen ten gevolge van de 
aardbeving grotere krachten zullen uitoefenen op de constructie. Het derde nadeel is dat het 
zwaardere gebouw meer last heeft van 2e orde effecten. 

Het gebruiken van kemen of schijven in gebieden waar weinig seismisch risico is, kan heel 
goed. In seismische gebieden moeten ze echter zwaarder uitgevoerd worden om genoeg 
capaciteit te hebben tijdens aardbevingen. De nadelen zijn al eerder genoemd. 
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Bijlage J: "Vooronderr.oekl; De JnvenJarisatie". 

5.5 Voorbeeld composiet ontwerp met een kern van als 
stabiliteitssysteem. 
De Rembrandt Tower is in Nederland een bekend ontwerp (fig. 5.2 en 5.3). Het 
kantorencomplex is 135m hoog en is in 1995 opgeleverd. De toren heeft een kem van beton 
die gemaakt is met behulp van een klimglijbekisting (fig. 5.4). Verder is het skelet van het 
gebouw van staal. De vloeren zijn gecombineerde staalpaatbetonvloeren. Bij 
composietsystemen probeert met zoveel mogelijk voordelen van de verschillende 
constructiematerialen te gebruiken. De vloeren zijn zeer slank en ook behoorlijk licht. Dit was 
wel belangrijk, omdat dit gebouw gesitueerd is op een plaats waar zich zeer slappe grond 
bevindt. 
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Fig. 5.2. Foto van de Rembrandt Tower. 

Fig. 5.3. Doorsnede. 

Fig. 5.4. Plattegrond Rembrandt Tower. 
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5. 6 Voorbeeld ontwerp in beton met een kem van a/s stabiliteitssysteem. 
Renaissance Center is een complex in Detroit met verschillende doeleinden (fig. 5.5). Op het 
terrein van Renaissance Center bevindt zich het 73 verdiepingen hoge ronde Renaissance One 
hotel (fig. 5.6). De totale hoogte van deze toren is 221 meter. Het gebouw was af in 1981. 

Stabiliteitselement van dit gebouw is de ronde kem van het gebouw. Binnen deze kem liggen 
de circulatieruimten en de installatieschachten. Verder is er nog een ring van kolommen ter 
plaatse van de buitengevel voor het dragen van verticale belasting (fig. 5.7). 

Fig. 5.5. Het Renaissance One hotel. Fig. 5. 6. Aanzicht van het Renaissance Center. 

• 

Fig. 5. 7. Plattegronden op verschil/ende niveaus van het Renaissance One hotel. 
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6. lnteractiesystemen, outriggers en belts. 

6.1 lnteractiesystemen. 

6.1.1 lnleiding. 

Interactiesystemen zijn systemen waarbij twee constructieve principes samenwerken. Bij 
gebouwen kan het voorkomen dat het beter uitkomt om twee verschillende 
stabiliteitssystemen te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld een kem of vakwerk met een 
raamwerk zijn. Als deze systemen samenwerken zullen er interactiekrachten optreden.(fig. 6.1 
en 6.2). 

Vakwerk Raamwerk Interactiekrachten 

Fig. 6. 1. Werking van een interactiesysteem dat een stalen vakwerk combineert met een stalen raamwerk. 

Een reden voor het gebruiken van twee verschillende systemen kan zijn dat er maar op 
bepaalde plaatsen doorbrekingen van de plattegrond door diagonalen mogen zijn. Men kan er 
dan voor kiezen een vakwerk in combinatie met een raamwerk te gebruiken. Een andere reden 
kan zijn dat men de stijfheid van bet gebouw wil vergroten. 

Raamwerk. 
Kem/schijf. 

Fig. 6. 2. Werking van een interactiesysteem dat een kemlschijf van be ton combineert met een raamwerk. 

Vanwege de grote hoeveelheid interactiesystemen die er gemaakt kunnen worden tussen twee 
constructieve principes zal er alleen een voorbeeld gegeven worden van een 
vakwerkcontructie/kem samenwerkend met een raamwerk. Dit had natuurlijk ook de 
krachtsuitwissseling tussen een groot en een klein vakwerk kunnen zijn. In beton is het 
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mogelijk met als interactiesysteem een kem en een raamwerk een gebouw van 50 
verdiepingen te maken. In staal komt men op zo'n 55 verdiepingen (fig. 6.3). 

Staten valmerk 
met raamwcrk: SS 
verdiepingen. 

Staleri vakwerk: 
50 vcrdiepingcn. 

Fig. 6.3. Vergelijking interactiesystemen van staal en beton. 

6.1.2 Krachtswerking. 

Kem van bet.on 
met raamwerlc: 50 
vcrdtepingcn. 

Kem van betoo: 
40 verdiepingen. 

In eerste instantie lijkt een raamwerk niet zoveel extra bijdrage te kunnen leveren aan een 
vakwerk. Tocb kan er winst behaald worden bij bet koppelen van deze twee verscbillende 
system en. 

Door de verschillende uitbuigingsvormen van een raamwerk en een vakwerk zullen er 
horizontale krachten optreden in de vloer die deze systemen met elkaar verbindt. Het vakwerk 
zal onderin bet gebouw veel van de windbelasting opnemen, omdat deze op deze plaats erg 
stijf is vergeleken met het raamwerk. Het raamwerk daarentegen zal boven in de constructie 
veel van de horizontale lasten opnemen. 

6.1.3 Vervorming. 

Bij het laten samenwerken van twee constructieve principes kan de totale stijfheid aanzienlijk 
toenemen. Verder is door de samenwerking de uitbuigingsvorm in gunstige zin veranderd. De 
verplaatsing per verdieping is namelijk afgenomen. De verplaatsing per verdieping is ook een 
belangrijk criterium voor het wel of niet kiezen van een bepaalde constructie. 

6.1.4 Veiligheid. 

Het interactiemedium van dit interactiesysteem is eigenlijk de vloer. De vloer draagt de 
krachten over tussen het vakwerk en het raamwerk. lndien er een vloer zou bezwijken hoeft 
dat op zicb niet zo'n ramp te zijn. De boven- en onderliggende vloer zullen de kracbtswerking 
onmiddellijk ovememen. Verder zijn het raamwerk en vakwerk op zich natuurlijk stabiele 
elementen. 
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6.1.5 Voorbeeld ontwerp in staal met gebruikmaking van een interactiesysteem. 

Als voorbeeld van een gebouw waarin een interactiesysteem is gebruikt, is hier het First 
Interstate World Center genomen (fig. 6.4). Dit gebouw in Los Angeles, is in 1990 opgeleverd 
en heeft een hoogte van 31 Orn. Het First Interstate World Center ligt op 39 km afstand van de 
beruchte San Andreasbreuk. Dit is dus een erg aardbevingsgevoelig gebied. 

"':! ·. 

Fig. 6.4. Foto van het First Interstate World Center. 

Dit was dan ook de reden voor de constructeurs om hier te kiezen voor een combinatie van 2 
systemen. De kem is een stijf stalen vakwerk. De gevel bestaat echter uit een ductiel 
raamwerk. Het gebouw is berekend op een aardbeving van 8,3 op schaal van Richter. Gebrek 
aan ductiliteit van het vakwerk is dus de reden om te kiezen tussen een combinatie van een 
raamwerk en een vakwerk. De interactiekrachten !open via de vloeren. 

Fig. 6.5. Opbouw van het gebouw. 

~ ,...~ 
' -:;....--I-'" 

:~~~ 

Op fig. 6.5 is rechts de stijve stalen kem te zien. Ook is te zien hoe in de gehele gevel een 
stalen raamwerk is gebruikt. De vloeren staan er tussenin en spelen hun interactierol. 
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6.1.6 Voorbeeld ontwerp in beton met gebruikmaking van een interactiesysteem. 

Het voordeel van het gebruiken van een interactiesysteem in beton is de extra hoeveelheid 
verdiepingen die erop gemaakt kunnen worden. Het systeem gedraagt zich namelijk veel 
stijver. Dit zeker bij gebruik van niet-prismatische regels, waarbij de regels het hoogst zijn op 
de plaats waar bet moment het grootst is. Dit winst in aantal verdiepingen kan zo'n 20 
verdiepingen zijn. 

Dit is een ontwerp genaamd The Lone Star Towers in Dallas (fig 6.6 en 6.7). Het ontwerp is 
50 verdiepingen en 200m hoog. AJs stabiliteitssysteem worden I-vormige kemen gebruikt in 
combinatie met een raamwerk. Het raamwerk bestaat uit niet-prismatische regels, waarvan de 
hoogte varieert tussen de 508mm in het midden en de 840mm aan de einden (fig. 6.8). 

Fig. 6. 6. Rendering The Lone Star Towers. Fig. 6. 7. Draadmodel The Lone Star Towers. 
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Niet prismatische Jiggers. 

Fig. 6.8. Plattegrond The lone Star Towers. 
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6.2 Outriggers en belts. 

6.2.1 lnleiding. 

Bij/age 1: "Vooronderu,ekl; De lnventarisatie". 

Een outriggersysteem is een systeem dat krachten reduceert in het hoof dstabiliteitssysteem 
van bet gebouw. Een outriggersysteem wordt dan ook altijd gebruikt in combinatie met een 
ander stabiliteitsysteem. Dit kan bijvoorbeeld een kem of een vakwerk zijn. Het reduceren 
van de kracbten gebeurt door de gevelkolommen in de krachtsafdracht te betrekken (fig. 
6.10). De outrigger vormt een stijve arm tussen de gevelkolommen en de kern/vakwerk. 

Het outriggersysteem kan gebruikt worden als het gebouw teveel gaat vervormen. Een 
outrigger kan 25% - 30% verhoging geven aan de stijfheid van het gebouw. Het totale 
systeem vormt dan een heel efficient systeem. De winst ten opzichte van de standaard 
vakwerken zonder outrigger is ongeveer l 0 verdiepingen extra. Een vakwerkconstructie met 
een outrigger is geschikt voor gebouwen tot ongeveer 60 verdiepingen (fig. 6.9). 

Stalen vakwerk met outriggers en belts: 60 verdiepingen. 

Staten vakwerk met raamwerk: 55 verdiepingen. 

Staten vakwerk: 50 verdiepingen. 

Fig. 6. 9. Overzicht haalbare aantal verdiepingen per systeem. 

Een belt is een horizontale stijve ring die ervoor zorgt dat er niet alleen krachten optreden in 
de kolom waar de outrigger mee verbonden is, maar dat deze krachten over de gehele gevel 
verspreid worden. Hoe meer kolommen dat er in de krachtswerking betrokken worden, hoe 
meer stijfheid dat het systeem krijgt. Verder zullen de optredende krachten verdeeld worden 
over een aantal kolommen (fig. 6.11). 

6.2.2 Krachtswerking. 

De outrigger heeft een optimale locatie in het gebouw. Meestal ligt deze optimale locatie op 
2/3 van de hoogte. Dit is afhankelijk van de stijtheden van de outrigger en de kem. 
Indelingstechnisch moet bet natuurlijk wel kunnen om een hoge outrigger ergens in de 
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plattegrond te plaatsen. Soms worden ze daarom ook wel helemaal op de bovenste verdieping 
geplaatst. Natuurlijk kunnen er ook meerdere outriggers gebruikt worden op verschillende 
hoogten. 
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Fig. 6. JO. Links een vakwerkconstructie zonder outrigger. Rechts dezeljde constructie met outrigger. 

Door het in de krachtswerking betrekken van de gevelkolommen, kan de outrigger een 
tegengesteld moment aan de kern/vakwerk leveren. Dit gaat de uitbuiging behoorlijk tegen. 
Ook de momenten die op zullen treden zullen kleiner zijn (6.10). 

Vakwerk. 

Belts. 

Outriggeni. 

Gcvelkolonmten. 

Fig. 6. I I. Voorbeeld van een constructie met 2 vakwerken, 4 outriggers en 2 Belts. 
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6.2.3 Vervorming. 

Het toepassen van een outrigger gaat de vervorming van het gebouw aanzienJijk tegen. Eerder 
was al gezegd dater verhogingen van 25% - 30% van de stijfheid mogelijk zijn. Een outrigger 
levert een tegengesteld moment aan de kern/vakwerk. Dus ook een tegengestelde vervorming. 
De kem of het vakwerk wordt niet alleen bij de fundering ingeklemd maar de outrigger levert 
ook weerstand aan de kern/vakwerk. 

6.2.4 Veiligheid. 

Zoals al eerder is gebleken is een vakwerk/k:ern in combinatie met een outrigger een zeer 
efficient systeem. Dit wil dus zeggen dat de unity-checks voor sterkte en stijfheid vrij dicht bij 
elkaar liggen. Er moet dus zeker aandacht besteed worden aan de reserves van de constructie. 
Toch hoeft dit systeem geen onveilig systeem te zijn. 

De belts maken de constructie veiliger. Indien er enkele kolommen wegvallen, om welke 
reden dan ook, zullen deze stijve, sterke ringen de krachten op een andere manier wegdragen. 
Het verband tussen alle constructie-elementen wordt beter bewaard. 

Het is verstandig de stabiliteit van bet gebouw statiscb onbepaald uit te voeren in verband met 
de meerdere manieren van krachtsafdracht. Dit kan betekenen dat de vakwerken meervoudig 
kunnen worden. 

Ook kan er aan gedacht worden de outriggers alleen maar extra stijfheid aan het gebouw te 
laten geven. Indien men er dan voor zorgt dat de kemen of vakwerken in de uiterste 
grenstoestand bet gebouw overeind kunnen houden zonder hulp van de outriggers is men 
minder afhankelijk van de outriggers en zal de veiligheid toenemen. Outriggers kunnen 
overigens ook ductiel worden uitgevoerd in bet geval dat bet gebouw zich in een seismisch 
gebied bevindt. Ouriggers hoeven niet alleen statisch bepaalde vakwerken te zijn, maar 
kunnen ook worden uitgevoerd als meer ductiele vierendeelliggers (Petronas-Towers), of 
excentriscbe vakwerken. 

Als bet gebouw zich in een seismisch gebied bevindt kan men dus overwegen bet vakwerk 
excentriscb uit te voeren voor meer ductiliteit en beter plastisch gedrag. Dit in combinatie met 
als outrigger een vierendeelligger of excentrisch vakwerk, geeft een veilig constructief 
principe. Helaas gaat hierdoor de stijfbeid wel iets acbteruit. 
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6.2.5 Voorbeeld ontwerp in staal met gebruikmaking van een outriggersysteem en 
belts. 

De USX Tower in Pittsburgh in de Verenigde Staten heeft een hoogte van 256m (fig. 6.12). 
Het gebouw heeft een driehoekige plattegrond (fig. 6. 14). Stabiliteitsysteem van het gebouw 
is een stalen vakwerkconstructie (kem), met outriggers. De outrigger is niet op de meest 
effectieve plaats gemaakt, maar bovenin het gebouw als hat-outrigger. Het vakwerk is een 
meervoudig vakwerk (veiliger en stijver!) met n-verbanden die over drie verdiepingen lopen 
(fig. 6.13). 

Fig. 6.12. Joto van de USX Tower. 

Wind. 

Fig. 6.13. Links: vervorming van het vakwerk indien er 
geen outrigger was geweest. Rechts de vervorming met 
outrigger. 

Fig. 6.14. Plattegronden USX Tower. Links de constructieve en rechts de indelingstechnische. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 32. 



L 

Bij/age 1: "Vooronderr.oekl; De fnventari.Jatie". 

6.2.6 Voorbeeld composiet ontwerp met gebruikmaking van een outriggersysteem. 

Een Nederlands voorbeeld. Het gaat om het hoofdkantoor van de Generale Bank Nederland 
(fig. 6.15). Het gebouw is 104m hoog en is van 1993 tot 1995 gebouwd. Vanwege de beperkte 
ruimte aan de Blaak moest er een stank ontwerp komen. Normaalgesproken zou er een kem 
van 10 meter doorsnee nodig zijn voor de stabiliteit van dit gebouw. Dit zou echter teveel 
netto vloeroppervlak kosten en daarom is er gekozen voor een betonnen kem met 6 meter 
doorsnee in combinatie met twee stalen outriggers (fig. 6.16 en 6.17). De kem is in het werk 
gestort met glijdende bekisting. 

Outriggen;. 

Fig. 6.16. Doorsnede. 
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Fig. 6. 17. Plattegrond de Generale Bank Nederland 

6.2.7 Voorbeeld ontwerp in beton met gebruikmaking van een outriggersysteem. 

Voor het voorbeeld van een ontwerp in beton met gebruikmaking van een outrigger wordt 
verwezen naar hoofdstuk xxx. Reden hiervoor is dat dit een ontwerp is van een gebundeld 
raamwerk-gevelbuissysteem met een outrigger. Het voorbeeld komt aan bod na de 
hoofdstuk.ken over gevelbuizen. 
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7. Gevelbuissystemen. 

7.1 lnleiding. 
In de hoogbouw worden vaak gevelbuisconstructies toegepast. Bij gevelbuisconstructies 
wordt als constructie voor stabiliteit de hele buitengevel geactiveerd. De momentarm is dan 
natuurlijk maxirnaal. Op deze manier kunnen dan ook een van de hoogste gebouwen 
geconstrueerd worden. Gevelbuissystemen worden zowel in staal als in beton uitgevoerd. 

Het geve]buissysteem is ontwikkeld in de jaren 50 en 60. Het eerste gebouw met een 
gevelbuissyteem ten behoeve van de stabiliteit was het De Witt-Chestnut appartment building 
in Chicago. De eerste ontwerpen waren simpele lineair prismatische gebouwen. Het is ecbter 
mogelijk diverse andere vormen te maken. Aangezien een gevelbuisconstructie een 
behoorlijke torsiestijfheid heeft, kan de plattegrond van het gebouw zelfs asymmetrisch zijn. 
Een voorwaarde is wel dat de plattegrond een gesloten vorm moet hebben van redelijke 
afmetingen. 

Inmiddels zijn er nog al wat varianten gevonden van verschillende soorten gevelbuizen. Dit 
zijn onder andere het raamwerk-gevelbuissysteem met zijn varianten, de gebundelde 
gevelbuizen en de buis in buis systemen. De krachtswerking wordt daarom per subsysteem 
behandeld. De veiligheid zal we] algemeen behandeld worden. 

Vrij algemeen kan gezegd worden van gevelbuizen dat zo'n 10% - 40% van de gevel is 
"gevuld" met kolommen en balken. Dit hangt natuurlijk af van de keuze van het systeem, 
kolomafstanden en balkafmetingen, de hoogte van het gebouw, de gebruikte materialen enz. 

Het is mogelijk een gevelbuissysteem te koppelen aan andere systemen om nog meer stijfheid 
te krijgen. Zo kan er een kem aan de gevel gekoppeld worden met behulp van een outrigger 
en belts. 

Momentvaste verbindingen zijn in beton relatief eenvoudig te maken vanwege bet monoliete 
karakter van beton. In staal kunnen delen prefab worden aangeleverd (zie One Mellon Banlc). 

7.2 Standaard raamwerk-gevelbuizen. 

7 .2.1 lnlelding. 

Het raamwerk-gevelbuissysteem is het eerst toegepaste stabiliteitssysteem bij 
gevelbuisconstructies. Het is een systeem waarbij alle gevels uit stijve raamwerken bestaan, 
die in de hoeken aan elkaar verbonden zijn. De constructie gaat dan als een geheel werken. 

Kolomafstanden kunnen varieren van 2 meter tot 5 meter. Hoe dichter dat de kolommen bij 
elkaar staan, hoe stijver bet raamwerk en dus de gevelbuisconstructie wordt. Men kan dus 
hoger bouwen naarmate de kolommen dichter bij elkaar staan. 

Er bevindt zich relatief weinig glas in de gevel. Dit kan architectonisch een nadeel zijn, maar 
heeft als voordeel dat de koellast van het gebouw en warmteverlies door de gevel gereduceerd 
worden. 

In beton is het mogelijk met een raamwerk-gevelbuisconstructie een hoogte van 55 
verdiepingen te krijgen. In staal kan dit oplopen tot 95 verdiepingen (fig. 7.1 ). 

Het nadeel van raamwerk-gevelbuisconstructies is dat het fenomeen shear-lag optreedt. Dit 
omdat de raamwerken niet schuifstijf genoeg zijn om de krachten ten gevolge van horizontale 
belastingen gelijkmatig te verdelen. 
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Stalen raamwerk-gevelbuis: 95 verdiepingen. 

Raamwerk-gevelbuis van beton: 55 verdiepingen. 

Fig. 7. I. Overzicht raamwerk-gevelbuis:,ystemen. 

7 .2.2 Krachtswerking. 

Zoa1s eerder duidelijk werd wordt bij een gevelbuissysteem de hele gevel als constructie 
geactiveerd bij horizontale belastingen. Het gebouw werkt dan als een koker (fig. 7.3). De 
lineaire spanningen die in het figuur zijn weergegeven zouden echter alleen op kunnen treden 
als de koker overal dicht was. Dit is natuurlijk onmogelijk, omdat er lichtopeningen in het 
gebouw moeten zijn. Orn deze reden is er een stijf raamwerk toegepast. 

Het gebouw werkt dan echter niet helemaal als een koker vanwege de afschuifvervorming van 
het raamwerk (fig. 7.3). Dit effect beet bet shear-lag effect. Bij een horizontale belasting 
zullen de spanningen niet lineair zijn, maar het grootst zijn in de hoeken van de buis. Dit zijn 
namelijk de "hardste" punten van het gebouw die bet meeste spanning naar zich toetrekk:en. 
Het midden van de wanden weigert volledig mee te werken. 
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Fig. 7. 2. Spanningsverdeling bi) een dichte gevelbuis. Fig. 7. 3. Spanningsverdeling bij een raamwerk
gevelbuis. 

7.2.3 De vervorming. 
De vervorming van een raamwerk-gevelbuisconstructie is uit een aantal componenten 
opgebouwd. De belangrijkste component is toch wel de vervorming van het raamwerk. 
Vandaar dat als de gevelkolommen dicht bij elkaar staan en er worden hoge balken toegepast, 
zal dat een grote invloed hebben op de stijfheid van het raamwerk. Verder zijn er natuurhjk de 
axiale verlengingen en verkortingen van de gevelbuizen die ook een deel voor hun rekening 
nemen. Normaalkrachtvervorming is normaalgesproken niet echt van grote invloed, maar 
zeker als de kolommen langer worden, speelt het een steeds grotere rol. Opgelet moet worden 
met het shear-lag effect, waardoor verdiepingen horizontaal door gaan buigen. 
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7.2.4 Voorbeeld ontwerp met een stalen raamwerk-gevelbuis als stabiliteitssysteem. 

Orn goede en minder goede redenen is zijn de World Trade Center twin-towers in New York 
wereldwijd bekend (fig. 7.4 tot 7.6). De torens hadden voor de aanslagen een hoogte van 415 
en 417 meter. De constructie voor de twin-towers was een stalen gevelbuissysteem waarbij de 
gevels als raamwerken opgebouwd waren. Vanwege de kleine hart op hart afstand van de 
kolommen kreeg men een stijf raamwerk. Hierdoor was bet mogelijk deze torens zo hoog te 
maken. 

Op 11 september 2001 werden de twee torens verwoest door aanslagen. Twee pas opgestegen 
Boeiing toestellen vlogen elk in een toren en ontploften daar in een vuurzee. De torens bleven 
respectievelijk ongeveer nog een uur en 45 minuten staan voordat ze instortten. Over de vraag 
waarom de torens instortten zijn grote rapporten geschreven en heeft de overheid van de 
Verenigde Staten een 2 jaar durend onderzoek gestart .. Kort zullen enkele belangrijke punten 
genoemd worden. 

De twee vliegtuigen waren net opgestegen en volgetankt met erg het brandbare brandstof JP-
8. De vliegtuigen vlogen met een snelheid van 400 mijl per uur tegen de torens. Orn een 
indruk van de impact te krijgen: De Lamont-Doherty observatory hgt op een afstand van 21 
mjj] van de plaats van de catastrofe en registreerde met behulp van seismografen uitslagen 
van 0,7 en 0,9 op schaal van Richter. 

De kolommen in de gevel waren erg beschadigd en op sommige plaatsen helemaal bezweken. 
Zelfs sommige kolommen bij de liftschachten in bet midden van het gebouw waren 
beschadigd. Dit blijkt uit onderzoek naar de staalrestanten, verricht door ingenieurs. Alle 
brandwerende isolatie om de kolommen waren vernietigd ofbeschadigd. De 
brandblusinstallatie's waren ook beschadigd en functioneerden niet meer. Dit in combinatie 
met de intense hitte van de vlamrnenzee droegen bij aan het verliezen van sterkte van het staal 
en dus bet bezwijken van het gebouw. 

De oorzaken van het instorten in het midden gelaten is er wel een belangrijke les die geleerd 
moet worden. De verticale ontsluitingswegen hadden te weinig capaciteit om de mensen op 
een goede manier naar buiten te krijgen. Ook hadden de verticale ontsluitingswegen beter 
beschermd moeten zijn tegen brand b.v. door ze met beton te omgeven. 

Interessante vraag wordt gesteld in een commentaar over de veiligheid van 
hoogbouwconstructies: "Kunnen we de hoogbouw veiliger maken door grenzen te stellen aan 
de hoogten van het gebouw, de brandisolatie vermeerderen, het versterken en vergroten van 
de verticale ontsluitingswegen, of moeten we de evacuatie beter kunnen regelen?". 
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Fig. 7.4. P/attegrond toren World Trade Center. 

Fig. 7.5. Doorsnede toren World Trade Center. 

Fig. 7. 6. Skyline Manhattan met de twin-torens. 
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7.2.5 Voorbeeld ontwerp met een betonnen raamwerk-gevelbuis als 
stabiliteitssysteem. 
In Hong Kong is in 1992 de Central Plaza opgeleverd (fig. 7.7). Dit gebouw heeft een hoogte 
van 374m en is bedoeld als kantoorruimte. In eerste instantie was het de bedoeling dit gebouw 
van staal te maken, maar door het plotseling zakken van de grondprijzen zag men zich 
genoodzaakt het gebouw van het meer economische gewapend beton te maken. 

Het gebouw heeft als stabiliteitssysteem een raamwerk-gevelbuisconstructie (fig 7.8). Er zijn 
twee kemen aanwezig die onderin het gebouw de afschuifkrachten opnemen, omdat hier het 
raamwerk van de gevel onderbroken wordt (fig. 7.9 en 7.10). Verder naar boven in het 
gebouw worden de kemen verjongd en spelen nauwelijks nog een rol in het verzorgen van de 
stabiliteit. Op de begane grond is dus een open ruimte. De kolommen staan hier ver uit elkaar 
en dragen hier het raamwerk nagenoeg alleen in verticale zin. Over de kolommen ligt een balk 
van 5,5m hoog en 2,8m breed. Orn de krachten van het raamwerk in de gevel naar de kem te 
leiden via de vloer heeft de vloer hier een dikte van lm. 

Fig. 7. 7. Central Plaza in Hong Kong. Fig. 7.8. Duidelijk is de raamwerk-gevelbuisconstructie te 
zien. 
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Fig. 7.9. Central Plaza plattegrand haven begane grand 

0 0 0 0 
Fig. 7. 10. Central Plaza plattegrand begane 
grond 
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7.2.6 Voorbeeld ontwerp met een composiet raamwerk-gevelbuis als 
stabiliteitssysteem. 
Gateway III in Chicago is een composiet ontwerp van 37 verdiepingen hoog (fig. 7.11). Het 
raamwerk in de gevels is van beton gemaakt. Binnen in het gebouw is een stalen frame 
toegepast dat niet aan de stabiliteit van bet gebouw meehelpt (fig. 7.12). Het is alleen om de 
vloerbelastingen te dragen. De vloer bestaat uit een staalplaat-betonvloer. 

Raamwerk-gevelbuis van beton. 

l H • - • • • • • • • • • • • . • • • • ~ 

I I * ~ ~ 
S1mpel verbonden 
stalen raamwerk. 

I 
I 
'---

Plattegrond. 

Stalen kolom. 

' I 

---, 
I 

,, 

Gevelkolom. 

Compos1et vloer. 

W apeni ngsstaaf. 

Ligger van beton. 

I 

• 
I 

Dwarskrachtverbinding. 

Verbinding. 

Fig. 7.12. plattegrond en details Gateway Ill. 

Fig. 7. 1 i . Gateway Ill te Chicago. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 42. 



I 
L 
l 

Bijlage 1: "Vooronden.oekl; De lnvenlarisane". 

7.3 Verstijfde raamwerk-gevelbuizen. 

7 .3.1 lnleiding. 
Als men een hoog gebouw wil maken met behulp van een raamwerk-gevelbuissysteem, 
treden er bijwerk:ingen op. Als eerste bevinden er zich relatief veel kolornmen en balken in de 
gevel. Dit kan de architect niet altijd waarderen. Het tweede is het shear-lag effect wat zorgt 
voor spanningsconcentraties en meer vervorming. Deze bijwerkingen kunnen venninderd 
worden door het toepassen van hulpmiddelen. 

In.filled Frames: 80 verdiepingen. 

Raarnwerk-gevelbu.is van beton: 55 verdiepingen 

Fig. 7.13. Overzicht verschillende systemen. 

Bij verstijfde raamwerk-gevelbuissystemen in staal kunnen er ongeveer nog tien 
verdiepingen, afhankelijk van de verstijving, extra opgebouwd worden. In beton komt men 
met behulp van infilled frames uit op 80 verdiepingen (fig. 7.13). 

7.3.2 Krachtswerking. 
Om het shear-lag effect te venninderen kunnen er een aantal dingen gedaan worden. Als 
eerste kunnen er diagonalen in de gevels aangebracht worden. Deze diagonalen nemen dan 
deels de afschuifkrachten ten gevolge van de horizontale belasting op. De raamwerken hoeven 
dan minder stijf te zijn, wat vertaald kan worden naar een kleinere oppervlakte balken en 
kolommen in de gevel. De constructie gedraagt zich bij het toepassen van diagonalen, als een 
raamwerk waar een vakwerk in verwerkt is. Het is eigenlijk een mengvorm tussen twee 
principes, wat niet verkeerd hoeft te zijn. 
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Het toepassen van diagonalen wordt zowel bij gebouwen van beton als van staal gedaan. Bij 
beton is dat in de vorm van infilled frames. Men vult hier een aantal gaten van het raamwerk 
helemaal op met beton. Dit gebeurt in de diagonale richting. 

Ben tweede mogelijkheid ter reductie van het shear-lag effect is het aanbrengen van stijve 
belts in de gevel. De belts zullen de spanningsverschillen die er waren vereffenen en beter 
verdelen over de gevelkolommen. 

De derde optie is het kiezen voor een gebundelde gevelbuissysteem of een 
vakwerkbuissysteem. Deze zal bij een volgend hoofdstuk aan bod komen. 

7.3.3 Vervorming. 

De vervorming van een verstijfde raamwerk-gevelbuisconstructie is van een aantal factoren 
afhankelijk. Als eerste hangt het er van af voor welke soort verstijving dat er is gekozen. 

Als er is gekozen voor de diagonalen als verstijving, is het gebouw een mengvorm tussen 
twee constructieve principes. Dat wil zeggen dat de diagonalen onder in het gebouw de 
afschuifvervorming tegengaan en hier relatief veel krachten zullen opnemen. Ook de verticale 
vervormingsverschillen ten gevolge van bet shear-lag effect worden opgenomen door de 
diagonalen. De afschuifvervorming zal dus veel kleiner zijn en de shear-lag effecten kleiner. 
Uiteraard blijft het vervormingsgedeelte ten gevolge van de axiale verlenging en verkorting 
gewoon bestaan. Van de varianten zal deze het minste vervormen; bet is een heel efficient 
systeem. 

Bij de tweede variant zal het gebouw hele stijve Jiggers in het raamwerk hebben van minirnaal 
een verdieping hoog. Dit in de vorm van belts. Deze stijve belts zorgen er voor dat de 
afschuifvervorming in verticale zin kleiner word. Dit wil dus zeggen dat bet shear-lag effect 
veel minder wordt. Het gebouw zal horizontaal minder vervormen. 
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7.3.4 Voorbeeld ontwerp met een betonnen verstijfde raamwerk-gevelbuis als 
stabiliteitssysteem. 

Onterie Center is een multifunctioneel hoogbouwproject in Chicago (fig. 7.15). Het bestaat uit 
twee delen namelijk: Een 59 verdiepingen hoge hoofdtoren en een 12 verdiepingen hoge 
aanbouw. De hoofdconstructie voor stabiliteit bestaat uit een verstijfde raamwerk
gevelbuisconstructie. De verstijving is te zien in de vorm van infilled frames als diagonalen 
(fig. 7.16). De diagonalen zorgen ongeveer voor 50% van de stijfbeid van het gebouw. Het 
raamwerk zorgt voor de rest. 

0 ,,~ B. 77 1d 
Vlakke plaat. \ 

~' I~ ~ '\. -- ,- ,-.- r+ ., 
~pi(' 

;.'I"' \\ ·1 l'\ '\ l'\. 

---:L 
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' '' ' I - -, 

~ ~1-J ~ J_ Vlakke plaat. 

I 
I I' 

I 
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I I 
I 

Q Diagooale 
wapcning. 0 Doorsnede B. 

e=: ~:-;p- ~ velkol~ . 

Vcrticale - --- Horiz.onlale wapening. 
wapening. 

DoorsnedeA. 

Fig. 7.14. Technische gegevens van een in.filled 
frame. De grote hoeveelheid diagonale wapening 
laat de plaats van de diagonaal zien. 

Fig. 7. 15. Foto van Onterie Center. Duidelijk zijn de infi/ledjrames te zien. 
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7.4 Vakwerk-gevelbuizen. 

7 .4.1 lnleiding. 

Omdat raamwerk-gevelbuissystemen de nadelen van shear-lag en veel afschuifvervorming 
hebben, heeft men de vakwerk-gevelbuisbuissystemen ingevoerd. Vakwerk
gevelbuissystemen zijn gevelbuizen die met vakwerken worden gestabiliseerd. Omdat dit een 
veel efficienter systeem is dan een raamwerk-gevelbuissysteem kan er hoger gebouwd worden 
met dezelfde hoeveelheid materiaal. Bij de verstijfde raamwerk-gevelbuissystemen gebruikte 
men ook diagonalen. Deze waren er ecbter alleen om het stijve raamwerk te verstijven. Bij 
vakwerk-gevelbuizen worden er geen stijve raamwerken gebruikt en zijn de vakwerken dus 
het enigste systeem die voor de stabiliteit zorgen. 

In staal worden er gewoon diagonalen in de gevel gemaakt die over een aantal verdiepingen 
lopen. Samen met de kolommen en de horizontale delen werken deze dan als vakwerk. In 
staal kan men met een vakwerk-gevelbuissysteem een gebouw maken met een hoogte van 110 
verdiepingen (fig. 7.16). 

V akwerk-gevelbuizen in staa1: I I O vercliepiogen. 

Raamwerk-gevelbuiz.en in staal: 95 verdiepingen. 

Fig. 7. 16. Overzicht verschillen in staal. 

In beton worden er ook diagonalen gemaakt. Dit is net als bij Onterie Center in de vorm van 
infilled frames. Echter zijn deze diagonalen niet de enigste elementen die voor de stabiliteit 
zorgen van het gebouw. Ook bet stijve raamwerk doet mee. Afhankelijk van de afmetingen 
zorgen ze samen voor de stabiliteit. Eigenlijk is dit dus een verstijfd raamwerk
gevelbuissysteem. 
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7.4.2 Krachtswerking. 

De krachtswerking van het systeem is eigenlijk heel simpel. De stalen vakwerken zijn al aan 
bod geweest. Deze vakwerken waren tweedimensionale vakwerken. De vakwerken van de 
gevelbuizen zijn eigenlijk Diets anders als ruimtelijke vakwerken. Deze vakwerken dragen de 
horizontaal optredende belasting ook af als normaalkrachten. 

7.4.3 Vervorming. 

Al eerder was duidelijk geworden dater bij de vakwerk-gevelbuizen nauwelijks shear lag 
optreedt. Dit is een voordeel, omdat de verdiepingen dan verticaal Diet vervormen. Verder is 
de totale vervorming van het gebouw natuurlijk beperkt door de efficiency van dit systeem. Er 
treedt alleen maar nonnaalkrachtvervorming op. De enigste vervormingen zijn: Als eerste wat 
afschuifvervorming door het korter of langer worden van de diagonal en. De tweede grootste 
factor is het vervormen van de kolommen. Deze factor is vaak groter dan 75%. 

Af1tudeerproject Elmar Kranendonk. 47. 



Bijlage 1: "Vooronden.oeAl,· De lnvenJarisalie". 

7.4.4 Voorbeeld ontwerp met een stalen vakwerk-gevelbuis als stabiliteitssysteem. 

Het John Hancock Center is waarschijnlijk een van de meest bekende gebouwen ter wereld 
(fig. 7.17 tot 7.20). Het staat in Chicago en was voor zijn tijd(l 969) een van de hoogste 
gebouwen ter wereld. De toren verjongt naar boven toe en is bovenaan het gebouw nog maar 
de helft van de afmeting die hij beneden heeft. De constructie die voor de stabiliteit van het 
gebouw zorgt is een vakwerk-gevelbuisconstructie. De stalen diagonalen !open over een 
hoogte van 18 verdiepingen. 

Fig. 7. 17. He/John Hancock Center. Fig. 7. 18. Doorsnede. Fig. 7.19. De constructie. 

I • 
• 
I I 

Fig. 7. 20. P/attegrond van het John Hancock Center 
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7.4.5 Voorbeeld ontwerp met een stalen vakwerk-gevelbuis als stabiliteitssysteem. 

Hier volgt een voorbeeld voor een gebouw met gebruikmak:ing van een vakwerk-gevelbuis als 
stabiliteitssysteem. Het gaat om het in 1977 opgeleverde Citicorp Center in New York. Dit 
gebouw is bijna 279 m hoog en heeft 59 verdiepingen (fig. 7.21). Met behulp van diagonalen 
die over meerdere verdiepingen !open creeert men een stijve buis. 

Het Citicorp Center is altijd een constructieve uitdaging geweest. Het hele kavel voor dit te 
realiseren project was al gekocht, op een gebouw na. Dit was de St. Peter' s Lutheran Church. 
De kerk stemde ermee in Citicorp zijn lucht-rechten te verkopen, op een voorwaarde. Deze 
voorwaarde was dat de kerk op een hoek van het kavel herbouwd zou worden, zonder dat er 
een verbinding met Citicorp zou komen, of dat er kolommen door de kerk zouden komen. Dit 
is de reden waarom het hele gebouw op "poten" staat. Overigens is dit het eerste gebouw in 
de U.S.A. waar een actieve demping is toegepast. 

Fig. 7.21. Het Citycorp Center. Rechts de constructie van het gebouw. 
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7.5 Gebundelde gevelbuissystemen. 

7 .5.1 lnleiding. 

Een gebundeld gevelbuissysteem is de derde mogelijkheid om een gebouw stijver te krijgen 
en bij gebruik van raamwerken de effecten van shear-lag te beperken. Bij een gebundeld 
gevelbuissysteem komt het er op neer dat men verschillende onafhankelijke buizen samen Jaat 
werken. Bij een gebundeld gevelbuissysteem werkt dus niet alleen de gevel mee aan de 
stabiliteit van het gebouw, maar ook het gedeelte dat zich in het gebouw bevindt. 

Gebundelde vakwerk-gevelbuis van staal: 140 
verdiepingen (nog nooit toegepast). 

Oebundelde raamwerk-gevelbuis van staal: 
110 verdiepingen. 

Gebundelde raamwer-gevelbuis van beton: 80 
verdiepingen. 

Fig. 7.22. Overzicht verschillende systemen. 

De gebundelde gevelbuissystemen zijn op te splitsen in de gebundelde raamwerk
gevelbuissytemen en de gebundelde vakwerkgevelbuissystemen. Bij gebundelde raamwerk
gevelbuissystemen zijn de buizen opgebouwd uit raamwerken en bij gebundelde vakwerk
gevelbuissystemen zijn de buizen opgebouwd uit vakwerken. 

Met een gebundeld raamwerk-gevelbuissysteem is het in staal mogelijk gebouwen te maken 
met ongeveer 110 verdiepingen. Als men dit gebouw in staal zou maken metals 
stabiliteitssysteem een gebundelde vakwerkbuis, dan zou men hoogten kunnen bereiken van 
140 verdiepingen. Dit is tot nu toe nog nooit gedaan. In beton ligt de grens op ongeveer 80 
verdiepingen. In beton wordt dit systeem ook wel eens een modulaire gevelbuissysteem 
genoernd, vanwege het feit dat het gebouw uit modules bestaat (fig. 7.22). 

Het voordeel van dit systeem is niet alleen de winst die er gehaald kan worden met de extra 
hoeveelheid verdiepingen, maar er k:unnen ook hele onregelmatige bouwvormen gemaakt 
worden. Het is mogelijk om elke buis een aparte functie te geven. Deze buizen hoeven niet 
helemaal tot boven door te lopen, maar k:unnen ergens halverwege stoppen. 
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Een ander voordeel kan zijn dat de kolommen minder dicht op elkaar hoeven te staan voor 
dezelfde stijfbeid. Nadeel is wel bet buigstijve raamwerk/vakwerk wat zich binnen bet 
gebouw bevindt en de indeling bernvloed. 

7 .5.2 Krachtswerking. 
Het principe van gebundelde gevelbuissystemen is al eerder genoemd, namelijk het laten 
samenwerken van verschillende gevelbuizen binnen een gebouw. Dit beperkt de shear-lag 
effecten van raamwerk-gevelbuissystemen en het vergroot de stijtbeid van het gebouw. Shear
lag effecten bij gebundelde raamwerk-gevelbuissystemen bestaan nog wel, maar zijn 
beduidend minder aanwezig dan bij niet gebundelde raarnwerk-gevelbuissystemen (fig. 7.23). 

Fig. 7. 23. Optredende shear-lag bti gebunde/de raamwerk-geve/buissystemen. 

De spanningspieken bij een gebundelde raamwerk-gevelbuissystemen door shear-lag zullen 
dus veel kleiner zijn. Door het laten samenwerken van de verscbillende gevelbuizen wordt 
niet alleen de stijfheid groter, maar ook de sterkte. De optredende horizontale krachten van 
gebundelde raamwerk-gevelbuisconstructies zullen niet alleen via de raamwerken in de gevels 
afgedragen worden, maar ook via de raamwerken in bet gebouw. 

Bij de gebundelde vakwerk-gevelbuissystemen treedt er minder shear-lag op en zullen alle 
krachten door de vakwerken als normaalkracht afgedragen worden. Dit is de reden waarom 
dit systeem zo efficient is en er erg hoog mee gebouwd kan worden. 

7.5.3 Vervorming. 
Zoals al eerder was gezegd zijn de shear-lag effecten bij gebundelde raamwerk
gevelbuissystemen veel kleiner. De vervorming van verdiepingen in verticale richting zal dus 
veel minder zijn. Ook de stijtbeid van het gebouw is veel groter door de samenwerking. 

Bij de gebundelde vakwerk-gevelbuizen treden er nagenoeg alleen nonnaalspanningen op en 
deze zullen nog minder vervormen. Kort gezegd is dit een van de stijfste methoden om te 
construeren. 
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7.5.4 Voorbeeld ontwerp met een stalen gebundelde raamwerk-gevelbuis als 
stabiliteitssysteem. 

Een heel bekend voorbeeld van een gebundelde raamwerk-gevelbuisconstructie is de Sears 
Tower in Chicago (fig. 7.24 ). Dit gebouw was 22 jaar kampioen qua hoogte met een hoogte 
van 442m. Het gebouw begint beneden met 9 buizen. Naar boven toe worden dat er steeds 
minder en aan de top zijn er nog maar 2 over (fig. 7.25). Ter voorkoming van te veel shear-lag 
zijn er op de mechanische verdiepingen belts gemaakt. Deze belts bestaan uit vakwerken die 
over twee verdiepingen !open. De stalen vloeren overspannen in een keer in een buis. 

Fig. 7.24. De sears Tower. 

Fig. 7.25. Plattegronden diverse 
verdiepingen. 
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Bij/age 1: "Vooronden.oekl; De lnvenJarislllie". 

7.5.5 Voorbeeld ontwerp met een gebundelde raamwerk-gevelbuis van beton als 
stabiliteitssysteem. 

Het One Magnificent Mile project in Chicago maakt gebruik van een gebundelde raamwerk
gevelbuisconstructie (fig. 7.26 en fig. 7.27). Het project bestaat uit 3 buizen die niet alien even 
hoog zijn. De hoogste buis is 57 verdiepingen hoog, de middelste 49 verdiepingen en de 
laagste is 22 verdiepingen. De vloeren zijn van beton. Het gebouw was behoorlijk 
economisch door de geavanceerde manieren van betonstorten 

Fig. 7.26. One Magnificent Mile te Chicago . 

• 

• • 
I 

• 

Fig. 7. 27. Plattegronden laagste en middelste gedeelte One Magnificent Mile. 
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7.6 Buis in buis systemen. 

7.6.1 lnleiding. 
Een buis in buis systeem is een afgeleide van de gebundelde gevelbuissystemen. De buizen 
bevinden zich echter niet naast elkaar, maar in elkaar. De binnenste buis kan bijvoorbeeld de 
de kern zijn. Deze laat men samenwerken met de gevelbuis. Gevolg is wel dat men krachten 
moet overbrengen van de binnenste buis naar de buitenste buis. De buitenste buis is vaak een 
raamwerk-gevelbuis. 

Een buis in buis systeem wordt meestal in gewapend beton toegepast. Men kan met dit 
systeem een grote hoogte bereiken, namelijk ongeveer 70 verdiepingen. 

7 .6.2 Krachtswerking. 

Het principe van dit systeem is dat de binnenste en buitenste buis gaan samenwerken. Orn 
deze samenwerking te verkrijgen moet de binnenste buis met de buitenste buis gekoppeld 
zijn. Vaak zorgen hoge Jiggers die op elke verdieping overspannen van de binnenste naar de 
buitenste buis hiervoor. Op deze manier worden optredende krachten ten gevolge van de 
horizontaal optredende belastingen verminderd. 

7 .6.3 Vervorming. 

Buis in buis systemen kunnen behoorlijk efficient zijn. Dat is ook terug te zien in de hoogte 
die er bereikt kan worden met behulp van dit systeem. Zeker ook omdat de binnenste buis 
vaak als kem wordt uitgevoerd en de buitenste als een raamwerk-gevelbuis. De kem zal veel 
van de (horizontale )afschuifvervorming opnemen. Dit heeft een gunstig effect op de totale 
vervorming van bet gebouw die toch voor een groot deel uit afschuifvervorming bestaat. 
Shear-lag in de buitenste buis zal nog steeds op kunnen treden, al is het in mindere mate. Elke 
verticale beweging van de buitenste buis wordt verhinderd door de liggers waarmee de 
buitenste aan de binnenste buis verbonden is. 
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7.6.4 Voorbeeld ontwerp met een composiet buis in buissysteem als 
stabiliteit:ssysteem. 

Het First Canadian Centre project staat in Calgary (fig. 7.28). Het gebouw bestaat uit 3 delen. 
Er zijn twee torens van elk 64 en 43 verdiepingen. Daartussen is een "laag"bouw van 12 
verdiepingen. De buitenste buis bestaat op de hoeken uit schijven en verder uit raamwerken. 
De vloeren zijn staal-beton vloeren (fig. 7.29). 

Fig. 7. 28. First Canadian Centre. 

schij ven van beton. 

Vloeren van staal. -

Raamwerk-gevelbuis. 

Fig. 729. Plattegrond First Canadian Centre. 
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Bijlage 1: "Vooronde17.oekl; De lnvenlarisatie". 

7.6.5 Voorbeeld ontwerp met een buis in buissysteem van beton als 
stabiliteitssysteem. 

MLC centre bevindt zich in Sydney in Australie (fig. 7.30). Het gebouw is 229m hoog en 
heeft een buis in buissysteem als stabiliteitssysteem. De binnenste buis is een kem van beton 
(fig. 7.31). De buitenste buis is een raamwerk van beton met 8 grote kolommen. Orn de 
buitenste buis een grote stijfheid te geven heeft men de regels tussen de kolommen hoog 
gemaakt. Tussen de kem en de buitenste buis heeft men hoge Jiggers gemaakt om alles als een 
systeem te laten werken. 

De reden dat men 8 grote kolommen gemaakt heeft in plaats van verschillende kleine 
kolommen, is vrij simpel. Onder het gebouw lopen kruislings tussen de kolommen door, twee 
metrobuizen. 

Fig. 7.31. Plattegrond MLC Centre. 

Fig. 7.30. Foto van het MLC Centre in Sydney. 
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Bijlage 1: "Vooronderr,otkl: De JnvtnJarisalie". 

7. 7 Voorbeeld composiet ontwerp met combinatie verschillende 
principes. 
Een gebouw hoeft niet per definitie uit een principe te bestaan. Dat laat dit voorbeeld wel 
z1en. 

Recordhouder van dit moment zijn de Petronas twin-towers in Kuala Lumpur met een hoogte 
van 452m. Het gebouw heeft 88 verdiepingen en heeft als doelgroep kantoren. De grote torens 
hebben een diameter van 46m. Tegen de grote torens aan staan twee "kleinere" torens met een 
hoogte van 44 verdiepingen. Tussen de twee hoofdtorens is een luchtbrug gemaakt (fig. 7.31 
en 7.33). 

De hoofddraagconstructie van dit gebouw is van gewapend, deels hoge-sterkte beton. De 
vloeren zijn staalplaat-beton vloeren en de luchtbrug is in staal uitgevoerd. Het 
stabiliteitssysteem van dit gebouw is een raamwerk-gevelbuissysteem in combinatie met een 
outrigger. 

Soms wordt de hoofddraagconstructie van dit gebouw ook een kern in combinatie met mega
kolommen genoemd. In dat geval zou dit gebouw in de categorie mega-constructies 
thuishoren. Feit is wel dat iedere toren 16 kolommen heeft die als elementen binnen het 
raamwerk in de gevel meewerken. Er treedt dus redelijk wat buiging in op. Dit is bij mega
kolommen niet zo. Orn deze redenen is dit voorbeeld hier geplaatsd. 

De hoofdtoren heeft een kem met een afmeting van ongeveer 23m bij 23m. De gevelbuis 
bestaat uit een raamwerk-gevelbuissysteem met 16 kolomrnen, waarbij de regels niet
prismatisch zijn opgebouwd (fig. 7.34). Het outriggersysteem betaat uit 4 vierendeelliggers 
die zich op de 38 verdieping bevinden (fig. 7.32). 

Fig. 7.31. De petronas Towers. 

Fig. 7. 32. tekening van de outrigger. De dikke zwarte verticale lijn rechts 
is de wand van de kem . 
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Fig. 7. 33. Plattegrond van een van de torens. 
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l Fig. 7.34. De opbouw van de niet-prismatische regels met enke/e details. 
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7.8 Veiligheid van gevelbuissystemen. 

7.8.1 Veiligheid van raamwerk-gevelbuissystemen, gebundelde raamwerk
gevelbuissystemen en buis in buissystemen. 

Deze drie systemen staan bij elkaar, omdat ze uit allemaal hoofdzakelijk uit raamwerken zijn 
opgebouwd. 

Ook bij raamwerk-gevelbuisconstructies en varianten geldt dat vervormingen een belangrijke 
rol spelen binnen het systeem. Dat wil zeggen dat de constructie hier op gedimensioneerd is 
en zeker nogal wat reserve heeft qua sterkte. 

Het tweede voordeel wat deze systemen betreft de veiligheid meebrengen, is de grote mate 
van statische onbepaaldheid. Het wegvallen van een kolom of regel hoeft zeker geen 
bezwijken van het gebouw met zich mee te brengen. 

V anuit een seismisch perspectief gezien kan gezegd worden dat raamwerk-gevelbuissystemen 
en varianten, een drie-dimensionaal ductiel raamwerk vormen. Een raamwerk-gevelbuis kan 
over het algemeen plastisch goed vervormen en heeft een groot energie-absorberend 
vermogen. 

In deze systemen heeft het de voorkeur sterke kolommen te ontwerpen in combinatie met 
minder sterke regels. Dit heeft tot gevolg dat als er iets bezwijkt, dat het niet de kolom is die 
een veel belangrijkere rot speelt in de constructie, maar de minder belangrijke regel. 

Het nadeel van deze systemen is de aanwezigheid van veel constructieve elementen in de 
gevel en in het gebouw. Dat wil zeggen als er ergens iets gebeurt, dat de constructie altijd 
geraakt word. 

Bij de stalen raamwerk-gevelbuissystemen moet men goed naar de brandveiligheid kijken. 
Brand-, en explosieveilige vluchtwegen in verticale en horizontale zin zijn vereist. Ook de 
raamwerk-gevelbuissystemen van beton zonder kemen moeten deze hebben. De buis in 
buissystemen van beton hebben hier een extra voordeel. 

Samenvattend: We hebben het hier over een van de veiligste constructieve principes die er 
zijn. Het extra voordeel wat de betonnen buis in buissystemen hebben, is de verticale 
betonnen schacht die veel veiligheid biedt en ook nog constructief meewerkt. 

7 .8.2 Veiligheid van vakwerk-gevelbuissystemen en gebundelde vakwerk
gevelbuissystemen. 

Vakwerk-gevelbuissystemen en de gebundelde vakwerk-buissystemen zijn uit vakwerken 
opgebouwd. Vandaar dat deze twee onder een kop behandelt worden. 

Deze systemen zijn veel efficienter wat betreft de vervormingen en hebben daarom over het 
algemeen wat minder reserves qua sterkte. 

Ook zijn deze systemen bijna nooit statisch onbepaald. Dat wil zeggen dat alle constructie
elementen veel belangrijker worden. Mocht er een van wegvallen kan dat resulteren in het 
bezwijken van de hele constructie. 

Ook in seismische gebieden zijn deze systemen minder geschikt. Dit omdat deze vakwerken 
meestal nagenoeg centrisch zijn aangesloten. Uitknikken kan vrij plotseling gebeuren en dit 
systeem is matig ductiel. Misschien zouden er in seismische gebieden bij het gebruik van 
vakwerken excentrisch aangesloten vakwerken gebruikt moeten worden als tussenoplossing. 
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Voordeel van dit systeem is we! dat de constructieve elementen zich maar in een beperkt dee! 
van het gebouw bevinden. In principe is de kans dan kleiner dat de constructie beschadigd 
wordt. We hebben het hier natuurlijk niet over opzettelijk aangebrachte belastingen als 
bommen. De vakwerken kunnen ook robuuster worden uitgevoerd. Dit heeft niet zoveel 
materiaal en ruimteverlies tot gevolg als de raamwerk-gevelbuissystemen met zijn varianten. 

Bij de stalen vakwerk-gevelbuissystemen moet men goed naar de brandveiligheid kijken. 
Brand-, en explosieveilige vluchtwegen in verticale en horizontale zin zijn ook hier vereist. 

Bij vakwerk-gevelbuissystemen en de gebundelde vakwerk-gevelbuissystemen moet er goed 
naar de veiligheid van het gebouw gekeken worden. Bij het wegvallen van een constructie
element bezwijkt een statisch bepaald gebouw. Vaak spelen de vloeren in deze gebouwen hun 
rol als knikverkorters voor belangrijke stalen van het vakwerk. Men dient ook na te gaan wat 
er gebeurt indien er een of meer vloeren bezwijken. Voordeel is we! dater vaak minder 
constructie-elementen voor de stabiliteit gebruikt worden. Deze kunnen vrij simpel extra sterk 
gemaakt worden zonder al te veel materiaal-, en ruimteverlies. 

7 .8.3 Veiligheid van verstijfde raamwerk-gevelbuissystemen. 
Als laatste de verstijfde raamwerk-gevelbuissystemen. Deze systemen zijn mengvormen van 
de hierboven genoemde systemen. De veiligheid ervan kan erg verschillen. Het gedrag van 
deze constructies houdt ergens het midden tussen de raamwerk-, en vakwerkvarianten. 
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8. Mega-constructies. 

8. 1 lnleiding. 
Mega-constructies zijn constructies die in meer delen op te splitsen zijn. Het stabiliserende 
deel zorgt voor de stabiliteit van bet hele gebouw. Deze stabiliserende delen kunnen mega
vakwerken, mega-raamwerken of mega-kolommen in combinatie met een kem zijn, maar net 
zo goed een ander principe. Alie andere delen hangen of staan op bet stabiliserende deel en 
doen nauwelijks mee aan de verzorging van de stabiliteit van het gebouw. Het gebouw is in 
feite gedesintegreerd. 

Op deze manier kan men is staal gebouwen maken van zo'n 130 verdiepingen hoog. Ook in 
beton kunnen deze gebouwen heel hoog worden. 

Aangezien het principe "mega-constructies" eigenlijk geen principe is maar een veelvoud van 
principes kan inhouden, heeft het geen zin om hier de krachtswerking, vervorming en 
veiligheid te bespreken. Er zullen een aantal voorbeelden gegeven worden waar wat feiten in 
gegeven worden. 

9.2 Voorbeeld ontwerp met een stalen mega-constructie als stabiliteitssysteem. 
De Hong Kong en Shanghai Bank in Hong Kong dateert uit 1989. De hoogte van bet gebouw 
is 180m (fig. 8.1 en 8.2). 

Het gebouw heeft een stalen mega-"portalen" als stabiliteitssyteem. Een reden voor het kiezen 
van een staal-constructie was dat het gebouw snel gemaakt moest worden. Er is heel veel 
geprefabriceerd in dit gebouw (fig. 8.3). 

De systemen voor de verticale belastingen kunnen worden opgedeeld in 5 zones. Elk zone is 
opgehangen. Deze armen zijn allemaal bevestigd aan 8 kolommen. 

Orn de horizontale belasting op te kunnen nemen heeft men mega-raamwerken gemaakt. De 
kolommen van deze portalen bestaan uit koker-vierendeelliggers en de regels uit vakwerken. 
De meeste vervorming van het gebouw bestaat uit de afschuifvervorming van de kolommen. 

Fig. 8.1. en 8.2. Foto's exterieur en interieur Hong Kong en Shanghai Bank. 
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Fig. 8.3. Constructieve doorsneden van de bank en verplaatsingen van de constructie ten gevolge van 
windbelasting. 
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8.3 Voorbeeld ontwerp met een composiet mega-constructie als stabiliteitssysteem. 

De Bank Of China in Hong Kong is in 1989 opgeleverd en heeft een hoogte van 70 
verdiepingen en 369m (fig. 8.4, 8.5). 

Het gebouw heeft een composiet drie dimensionaal mega-vakwerk als stabiliteitssyteem. Alie 
verticale krachten worden afgedragen via het stalen vakwerk en de schacht van beton. Deze 
verticale krachten worden verplaatst naar de punten waar bij horizontale belasting trek zou 
kunnen optreden. De hoeken van bet gebouw in dit geval dus. Horizontale krachten, die in 
Hong Kong groot zijn door typhoons, worden door het vakwerk in de gevel afgedragen naar 
de fundering. 

Een reden voor het composiet maken van dit gebouw zijn de verbindingen. Deze zouden in 
staal vrij duur worden, omdat deze gelast zouden moeten worden. Nu zijn ze echter 
uitgevoerd als stalen elementen omstort met beton, waarbij het beton ook een deel van de 
krachten opneemt. De verbindingen zijn dus meer monoliet geworden. 

Fig. 8. 4. Bank of China. Fig. 8.5. Composihe Banko/China. 
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9. Conclusies. 
Er zijn veel verschillende systemen om een gebouw te stabiliseren. In het voorgaande 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 
rnogelijkheid 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 ook met zijn massa. Deze is moeilijker te be1nvloeden is bij bepaalde dynamische 
belastingen. Misschien moeten we meer richting de composietsystemen gaan denken. De 
goede rnateriaaleigenschappen 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, 
rnaar dat wil nog niet zeggen dat bij het wegvallen van een constructie-elernent de 
constructie niet bezwijkt. 

2. De reserves van de constructie met betrekking tot het opnemen van extra krachten, 
zeker bij statisch minder onbepaalde 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, orndat de vervormingen vaak rnaatgevend zijn 
voor de afmetingen van de constructie-elementen en niet de sterkte. 

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

4. Aan de aandacht rnag 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 is zeker niet veilig. 

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

7. Steeds rnodemere systemen en beter inzicht in het dynamisch gedrag van gebouwen 
maakt het mogelijk een gebouw voor bepaalde belastingen te dempen. 
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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. 
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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1. lnleiding 
In dit vooronderzoek wordt er een ontwerp gemaakt van een hoog gebouw met buis in buis 
stabiliteitssysteem. De gevelbuis bestaat uit een raamwerk-gevelbuissysteem. De binnenste 
buis is de kern. De binnenste buis wordt aan de buitenste buis gekoppeld door middel van 
outriggers en belts. Met deze outriggers wordt het gebouw verticaal verdeeld in 
compartimenten. Deze compartimenten zijn bedoeld ter bevordering van de veiligheid van dit 
hoge gebouw. Als eerste is het goed een gebouw onderverdelen in compartimenten voor het 
afscheiden van brand. De opzet bier is echter ook het geven van extra constructieve veiligheid 
aan het gebouw door de outriggers die zich in ieder compartiment bevinden als een tweede 
draagweg te laten fungeren. 

De gevel bestaat uit een raamwerk-gevelbuissysteem. Het voordeel van een raamwerk
gevelbuissysteem is dat deze makkelijk te prefabriceren en monteren is. Verder heeft een 
raamwerkgevelbuis een enonn energieabsorberend vermogen. Het toepassen van belts heeft 
een positieve invloed op het shear-lag effect van raamwerk-gevelbuisconstructies. Indien er 
belts worden toegepast, blijft de constructie nog steeds erg goed in het absorberen van energie 
in welke vorm dan ook. Deze belts vormen tevens een verbinding tussen de outriggers en 
daarmee de kem en de gevelbuis. Ook zal dit systeem waarbij er een kern gebruikt wordt, als 
een interactie-systeem gaan werken. De afschuifvervorming van het gebouw wordt hierdoor 
flink beperkt. De kem zal onderin het gebouw veel afschuiving opnemen, terwijl de 
raamwerk-gevelbuis bovenin het gebouw veel doet. 

Er worden twee varianten berekend. De eerste variant is het gebouw waarbij de constructieve 
elementen zo worden gekozen dat het gebouw net voldoet aan sterkte en stijfheid. De tweede 
variant is de variant waarbij de veiligheid en de tweede draagwegen zoveel mogelijk 
gecreeerd worden. De reden voor het maken van deze twee varianten is het vergelijken water 
dan kan gebeuren betreft het materiaal en ruimtegebruik. 

Bet doel van dit onderzoek is: Kijken in welke mate een buis in buis stabiliteitssysteem 
in combinatie met outriggers en belts in staat is een tweede draagweg te vormen in geval 
van bet wegvallen van constructieve elementen. Bet is een gegeven dat deze genoemde 
constructieve elementen een positieve invloed bebben op de stijfbeid van bet gebouw. De 
mate waarin wordt ook enigszins bekeken. 
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Bijlage 1: "Vooronderzoek1; De ramnwerkgevelbuis". 

2. 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 worden naar boven in bet gebouw per compartiment afgeslankt. (zie 
ook doorsnede a-a'). 
E'b = 10000 N/mm2

. 

Er wordt gedaan alsof de fundering onder het gebouw niet vervormd. 
Het gebouw krijgt een composiet structuur. 
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(OMPART 1MENT 4 
LAGEN 61-80 
OUTRIGGERS 500* 3600 
KOLOMMEN riD 400*678 H.O.H. 2400MM 
REGELS HEA 700A 
BEL TDIAGONALEN HEA 200 
KERN 12500• 12500 D=500MM 

COMPARTIMENT 3 
LAGEN 41-60 
OUTRIGGERS 500· 3600 
KOLOMMEN HO 400*685 ti.0.H. 2400MM 
REGELS HEA 700 
BEL TDIAGONALEN HEA 200 
KERN 12500*12500 D=500MM 

(OMPARTIMENT 2 
LAGEN 21-40 
OUTRIGGERS 500* 3600 
KOLOMMEN HD 400*818 H.0.H. 2400MM 
REGELS HEB 700 
BELTDIAGONALEN HEA 240 
KERN 12500• 12500 D=500MM 

(OMPARTIMENT I 
LAGE:N 1-20 
0JTRlGGERS 500* 3600 
KOLOMMEN HO 400•990 H.0.fi. 2400MM 
REGELS HEM 700 
BEL TDIAGONALEN HEA 300 
KERN 12500•12500 D=500MM 

4. 
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3. Belastingen: 
Het gebouw is een kantoorgebouw veiligheidsklasse III. 
Als windbelasting wordt 2.0 kN/m2 aangehouden. In werkelijkheid is deze belasting niet 
gelijkmatig verdeeld. De windbelasting is hier wel gelijkmatig verdeeld aangehouden, omdat 
dat de vergelijking tussen verschillende constructieprincipes gemakkelijk maakt. 
In werkelijkheid is de maximale windbelasting: 
Prep = cdirn * Cindex * Ceq * Pw 
Prep= 0.84 * 1.2 * 1.0 * 1.50 * 1.62 = 2.45 kN/m2

. Windbelasting gebied III onbebouwd. 
<D1 = 1.50 

Voor waarde <D1 aangehouden: 
B = 0.46 
E = 1.91 (Fe= 0, 1022965 Hz zie ook controle trillingen). 
I= 0.1375 
D = 0.015 (zie ook controle trillingen). 

De windbelasting wordt met puntlasten op de twee zijden van het gebouw gezet: 
q;d = 0.5 * 36 * 2.0 = 36.0 kN/m1 (in de bruikbaarheidsgrenstoestand). 
F;d = 36.0 * 3.6 = 130 kN. 

Permanente belasting voor de vloeren: q = 4.0 kN/m2
. 

Veranderlijke belasting voor de vloeren q = 5.0 kN/m2
. 'I'= 0.5 

Deze belasting is op de constructie als q-last geplaatst: 
Op de raamwerkgevelbuis permanent: q;g;ct = 0.5 * 12 * 4.0 = 24.0 kN/m1

. 

veranderlijk: q- 9-ct = 0.5 * 12 * 5.0 = 30.0 kN/m 1
. (extreem Ix). , , I 

veranderlijk: q;q;d = 0.5 * 0.5 * 12 * 5.0 = 15.0 kN/m . 
(momentaan de rest). 

Op de kem zijn puntlasten geplaatst om de verticale belasting in rekening te brengen. Er 
wordt gedaan alsof 2/3 van het vloeroppervlak van de kem open is vanwege liftschachten etc. 
Oppervlakte te dragen vloeroppervlak: 242 

- (122 * 2/3) = 480 m2
. 

optredende puntlasten: permanent: F;g;d = 480 * 4.0 = 1920 kN. 
veranderlijk: F;9;ct = 480 * 5.0 = 2400 kN. (extreem Ix). 
veranderlijk: F;q;d = 0.5 * 480 * 5.0 = 1200 kN. (momentaan de 

rest). 

Belastingcombinaties zijn in het programma Esa Prima Win gemaakt. 

4. Variant 1 . 
Het eerste ontwerp wordt een ontwerp met een gevelbuisconstructie, een kem, outriggers en 
belts. Dit ontwerp wordt zoveel mogelijk afgeslankt. Dat wil zeggen dat alle profielen zo 
efficient mogelijk gekozen worden betreft krachtswerking en vervorming. Het gebouw moet 
net aan sterkte en stijfheid voldoen. 
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Bijlage 2: "Voorondel'U>ek2; De raamwerAgevelbuis". 

Uiteindelijke schematisering van variant i. 

4. 1 Vervormingen en krachtswerking. 
Orn inzicht te krijgen in de verschillen van het gebouw met of zonder bepaalde constructieve 
elementen worden hieronder waarden gegeven betreft vervormingen en shear-lag effecten ten 
gevolge van alleen de windbelasting in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

De vervorming van de kem alleen zou uitkomen op 10740 mm. 

Afstudeerproject Elmar Kranendonk 6. 
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Bijlage 2: "Vooronder:,oek2; De raamwerkgevelbuis". 

De vervonning van de gevelbuis alleen zou uitkomen op 767 mm. Het is bekend dat de shear
lag van raamwerk-gevelbuissystemen nadrukkelijk aanwezig is. Hieronder een figuur met de 
oplegreacties ten gevolge van de windbelasting in de bruikbaarheidsgrenstoestand. De 
middelste kolommen werken nog rnaar 1715/10238 * I 00 = 16.8 % rnee. Daaronder een 
figuur van het gebouw met zijn vervorming. 

Figuren met shear-lag effecten en vervorming. In 
dit geva/ is al/een de raamwerk-gevelbuis in 
rekening gebracht. 

Afstudcerproject Eimar Kranendonk 7. 
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Bijlage 2: "Voorontkrr.oek2; De raamwerkgevdbuis". 

De vervorming van de gevelbuis met belts is 752 mm. Te zien is dat de belts wel een kleine 
positieve invloed hebben op het shear-lag effect. Deze invloed is echter maar klein. De 
middelste kolommen werken 2131/10193 * 100 = 20.9 % mee 

Figuren met shear-lag ejfecten en 
vervorming. In dit geval is alleen de 
raanrwerk-gevelbuis met belts in rekening 
gebracht. 

Afstudcerproject Elmar Kranendonk 8. 
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Bijlage 1: "Vooronderwe/1.2; De raamwerAgevelhuis". 

De vervorming van de gevelbuis met de kem en belts zonder de outriggers, dus als 
interactiesysteem, is 653 mm. Hieronder weer de oplegreacties. De oplegreacties van de 
kolommen zijn kleiner geworden, omdat de kern in bet krachtenspel betrokken is. De 
middelste kolommen werken 1990/6175 * 100 = 30.7 % mee. 

Figuren met shear-lag ejfecten en vervorming. In 
dit geval is al/een de raamwerk-gevelbuis met de 
kem in rekening gebracht. 
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Bijlage 2: "Vooronderwel<2; De raamwerl<gevelbuis". 

De le orde vervonning van de gevelbuis met belts, ouriggers en de kem is 596 mm. De 
vervonning is in een grafiek uitgezet tegen de hoogte van bet gebouw. Ook is de vervonning 
met de gemiddelde buigstijfheid berekend en getekend. Elgem = (72 * 2884)/(0.596 * 8) = 
1.039 * 10

11 
kNm2

• Er is een kern gebruikt, dus de oplegreacties bij de kolommen ten gevolge 
van de windbelasting zijn weer kleiner. De middelste kolommen werken 2190/6249 * 100 = 
35 %mee. 

flguur met shear-lag effecten. 

Uitbuiging gebouw 

c 
8, 60 +-------::--.:-----,..c--__,1<-----"--::--~ 
C 

"i 50 +------------"'------"---'-,-~-
~ 
QI 
.?. 40 +-------,,-------------'------'-I 
QI 

g> 30 +----;I'----..----------,-.--,----, 
0 
:c: 

100 200 300 400 500 600 700 

Uitbuiging (mm) 

-Wer1celijke uitbulging 

- Uitbuiging met Elgem 

Uitbuiging van het gebouw ten gevo/ge van windbe/asting. Duidelijk is aan de dJ1bbele buiging te zien dat er 
zowe/ ajschuifvervorming als buigvervorming is ten gevolge van de interactiewerking binnen het systeem. 
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Bijlage 2: "Vooronden,oeA2; De raamwerkgevelbuis". 

De le orde vervorming van de gevelbuis met belts, ouriggers en de kem is 596 mm. De 2e 
orde vervorming, bepaald met de iteratie, is 670 mm. Zie ook controle trillingen en knik. Dit 
voldoet in principe niet aan de norm: 670/288000 = 1/430 * H. Omdat de kolommen hier als 
stalen kolommen zijn uitgerekend zijn, terwijl dit composiet kolommen zijn, reageren deze 
kolommen iets stijver dan dat ze in de berekening aangenomen zijn. De constructie zal in 
werkelijkheid stijver zijn dan uitgerekend. De tweede marge is dat de windbelasting bij de 
berekening gelijkmatig over de hele hoogte is verdeeld. Dit is in werkelijkheid niet zo, omdat 
de windbelasting aan de voet van het gebouw veel kleiner is. In de berekening is de 
vervorrning dus overdreven. De maximale vervorming per verdieping is op de 53e verdieping. 
Deze voldoet met 15.87/3600 = 1/227 *Haan de eis van de norm (1 /250 * H). 

Totale le orde vervorming van het gebmlW. 
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Bijlage 2: "VooronderwekZ; De raamwerkgevelbuis". 

De krachtswerking binnen de constructie is hieronder opgedeeld in de belangrijkste 
constructief meewerkende elementen: de kem en de raamwerkgevelbuis. 

t 
:c 

Momentenverdeling 

-3500000 -3000000 -2500000 -2000000 -1500000 -1000000 -500000 

Momenten (kNm) 

Momentenverdeling binnen de constructie ten gevolge van wind 

0 

- Totaal optredende momenten 

- Optredende momenten kem 

500000 

Optredende momenten 
raamwerk 

De kern doet gemiddeld 12.7% mee met betrekking tot het opnemen van momenten ten 
opzichte van het raamwerk. 

-25000 -20000 -15000 

Dwarskrachtverdeling 

-10000 

Dwarlkracht (kN) 

-5000 

Dwarskrachtverdeling binnen de constructie ten gevolge van wind. 
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Bijlage 1: "Voorondenoek1; De raamwerkgevelbuis". 

1e Orde uitbuiging gebouw 

§. 200 +---,----...,...,---..,,...,--,---""7""------"'------,-':.,,--:''--1 
II - ..AJles 

j 150 +-----=--------,,,C.----.,.,...c_------:::..--=--....,i 
-Alleen gevelbuis 

o~;...._~..---------~--~-~~-~--~ 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Uitbuiging (mm) 

Verschil in uitbuiging van het gebouw met zowel gevelbuis, kem, outriggers en belts en de gevelbuis al/een. 

De momenten verdeling zou kunnen suggereren dat de elementen naast de gevelbuis weinig 
in de krachtswerking meewerken. De verschillende vervormingslijnen van het gebouw 
hierboven bewijzen het tegendeel. 

4.2 Knik. 

4.2.1 Berekening kniklast met de gemiddelde buigstijfheid. 
De totale kniklast van een ingeklemd systeem is volgens Euler ( vervormingen van de 
fundering worden niet in rekening gebracht): 
Fe= (7(' * E * I)/lk2

. 

Deze eulerse kniklast geldt echter alleen voor een gelijke buigstijfheid over het hele systeem 
en afschuifstijfvervorming is niet in rekening gebracht. 

Dit systeem heeft echter over de hoogte een verschillende buigstijfheid en 
afschuifvervorming. Stel dat men een gemiddelde stijfheid berekend komt men uit op: 
w = ( q * 14)/(8 * EI8em) 
q over de hoogte is 72 kN/m 1. De verplaatsing w was 596mm. 
EI8em = (72 * 2884)/(0.596 * 8) = 1.039 * 1011 kNm2

. 

De kniklengte is 1.12 * lsys bij een gelijkmatig over de hoogte verdeelde belasting bij een 
gebouw met meer dan 5 verdiepingen. 
De Eulerse kniklast zou dan uitkomen op: (1C * 1.039 * 1011 )/(1.12 * 288)2 = 9854734 kN 

Oppervlakte vloer = 362 
- (122 * 2/3) = 1200 m2

. 

Het gebouw weegt in de bruikbaarheidgrenstoestand: 
t.g.v. vloeren: 80 * 1200 * 4 + 79 * 1200 * 5 * 0.5 + 1 * 1200 * 5 = 627000 kN 
t.g.v. e.g. constructie = 60m2 * 24 * 288 = 414720 kN 

N;d = 627000 + 414720 = 1041720 kN 

Afsludcerprojcd Elmar Kranendonk 13. 
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Bijlage 1: "Voorondenoekl,· De raamwerkgevelbui.s". 

n in de bruikbaarheidgrenstoestand zou dan worden: FelN;d = 9854734/ 1041720 = 9.46. Dit is 
niet kleiner clan ·rt2 en het komt er dus op neer dat de 2e orde effecten in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand niet verwaarloosd mogen worden. Vergrotingsfactor v = 
9.46/8.46 = 1.12. 

Het gebouw weegt in de uiterste grenstoestand: 
t.g.v. vloeren: 1.2 * 80 * 1200 * 4 + 1.5 * 79 * 1200 * 5 * 0.5 + 1.5 * 1 * 1200 * 5 = 
825300 kN. 
t.g.v. e.g. constructie = 1.2 * 60m2 * 24 * 288 = 497664 kN 

N~d = 825300 + 497664 = 1322964 kN 

n in de uiterste grenstoestand zou dan worden: Fe/N;d = 9854734/1322964 = 7.45. Dit is niet 
kleiner dan rr?- en het komt er dus op neer dat ook de 2e orde effecten in de uiterste 
grenstoestand niet verwaarloosd mogen worden. Vergrotingsfactor v = 7.45/6.45 = 1.16. 

Als men echter de grafiek ziet met de verschillende uitbuigingsvormen tussen werkelijke 
uitbuiging en de aangenomen uitbuiging met de gemiddelde buigstijfbeid, kan men 
concluderen dat deze aangenomen waarde voor de kniklast overschat is. In werkelijkheid 
zullen de tweede orde effecten groter zijn. Dit omdat het gebouw bij de werkelijke 
vervorrning aan de onderzijde veel eerder meer uitbuigt. Met in het achterhoofd M = F * e kan 
men nagaan dat bij de werkelijke uitbuiging bet optredende moment groter is, omdat de e 
onderin groter is en de F ook. 

4.2.2 Berekening kniklast met een iteratie. 
Orn bovengenoemde redenen zal de kniklast met een iteratie bepaald worden. Met behulp van 
een kinematisch model met momentenevenwicht per verdieping kan men de 2e orde 
vervorming berekenen. De totale vervonning van de le iteratie wordt 596 mm. Bij de 2e 
iteratie: 660 mm. De 3e iteratie: 669 mm. De 4e iteratie: 670 mm. De vervonningen van de 
iteraties zijn in de figuur weergegeven. De vergrotingsfactor v = 670/596 = 1.124. Het in 
rekening gebrachte gewicht van bet gebouw was: N;d = 627000 + 414720 = 1041720 kN 
n/n-1 = v. De vergrotingfactor 1.124 is ongeveer 9/8 (=1. 125). Dat wil dus zeggen dat n = 9 
voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. De kniklast is dan: Fe= 9 * 1041720 = 9375480 kN. Dit 
is een afwijking van 9375480/9854734 * 100 = 5 % met de gerniddelde buigstijfbeid. 

De vergrotingsfactor in de uiterste grenstoestand: 
N;d = 825300 + 497664 = 1322964 kN 
n in de uiterste grenstoestand zou dan warden: Fe/N;d = 9375480/1322964 = 7.09. Dit is niet 
kleiner dan rr?- en het komt er dus op neer dat ook de 2e orde effecten in de uiterste 
grenstoestand niet verwaarloosd mogen worden. Vergrotingsfactor v = 7.09/6.09 = 1.16. 

In het achterhoofd moet gehouden worden dat de constructie in principe zich stijver gedraagt 
dan hier is aangehouden. De kolornmen worden immers uitgevoerd als staal-betonkolornmen. 
Ben stijvere constructie betekend een hogere buigstijfheid en dus een hogere kniklast. 
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Bijlage 2: " VoorondenoeA1; De raamwerkgevelbuis". 

Uitbuiging gebouw 

350 

300 

250 

! 200 
s 
~ 150 ::c: 

100 

50 

0 

0 100 200 300 400 500 600 

Ultbulglng (rrm) 

De uitbuiging van het gebouw bepaald met de iteraties. 

4.3 Controle trillingen: 

700 800 

- 1e iteratie 

- 2e iteratie 

3e iteratie 
- 4e iteratie 

4.3.1 Schatting van de eigen frequentie met behulp van de NEN 6702 en 
de gemiddelde buigstijfheid: 
Met behulp van de gemiddelde buigstijfheid van het gebouw. 
w = (q * I )/(8 * EI8em) 
q over de hoogte is 72 kN/ml. De verplaatsing w was 596mm. 
EI8em = (72 * 2884)/(0.596 * 8) = 1.039 * 1011 kNm2

. 

Het gebouw weegt in de bruikbaarheidgrenstoestand: 
t.g.v. vloeren: 80 * 1200 * 4 + 80 * 1200 * 5 * 0.5 = 624000 kN 
t.g.v. e.g. constructie = 60m2 * 24 * 288 = 414720 kN 

N;d = 624000 + 414720 = 1038720 kN 
Pt = 1038720 * 100/288 = 360667 kg/m1

. 

De eerste orde eigenfrequentie van het gebouw wordt: 
fe = ( 17. 73/H2

) * (EI8em/p1)°-5
. Dit is bij een trilversnelling bij de massa gelijkmatig verdeeld 

over de hoogte. Indien men de permanente belasting en de momentane belasting in rekening 
brengt komt de eigenfrequentie uit op: fe = ( 17.73/2882

) * ((1.039 * 1011/360667))°'5 
= 0.115 

Hz. Dit is echter in het geval van een gelijkmatige buigstijfheid over de hele hoogte bij een 
ingeklemde kolom/kem. Dit is niet het geval. Er zal verder overal worden uitgegaan van een 
dempingsmaat van 0.015. Deze factor is het midden tussen een staalconstructie en een 
betonconstructie. Dit is omdat het gebouw een composietstructuur heeft. 

De tweede orde eigenfrequentie van het gebouw wordt: 
fe = (17.73/2882

) * ((1.039 * 1011/ 1.12 * 360667))°.5 = 0.108 Hz 

Afstudcerproject Eimar Kranendonk 15. 
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Bijlage 2: "Vooronden.oek1; De raamwerkgevell>uis", 

4.3.2 Schatting van de eigen frequentie met behulp van de methode van 
Rayleigh en de iteratie: 
Omdat de stijfheid over de hoogte van het gebouw niet hetzelfde is zal er geprobeerd worden 
de eerste orde eigenfrequentie te bepalen met de methode van Rayleigh. 
Hiervoor is de uitbuiging van de windbelasting gebruikt. De windbelasting was totaal 260 
kN/verdieping. Het gewicht van bet gebouw is per verdieping 12984 kN. De vervormfogen 
van de windbelasting zijn in meters omgerekend en vermenigvuldigd met 12984/260 = 
49.938. Vervolgens zijn deze waarden in~evuld in de formules: 
o>2 = g * (wo, + wo2 + .. . woso)/(wo/ + wo2 + ... wosa2) 
en fe = ro/(2 * 1t). 

De eerste orde eigenfrequentie fe wordt dan 0.108 Hz. Deze waarde is nauwkeuriger dan de 
waarde geschat met de NEN 6702. Er moeten voor de tweede orde eigenfrequentie, die beter 
met de werkelijkheid overeenkomt, eigenlijk oak nog tweede orde vervormingen in rekening 
gebracht worden. Hierdoor zal de tweede orde eigenfrequentie kleiner worden dat de eerste 
orde eigenfrequentie. 

De tweede orde eigenfrequentie wordt met deze methode 0, 102 Hz. 

4.3.3 Controle trillingen. 
De te verwachten versnelling van het gebouw komt dan uit op: 
llmax > (1.6 * <l>2 * Pw;l * C1 * bm)/p1 
limax > ( 1.6 * 0.99 * 727 * 1.2 * 36)/360667 = 0.139 m/s2

. 

De toegestane amax = 0.23 rn/s2. Het systeem voldoet dus. Stel dat alleen de permanente 
belasting in rekening wordt gebracht, dan voldoet het systeem nog. De versnelling komt dan 
uit op 0.23 rn/s2. 

Er moet hier de opmerking geplaatst worden dat de eigenfrequentie eigenlijk hoger uitkomt 
dan hier het geval is. Bij het gebruik van staal-beton kolommen moet eigenlijk van de korte
termijn elasticiteitsmodulus van beton gebruik gemaakt worden. Dat is hier niet gebeurd. 

Voor waarde cl>2 aangehouden: 
B = 0.46 
E1 = 1.331 
I = 0.1375 

5. Sterkte. 
Orn inzicht te krijgen van de krachtswerking van dit systeem en het vermogen om een tweede 
draagweg te vormen zullen er per compartiment constructieve elementen weggelaten worden. 

Bij de standaard belastingcombinatie in de uiterste grenstoestand ( 1.2 *e.g.+ 1.5 * v.b. 
(wind)+ 1.5 * v.b. (vloer) treden er per compartiment de volgende krachten en spanningen 
op: 
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Bijlage 2: "Voorondenoek2; De raanm>erAgevelbuisn, 

Controle sterkte. 
N;s;d M;y;s;d M;z;s;d knik.: u.c. buiging en a beton 
(kN) (kNm) (kNm) (partieel) druk u.c: (N/mm2) 

Compartiment4 Kolom HD400/678 -4084 504 11 ,664 0,24 0,31 
lagen 61-80 Regel HEA700A -121 454 0 0,03 0,30 

Kern koker d = 500 -134512 65693 60 6,56 
Outigger 500 • 3600 0 7714 0 7,14 
Belt diaaonaal HEA200 -135 0 0 0,17 0,15 

Compartiment3 Kolom HD 400/685 -9106 489 294 0,51 0,66 
lagen 41-60 Regel HEA700 -118 893 0 0,02 0,39 

Kern koker d = 500 -266800 117209 60 12,87 
Outigger 500 ' 3600 0 12411 0 11,49 
Belt diagonaal HEA200 -529 1 58 0 064 0 61 

Compartiment2 Kolom (geval1) HD 400/818 -1 5786 703 286 0,75 0,89 
lagen 21-40 Regel HEB 700 -20 1265 0 0 0,39 

Kern koker d = 500 -397930 132346 53 18,73 
Outigger 500 • 3600 0 19413 0 17,98 
Belt diagonaal HEA240 -1251 7 0 0,93 0,93 

Compartiment1 Kolom (geval1) HD400/990 -24199 695 21 0,94 1,00 
lagen 1-20 Regel HEM700 -189 1369 3 0,02 0,36 

Kern koker d = 500 -528630 829016 55 31,96 
Outigger 500 • 3600 0 22556 0 20,89 
Belt diagonaal HEA300 -1950 20 0 0,92 0,92 

uitgegaan van: Staalkwaliteit S235 
Kniklengte in y-richting 3240 mm (hoekkolom is maatgevend) 
kniklengte in z-richting 3600 mm 
De betonspanninaen zijn fysisch lineair genomen. 

Tabe/ met optredende krachten en spa1111i11gen. De rode waarde is een kleine overschrfjding van de toegestane 
waarde. 

Met het fenomeen knik is als volgt omgegaan: Alle elementen doen mee aan de totale 
knikstabiliteit. Bij het partieel uitknikken wordt het element wat beschouwd wordt als 
volledig geschoord gezien. De rest van de constructie heeft dan een schorende functie. De 
k:niklengte van een kolom ergens in het midden is dan: 
Orn de zwakke as: lk = lsys = 3600 mm. 
Orn de sterke as: lk = 0.80 * lsys = 2880 mm. 
Met Ca= cb = (2 * lc1nllc1n)/F * µ * lbm/lbm) enµ = 2: 
Ca= cb = (2 * 301100 * 10 /3600)/(2 * 2 * 143000 * 104/2400) = 0.70 

De hoekkolorn: 
Orn de zwakke as: lk = lsys = 3600 mm. 
Orn de sterke as: lk = 0.90 * lsys = 3240 mm. 
Met Ca= cb = (2 * Ic1nllc1n)/~µ * Ibrnllbrn) enµ = 2: 
Ca= c b = (2 * 301100 * 10 /3600)/(2 * 143000 * 104/2400) = 1.40 
Nate gaan is dat de k:niklast pas kleiner wordt als de effectieve kniklengte groter wordt dan 
3600 mm. De kolommen zijn bepaald niet slank. 

Stel dat de regels op een verdieping bezwijken: 
Orn de zwakke as: lk = lsys = 2 * 3600 = 7200 mm. 
Orn de sterke as: lk = 0.77 * lsys = 0.77 * 7200 = 5544 mm. 
Met Ca= cb = (2 * lc1nllc1n)/(2 * µ * Ibm/lbm) enµ = 2: 
Ca= cb = (301100 * 104/7200 + 301100 * 104/3600)/(2 * 2 * 143000 * 104/2400) = 0.53 

Orn echter de constructie te kunnen berekenen in bet geval van bijzondere combinaties 
hoeven er geen belastingfactoren in rekening gebracht te worden. Bij de belastingcombinatie 
in deze toestand (1.0 *e.g. + l.O * v.b. (wind)+ 1.0 * v.b. (vloer) treden er kleinere krachten 
en spanningen op. 
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Bijlage Z: "Vooronden,oek2; De raamwerkgevelbuis". 

5. Variant 2. 
Bij de tweede variant wordt variant 1 enigszins aangepast om de veihgheid te bevorderen. 
Deze aanpassingen moeten gezien worden in de vorm van aanpassingen aan de belts en 
outriggers. Orn de belts meer te laten doen in de krachtswerking zijn deze stijver en sterker 
gemaakt. Ze lopen over twee verdiepingen en zijn uitgevoerd met zware profielen. De 
outriggers zijn stalen vakwerken geworden die ook over twee verdiepingen lopen. 

Schemahsering variant 2. 

5.1 Vervorming en krachtswerking. 
Ook van variant 2 worden de vervormingen en de oplegreacties ten gevolge van 
windbelasting in de bruikbaarheidsgrenstoestand gegeven. De krachtswerking van variant 2 is 
in principe hetzelfde als die van variant 1, alleen de kem in combinatie met de outriggers en 
de belts zouden meer moeten meewerken. De middelste kolommen werken 2864/6016 * 100 
= 47.6 % mee. Dat de shear-lag effecten minder zijn is een gevolg van de stijvere belts en 
outriggers. Helemaal onder een figuur van het gebouw met zijn vervorming. 
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Bijlage 2: "Vooronderzoeli2; De raamwerkgevell,uu". 

6016 

Afstudeerprojed Elmar Kranendonk 

Figuren met shear-lag effecten en 
vervorming. 
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Bijlage 1: " Vooronder:.oek2; De raamwerkgeve/1,uu". 

Momentenverdellng 

-3500000 -3000000 -2500000 -2000000 -1500000 -1000000 -500000 

Momenten (kNm) 

Momentenverdeling binnen het systeem. 

0 

- Totaal optredende momenten 

500000 

Optredende momenten 
raamwerk 

De kem doet gemiddeld 10. 7% mee met betrekking tot het opnemen van momenten ten 
opzichte van het raamwerk. 

Dwarskrachtverdellng 

- Totaal optredende 
dwarskrachten 

-Opgenomen dwarskrachten 
kem 

Opgenomen dwarskrachten 
raamwerk 

-50000 -40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 

Dwarskracht (kN) 

Dwarskrachtverdeling binnen het jysteem. 

Door bet verstijven van de outriggers en belts gaan het raamwerk in verbouding meer doen 
dan de kem en de outriggers. Dit is niet bet gewenste effect. 
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Bijlagl! 2: "Vooronthn.ot!k1,· Di! rallmWl!rkgl!Vl!lbuis". 

5.2 Materiaa/hoeveelheden. 
Hi d tabel t d h lh 'd eron er een me e oevee e1 ma enaa 1e ge t Id' rut IS. 

Variant 2 
Element Com1><11rtiment Materiaal Kwaliteit itvoe afmeting 1engu stuks mus• musatotaal 
kolommen 1 Staal S235 HD400"990 n· 64. 990 - 4561920 kg 

Belon 815 700 • 700 n· 64. 873 = 4022884 kg 
2 Staal S235 HD400"818 72. 64. 818 = 3768344 kg 

Belon 815 700 • 700 72 • 64. 926 • 4265089 kg 
3 Staal S235 HD400'685 72 • 64. 685 • 31564ll0 kg 

Seton 815 700 • 700 72 • 64. 967 = ~kg 
4 Staal S235 HD400"678 72 . 64. 678 • 3124224 kg 

Belon 815 700• 700 72 • 64. 969 • 4463493kg 
Revels 1 Staal S235 HEM700 144 • 18 • 301 • 780192 kg 

Belon 815 3J4 • 716 144 • 18' 430 - 1115788 kg 
2 Staal S235 HE8700 144 • 18 • 241 C 6246n kg 

Belon 815 3X1 ' 700 144 • 18 • 430 - 1115763 kg 
3 Staal S235 HEA700 144 • 18 ' 204 = 528768 kg 

Seton 815 3XI • 690 144 • 18 • 434. 1125654 kg 
4 Staal S235 HEA700A 144 • 18 • 150 • 388800 kg 

Seton 815 3XI '670 144 • 18 • 437 • 1131564 ko 
beltllggers 1 Staal S235 H0400"990 144 • 2. 990. 285120 kg 

Belon 815 550 • 448 144 • 2. 288 • 83054 kg 
2 Staal S235 HD400'818 144 • 2. 818 = 235584 kg 

Belon 815 514 • 437 144 • 2. 289 • 83135 kg 
3 Staal S235 H0400'685 144 • 2. 685. 197211) kg 

Belon 815 481 •431 144 • 2. 288 • 83021 kg 
4 Staal S235 HD400'678 144 • 2. 878 = 195264 kg 

Belon 815 484 "427 144 • 2. 289 • 83129 kg 
belt diagonalen 1 Staal S235 HD400"990 8,65 • 60. 990. 513810 kg 

Belon 815 550 • 448 8,65 • 60. 288 • 149670 kg 
2 Staal S235 HD400'818 8,85 • 60. 818 = 424542 kg 

Belon 815 514 '437 8,85 • 60. 289 • 149816 kg 
3 Staal S235 HD400'685 8,65' 60. 685 = 365515 kg 

Seton 815 481 • 431 8,85 • 60. 288 • 149810 kg 
4 Staal S235 H0400'678 8,65 • 60. 678 • 351882 kg 

Belon 815 484 • 427 865 • 60. 289 • 149808 kg 
outrigger ligger 1 Staal S235 HD400'678 12 • 16 • 678 = 130176 kg 

Belon B15 484 • 427 12 • 16' 289 • 55419 kg 
2 Staal S235 H0400'678 12 • 16 • 678 • 130176 kg 

Seton B15 484 "427 12 • 16' 289 • 55419 kg 
3 Staal S235 HD400"678 12 • 16' 678 • 130178 kg 

Belon 815 484 • 427 12' 16 • 289 • 55419 kg 
4 Staal S235 H0400'678 12' 16 • 678 = 130176 kg 

Belon B15 484 • 427 12 • 16 • 289 • 55419 kg 
outrigger dlag. 1 Staal S235 HD400"678 9,4' 16 • 878 • 101971 kg 

Belon B15 484 • 427 9,4 • 16 • 289 • 43412 kg 
2 Staal S235 HD400'678 9,4 • 16 • 678 • 101971 kg 

Belon 815 484 • 427 9 ,4 • 16 • 289 • 43412 kg 
3 Staal S235 HD400'676 9,4 • 16 • 678 • 101971 kg 

Seton B15 484 • 427 9,4 • 16 • 289 • 43412 kg 
4 Staal S235 H0400'678 9,4 • 16 • 878 • 101971 kg 

Belon B15 484 • 427 9,4 • 16 • 289 • 43412 kg 
kem 1 Seton 12500 • 12500 72. 1 • 55400 = 3988800 kg 

2 Belon 12501 • 12500 72. 1 • 55400 z 3988800 kg 
3 Belon 12502 • 12500 72 • 1 • 55400. 3988800 kg 
4 Belon 12503 • 12500 72 • 1 • 55400 - 3968800 kc 

vi.,...., 1 Staalbeton 1200 • 20. 400 = 9800000 kg 
2 Staalbeton 1200 • 20' 400 - 9600000 kg 
3 Staa.lbeton 1200 • 20. 400 - 9800000 kg 
4 Staalbeton 1200 • 20. 400. 9600000 kg 

Totaal 97798611 kg 

Oil Is 2158,8 kg/m3 (exclusief veranderlijke belatinal. 

l 
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Bijlage 2: "Vooronden.ou2; De raamwerllgevelbuis". 

6. Tweede draagweg. 
In een raamwerkgevelbuissysteem zijn er drie verschillende principes om het nonnale 
krachtenverloop te verstoren: 

1. De normaalkracbtverdeling aan de drukkracht/trekkant van bet gebouw wordt 
verstoord. Bij dit geval zal de herverdeling van de krachten nog vrij eenvoudig zijn, 
omdat de middelste kolomrnen door bet shear-lag effect nooit volledig aangesproken 
worden. 

2. De krachtsverdeling wordt verstoord waar deze de boek om gaat. Aangezien de 
hoekkolommen in dit systeem vee] doen, zal dit geval niet makkelijk zijn. Dit geval is 
een beetje een combinatie van geval I en 3. 

3. De raamwerkfunctie in bet afdragen van borizontale krachten wordt verstoord. De 
momenten moeten hoofdzakelijk op een andere manier afgedragen worden. 

t 
WIND 

t 
WIND 

........... ..... . 

tJ 
t 

WIND 

Verschi/lende situaties bij wegvallen construclieve e/ementen voor de krachtsverdeling. 
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Bijlage 2: "Vooronderwek2; De raamwerkgeve/J,uis". 

6. 1 Overzicht elastische krachtsverdeling variant 1. 
Hieronder is een overzicht gegeven van de plattegronden van de compartimenten. Bij elke 
plattegrond is er aangegeven hoeveel kolommen er weggehaald kunnen worden voordat de 
constructie plastisch gaat vervormen. Deze kolommen zijn weggehaald bij de onderste 
verdieping van elk compartiment. 

COMPARTIMENT 
1 

t 
3 

I .,_.., 
7 

2 

f 

I 
! t 

0000- 0-0-------.-0-I 6000---<lo -

3 

COMPARTIMENT 2 
2 r T•-1· ... 1 
t 3 

COMPARTIMENT 3 

1 2 

COMPARTIMENT 4 
VARIANT I 

Overzicht mogelijkheden kolommen weg le laten op de voorwaarde data/le sparmingen in het elastische gebied 
blijven. De cijfers geven de sih1aties aan. 
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Bijlage 2: "Vooronderr.oek2; De raamwerkgevelbuis". 

Utt het overzicht blijkt dat de vloeigrens snel bereikt wordt, vooral bij de onderste 
compartimenten. Dit plastiscb vervormen vindt eigenlijk alleen plaats in de regels van het 
raamwerk. Dat wil zeggen dat de constructie in principe nog niet is bezweken. Als de regels 
namelijk gaan vloeien zijn de kolommen nog niet bezweken. Het raamwerk zal meer aan de 
outriggers en de belts gaan hangen. Dater snel zulke grote momenten optreden in de regels 
van het raamwerk is een gevolg van het verschil in stijfheid van bet raamwerk ten opzichte 
die van de belts en outriggers. Het raamwerk is 18 verdiepingen hoog. Dat wil zeggen dat er 
18 vrij stijve regels en kolommen met een korte hart op hart afstand aan de krachtswerking 
meedoen. Het raamwerk is dus erg stijf. De belt is "maar" een vakwerk van 3.6m hoog 
waarbij de stijfheid eigenlijk in bet niets valt vergeleken bij het raamwerk. 

6.2 Overzicht e/astische krachtsverdeling variant 2. 
Het vermogen van deze systeem om tweede draagwegen te ontwikkelen in het elastisch 
gebied komt slecbts iets beter uit, met name in het bovenste compartiment. 

1 2 ;- - . ····i 
! : 

~--3 

L.-.............. -~ 
COMPARTIMENT I 

1 
. -·~. . . . . ·~1 2 

f 
"3 

j 

L... H-♦j 
COMPARTIMENT 2 

•---••· 1·····1 2 
t 

f i3 

i 7 
• j ~------..._ _ ___. 
COMPARTIMENT 3 

1 
~ 

L.~---......~ ........ -..-. 
COMPARTIMENT 4 
VARIANT 2 

Overzicht mogelijkheden kolommen weg te laten op de voorwaarde dat a/le spanningen in het elastische gebied 
blijven. De cijfers geven de verschillende situaties aan. 
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Bijlage 2: "Vooronden.oek2; De raanrwerkgevelb11is". 

6.3 Conclusie krachtsverdeling. 
Uit het bovenstaande kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat bij een behoorlijk 
stijve raamwerkgevelbuis in combinatie met belts het niet mee zal vallen de belts een 
essentiele rol te laten spelen in de elastische krachtsverdeling bij het wegvallen van 
kolommen. 

Er zijn twee richtingen die met dit gegeven genomen kunnen worden: 
1. De eerste richting is de plastische krachtverdeling van het voorgaande gaan bepalen, 

waarbij de resultaten ongetwijfeld stukken beter zullen uitvallen. Het nadeel hiervan is 
de gecompliceerde methode van berekenen. 

2. De tweede richting is een megaconstructie te ontwerpen waarbij er geen 
raamwerkgevelbuis gebruikt wordt. Voor de stabiliteit kan bijvoorbeeld een mega
vakwerk of een mega-raamwerk gebruikt worden. Juist bij dit systeem kunnen er 
makkelijk compartimenten gebruikt worden. Dit omdat alleen de mega-constructie 
zorgt voor de stabiliteit. De "invulling" van deze compartimenten is alleen de vloeren 
en de kolommen die de vloeren dragen. Deze "invulling" speelt geen rol in de 
stabiliteitsvoorziening. 
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Bijlage 2: "Vooronden;oek:Z; De raamwerkge,•elbuis". 

7. Composietstructuur. 
Al eerder werd duidelijk dat dit gebouw eigenlijk met een composietstructuur uitgevoerd zou 
moeten worden. Het toepassen van bijvoorbeeld staal-betonkolommen biedt een aantal 
voordelen: 

1. Staal-betonkolommen zijn brandveilig. Met beton omstortte stalen profielen hebben in 
verhouding veel massa in verhouding tot het oppervlak. Het duurt dus }anger voor het 
is opgewarmd en in direct verband hiermee staat de duur tot het bezwijken. 

2. Staal-betonkolommen zijn explosieveilig. Als er alleen stalen profielen worden 
toegepast met gewone brandwerende isolatie, kan het zo zijn dat als er een explosie 
plaatsvindt deze brandwerende isolatie weggeblazen wordt. Dat is een vervelend feit, 
want een explosie hangt meestal nauw samen met brand. 

3. Staal-betonkolommen kunnen zowel veel trekspanning, als drukspanning opnemen. 
Het omstortte stalen profiel zorgt voor de op te nemen trekkrachten. Voor de op te 
nemen drukkrachten zorgen zowel het beton als het staalprofiel. Verder gedraagt de 
constructie zich stijver, omdat er meer materiaal in de doorsnede is wat meewerkt in 
het af drag en van krachten. 

4. Staal-betonkolommen knikken minder snel uit. Dit omdat de buigstijfueid van deze 
staal-betonkolom hoger is dan die van het staalprofiel alleen. 

7.1 lndicatieberekening met betrekking tot knik. 
Als indicatie wordt een kolom van het bovenste gedeelte van het gebouw genomen. Dit is een 
HD400*678 kolom. De berekening wordt gedaan met behulp van de eurocode. 
Er is uitgegaan van: Betonkwaliteit 35 

Bepaling Npl• 

Betonstaal FeB500 
Staalkwaliteit S235 

8016 HD400*6 78 ~I 

40 

136,S 4 ~7 
L, 

700 

doorsnede over de kolom. 
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Bijlage 2: "Vooronderzoek2; De raamwerkgevelbuis". 

Npl = ft.a * fy;alYa + Ac * ll *f1hc + As * FsklYs-
a = 0.85 aangezien het profiel geen buisprofiel is. 
Np1 = (86400 * 235/1.0 + (7002 

- 86400 - 1608) * 0.85 * 21 + 1608 * 435) * 10-3 

Npl = 20304 + 7176 + 699 = 28179 kN. 

Staalbijdragefactor 8 = (Aa * (v;a)/Np1 = 20304/28179 = 0. 72 
0.2 < 8 < 0.9 (voldoet). 

Buigstijfheid om de z-as korte duur. 
Icz = 1/12 * b* h3 = 1/12 * 700 * 7003 

- 106800 * 104 = 1.894 * 1010 mm4
. 

lsz = 6 *As* y2 = 6 * 201 * (588/2)2 = 1.042 * 108 mm4
. 

Elcz = Ea * laz + 0.8 * E'Jl.35 * lcz +Es* lsz 
Elcz = 210000 * 106800 * 104 + 0.8 * 30000/1.35 * 1.894 * 1010 + 200000 * 1.042 * 108 = 
Elcz = 5.818 * 1014 mm4

. 

Ncrz = rt2 * (Elcz)/12 = ((rt2 * 5.818 * 1014)/36002
) * 10-3 

= 443066 kN. 

Nplrd = 33067 kN (zelfde procedure zonder materiaalfactoren). 

11,z = (Nplrd/Ncrz)°-5 = (33067/443066)0 5 = 0.27 

Vanwege het feit dat deze kolom niet slank is hoeft er volgens de norm geen kruip en k.Timp 
in rekening gebracht te worden. 

robuc = 0.94 met behulp van curved 

Voor het stalen profiel alleen geldt: 
Npl = Aa * fy;d = (86400 * 235) * 10-3 = 20304 kN 
Fe= rr2 * (EI)/12 = ((n2 * 210000 * 106800 * 104)/36002

) * 10-3 = 170798 kN. 

11,z = (Fe!Ncrz)O 5 = (20304/170798)0 5 = 0.35 

robuc = 0.89 met behulp van curve d. 

Het wel of niet in rekening brengen van de bijdrage van het beton bij het berekenen van knik 
om de slappe z-as scheelt 6%. 

7.2 lndicatieberekening met betrekking tot extra stijfheid. 
Kolommen onder drukspanning zullen stijver reageren dan in de berekening is aangenomen. 
Stel dat het bovengenoemde profiel wordt berekend komt men uit op de volgende waarde. 
Ac= 401992 mm2

. 

E'b op de korte termijn = 30000 N/mm2
. 

E'b op de lange termijn = 10000 N/mm2
. (in de kolom onder druk). 

nb = Ea!E'b = 210000/10000 = 21. 
As= 1608 mm2

. 

Es = 200000 N/mm2
. 

ns =Ea/Es= 210000/200000 = 1.05 
Aa = 86400 mm2

. 
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Bijlage 2: "Vooronderr.oek2; De raamwerkgevelbuis". 

Ea = 210000 N/mm2
. 

De samengestelde doorsnede is: 
Asam= 86400 + 1608/1.05 + 401992/21 = 107073 mm2

. 

Het verschil tussen het wel of niet in rekening brengen van de samengestelde kolom betreft 
stijtbeid scheelt 24%. 
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Bijlage 2: "Voorondenoek:Z; De raamwerkge,•elbuis". 

8. Conclusies. 
1. De kniklast van dit gebouw is moeilijk te bepalen. Er zijn veel factoren die invloed 

hebben op de uitbuigingsvorm van het gebouw. Er is niet alleen sprake van 
buigvervorming in dit gebouw, maar ook van afschuifvervorming. Verder is deze 
vervorming ook nog afhankelijk van de verschillende stijfheden per compartiment die 
er zijn gebruikt. De elastische lijn is dus niet alleen afhankelijk van de varierende 
buigstijfheid, maar ook van de varierende afschuifstijfheid. Een methode om de 
kniklast te bepalen is het maken van een iteratie. 

2. De eigenfrequentie van het gebouw is met de methode van Rayleigh het nauwkeurigst 
te bepalen. Bij het schatten van de eigenfrequentie met behulp van de NEN 6702 kan 
niet helemaal nauwkeurig zijn, omdat er daarbij vanuit wordt gegaan dat het gebouw 
een gelijkmatig over de hoogte verdeelde buigstijfheid heeft en ook geen 
afschuifvervorming. 

3. Het composiet uitvoeren van het gebouw biedt extra veiligheid met betrekking tot 
brand en explosiegevaar. Zie ook de voordelen bij het hoofdstuk composietstructuur. 

4. Het is verstandig zo te ontwerpen dat de kolommen in een compartiment eerder 
uitknikken dan die in het compartiment daaronder. 

5. Van fundamenteel belang is dat de vloeren niet naar beneden mogen vallen maar op de 
een of andere manier altijd aan de kem blijven hangen. Als deze namelijk naar 
beneden vallen zullen deze zo'n impuls op de outriggers veroorzaken dat deze zullen 
bezwijken, waama het hele gebouw zal bezwijken. 

6. Betreft de veiligheid kan ook gezegd worden dat het veiliger is de kolommen een 
grotere momentcapaciteit te geven dan de aansluitende regels. Indien er ergens absurd 
grote krachten optreden zullen het de regels zijn die zullen bezwijken en niet de 
kolommen. 

7. Bij een raamwerkgevelbuis in combinatie met een kem, outriggers en belts heeft het 
nagenoeg alleen zin de tweede draagweg te creeren door middel van de kem, 
outriggers en de belts, indien er een fysisch niet lineaire berekening gemaakt kan 
worden. Zodra er namelijk constructieve elementen wegvallen zal het raamwerk snel 
gaan vloeien. De kolommen zullen niet zo snel aan de belts en outriggers gaan hangen, 
omdat het raamwerk zich erg stijf gedraagt in verhouding tot de belts en de outriggers 
en veel van de optredende krachten naar zich toetrekt. Er moet echter dan wel mee 
opgepast worden dat niet de eerste draagv.reg bezwijkt, en daama de tweede. 
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3. Vooronderzoek3: 
Outriggers en de plattegrond. 



Bijlage 3: "Vooronden.oek3; Outriggers en de plattegrond''. 
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Bijlage 3: "Vooronderzoek3; Outriggers en de plallegrond". 

1. Outriggers en de platteg rond. 

1. 1 /nleiding. 
Orn te kijken hoe de krachtsverdeling van een systeem waarbij een gevelbuisconstructie in 
combinatie met outriggers, een kem en belts bet meest gunstig uitkomt zijn er vier 
verschillende plattegronden gemaakt.. 

□ 
0 0 0 0 

0 

□ 
0 

c\ 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 (_/ 

0 0 0 0 

0 0 

0 

0 0 0 0 

Bekeken varianten van gevelbuissystemen in combinatie met outriggers en een kem. De kem is zwart 
aangegeven, de outriggers rood en de belts groen. 
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Bijlage 3: "Vooronderzoek3; Outriggers en de planegrond". 

2. Model en berekening .. 
De belts en de outriggers hebben dezelfde stijfheid. De kem is in verhouding tot de outriggers 
en de belts oneidig stijf. Op het midden van de kem is een moment geplaatst van 50000 kNm. 
De kolommen zijn geschematiseerd tot veren. Per plattegrond is er een totale veerstijfheid van 
30000 kN/m I te verdelen over het totaal aantal kolommen. Per plattegrond zullen er 
verschillende vervormingen, momenten en oplegreacties optreden. 

De eerste plattegrond is een kem met outriggers in combinatie met een raamwerkgevelbuis 
waarvan de kolommen een kleine hart op hart afstand hebben. 

Er zijn 60 veren met ieder een stijfheid van 500 kN/m 1. 

De zakking w = 148 mm. 
Het optredende moment in de outriggers aan de boven/onderkant van de plattegrond is+/-
7047 kNm. 
Het optredende moment in de outiggers aan de zijkanten is+/- 3855 kNm. 
Het maximaal optredende moment in de belt is 2715 kNm. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de boven en onderkant is +/- 73 kN. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de zijkanten is +/- 22.1 kN. 
De oplegreactie in de hoek is +/- 67.4 kN. 
De verhoudingen van de oplegreacties is: 100% - 92.3% - 30.3%. 

De tweede plattegrond is een kem met outriggers in combinatie met een vakwerkbuis of 
gevelbuis waarvan de kolommen hart op hart 12m staan. 
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Bijlage 3: "Vooronderzoek3; Outriggers en de plattegrond". 

Er zijn 12 veren met ieder een stijfheid van 2500 kN/m 1. 

De zakking w = 141 mm. 
Het optredende moment in de outriggers aan de boven/onderkant van de plattegrond is+/-
6987 kNm. 
Het optredende moment in de outiggers aan de zijkanten is+/- 4037 kNm. 
Het maximaal optredende moment in de belt is 2737 kNm. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de boven en onderkant is+/- 354 kN. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de zijkanten is +/- 305 kN. 
De oplegreactie in de hoek is+/- 105 kN. 
De verhoudingen van de oplegreacties is: 100% - 86.2% - 29.7%. 

Bij de derde plattegrond staan de kolommen hart op hart 9m en is de kem en de ouriggers 
geroteerd. De reden voor <lit roteren is dat de outriggers op een gunstiger plaats uitkomen, 
namelijk dichter bij de hoeken van het gebouw. Dit is ook te zien bij de uitkomsten aan de 
maximaal optredende momenten in de belt en de oplegreacties . 

.....:_,. __ 

Er zijn 16 veren met ieder een stijfheid van 1875 kN/m 1
. 

De zakking w = 13 8 mm. 
Het optredende moment in de outriggers aan de boven/onderkant van de plattegrond is+/-
6871 kNm. 
Het optredende moment in de outiggers aan de zijkanten is+/- 3932 kNm. 
Het maximaal optredende moment in de belt is 1383 kNm. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de boven en onderkant is+/- 257 kN. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de zijkanten is+/- 245 kN. 
De oplegreactie in de hoek is +/- 125 kN. 
De verhoudingen van de oplegreacties is: 100% - 95.3% - 48.6%. 
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Bijlage 3: "Vooronderzoek3; Outriggers en de plattegrond". 

De vierde plattegrond is dezelfde plattegrond als de derde, alleen is de middelste kolom 
overal weggelaten. 

Er zijn 12 veren met ieder een stijfheid van 2500 kN/m1
. 

De zakking w = 133 mm. 
Het optredende moment in de outriggers aan de boven/onderkant van de plattegrond is+/-
6583 kNm. 
Het optredende moment in de outiggers aan de zijkanten is +/- 4510 kNm. 
Het maximaal optredende moment in de belt is 1745 kNm. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de boven en onderkant is+/- 323 kN. 
De oplegreactie onder de outriggers aan de zijkanten is+/- 295 kN. 
De oplegreactie in de hoek is+/- 152 kN. 
De verhoudingen van de oplegreacties is: 100% - 91.3% - 47.0%. 

3. Conclusie outrigger en plattegrond. 
Na te gaan is dat de derde plattegrond de meest efficiente is qua momentenverdeling. De 
reden voor het meer vervormen en de grotere optredende momenten van de eerste plattegrond 
is vrij simpel. De krachten moeten naar meer kolommen verdeeld worden. Bij de rest van de 
plattegronden is dat al minder, omdat de krachten voor een deel gelijk in de kolommen gaan. 
Dit heeft natuurlijk ook invloed op de totale vervorming van het geheel. Het voordeel van de 
derde plattegrond is dat de momentenverdeling gunstiger is, omdat de outriggers ter plaatse 
van de belt verder uit elkaar liggen. Alle opleggingen doen beter mee binnen de 
krachtswerking. 
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Bijlage 4: "Voorondenoek4; De mega-constructie". 
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Bij/age 4: "Vooronderzoek4; De mega-constructie". 

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

Het is moeilijk de belts een grote stijfheid te geven in verhouding tot het raamwerk. Het 
raamwerk zorgt ten slotte voor een groot deel van de stabiliteit van het gebouw en heeft dus 
stijve stijlen en regels. Dat wil zeggen dat als er kolommen wegvallen het raamwerk de 
dragende functie voor een groot deel direct over zal nemen, en de belts maar voor een klein 
deel. De belts zullen pas meer gaan doen als de regels van het raamwerk gaan vloeien. Dat wil 
zeggen dater eigenlijk een fysisch niet lineaire berekening gemaakt moet worden voor een 
goed resultaat, wat de uitkomst ook zijn mag. 

Orn deze redenen zal er een ontwerp van een mega-constructie gemaakt worden. De opzet van 
een mega-constructie is dat de constructie die zorgt voor de stabiliteit van het gebouw niet 
direct ge1ntegreerd 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 dat er veel constructieve elementen zijn die meedoen in de 
krachtswerking, maar die hebben nu ook weer niet zoveel capaciteit om een zeer 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 bet afdragen van kracbten. Deze kunnen dus makkelijk 
een tweede draagweg vormen zonder te bezwijken. Een ander voordeel is te zien bij punt 1 
van de inleiding. Indien er een kolom bij een mega-constructie bezwijkt wordt deze direct 
door de outriggers, belts en de kern gedragen. 
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Bijlage 4: "Vooronden.oek4; De mega-con.,tructie ". 

2. Dimensies en andere gegevens: 
Als plattegrond wordt een plattegrond genomen die goed uit het vorige vooronderzoek 
gekomen is (zie Vooronderzoek3 De plattegrond en outriggers). Het voordeel van deze vorm 
is dat de outriggers op een gunstige plaats uitkomen. 

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 afgeslankt 
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. 

(Ei-. --111====-111====-111====-111=~=-----· 
3601)1) 

Plattegrond van het gebauw. 
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Bijlage 4: "Vooronderz;oek4; De mega-constructie". 

(OMPARTIMENT 4 
KOLOMMEN STAALSETON: 

-STAALPROFIELEN 2 * HD400*634 (S235) 

-SETON 1000* 1000 (835) 

DIAGONALEN HD400* 187 (SZ.35) 

BELTUGGERS HD400*818 (S.355) 
BEL TDIAGONALEN STAALSETON: 

-STAALPROFIEL HD400*818 (S355) 

-BETON 1000* 1000 (835) 

OUTRIGGERLIGGERS H0400* 818 (S355) 

0UTRIGGERDIAGONALEN H0400*818 (S355) 

(OMPARTIMENT 3 
KOLOMMEN STAALBETON: 
-STAALPROFIELEN 2 * H0400*744 (S275) 

-BETON 1200*1200 (835) 

DIAGONALEN HD400*262 (SZ.35) 

BEL TLIGGERS HD400* 818 (S355) 
BEL TDIAGONALEN STAALBETON: 

-STAALPROFIEL HDL,_00*818 (S355) 

-BETON 1000*1000 (835) 

OUTRIGGERLIGGERS H0400*818 (S355) 
0UTRIGGERDIAGONALEN HD400*818 (S355) 

(OMPARTIMENT 2 
KOLOMMEN STAALBETON: 

-STAALPROFIELEN 2 * HD400*900 (S355) 

-BETON 1400*1400 (B65) 

DIAGONALEN HD400*531 (S235) 

BELTLIGGERS HD400*818 (S355) 
BEL TDIAGONALEN ST AALBETON: 

-STAALPROFIEL HD400*818 (S355) 

-SETON 1000*1000 (B35) 

OUTRIGGERLIGGERS HD400* 818 (S355) 

0UTRIGGERDIAGONALEN H0400*8!8 (S.355) 

(OMPARTIMENT I 
KOLOMMEN STAALSETON: 
-STAALPROFIELEN 2 * HD400*1086 (S355) 

-BETON 1600*1600 (B65) 

DIAGONALEN HD400*383 (S235) 

BELTLIGGERS HD400*818 (S355) 
BEL TDIAGONALEN STAALBETON: 

-ST AALPROFIEL HD400* 818 (S355) 

-BE TON 1000* 1000 (835) 

0UTRIGGERLIGGERS HD400*818 (S.355) 

0UTRIGGERDIAGONALEN H0400*818 (S355) 

Aanzicht van de constructie. 
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Bijlage 4: "Vooronder:oek4; De mega-constructie". 

3. Belastingen: 
Het gebouw is een kantoorgebouw veiligheidsklasse III. 
Als windbelasting wordt 2.0 kN/m2 aangehouden. In werkelijkheid is deze belasting niet 
gelijkmatig verdeeld. De windbelasting is hier wel gelijkmatig verdeeld aangehouden, omdat 
dat de vergelijking tussen verschillende constructieprincipes gemakkelijk maakt. 
In werkelijkheid is de maximale windbelasting: 
Prep = cdim * Cindex * Ceq * Pw 
Prep= 0.84 * 1.2 * 1.0 * 1.42 * 1.62 = 2.32 kN/m2

. Windbelasting gebied III onbebouwd. 
<l>1 = 1.42 

Voor waarde <l>1 aangehouden: 
B = 0.457 
E = 1.52 (Fe= 0, 115022 Hz zie ook controle trillingen). 
I= 0.137 
D = 0.015 

Bij de berekening worden iedere keer de belastingen per twee verdiepingen op de constructie 
gezet. 
De windbelasting wordt met puntlasten op de twee zijden van het gebouw gezet: 
q;d = 0.5 * 36 * 2.0 = 36.0 kN/m 1 (in de bruikbaarheidsgrenstoestand). 
F;d = 36.0 * 7.2 = 260 kN. ( over twee verdiepingen). 

Permanente belasting voor de vloeren: q = 4.0 kN/m2
. 

Veranderlijke belasting voor de vloeren q = 5.0 kN/m2
. 'I'= 0.5 

Deze belasting is op de constructie als puntlasten geplaatst: 

Voor 2 verdiepingen: 
Op de hoekkolom 

Op de middenkolom 

Op de tussenkolom 

Per 2 verdiepingen: 

permanent: 
veranderlijk: 
veranderlijk: 

permanent: 
veranderlijk: 
verander lij k: 
permanent: 
veranderlijk: 
veranderlijk: 

F;g;d = 4.5 * 4.5 * 4.0 = 81.0 kN. 
Q;q;d = 4.5 * 4.5 * 5.0 = 101 kN. (extreem Ix). 
Q;q;d = 0.5 * 4.5 * 4.5 * 5.0 = 50.6 kN. (momentaan de 
rest). 
F;g;d = 2 * 9.0 * 4.5 * 4.0 = 324 kN. 
Q;q;d = 2 * 9.0 * 4.5 * 5.0 = 405 kN. (extreem Ix). 
q;q;d = 9.0 * 4.5 * 5.0 = 203 k__N. (momentaan de rest). 
F;g;d = 132 * 4.0 = 528 kN. 
Q;q;d = 132 * 5.0 = 660 kN. (extreem Ix). 
Q;q;d = 65.7 * 5.0 = 329 kN. (momentaan de rest). 

Op de kem zijn puntlasten geplaatst om de verticale belasting in rekening te brengen. Er 
wordt gedaan alsof 2/3 van het vloeroppervlak van de kem open is vanwege liftschachten etc. 
Oppervlakte te dragen vloeroppervlak: 4 * 98 + 12. 722 * 2/3 = 500 m2

. 

optredende puntlasten: permanent: F;g;d = 1000 * 4.0 = 4000 kN. 
veranderlijk: F;q;d = 1000 * 5.0 = 5000 kN. (extreem Ix). 
veranderlijk: F;q;d = 500 * 5.0 = 2500 kN. (momentaan de rest). 

Belastingcombinaties zijn in het programma Esa Prima Win gemaakt. Het eigen gewicht van 
de constructie wordt hierin verwerkt. 
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Bijlage 4: "Vooronderr.oek4; De mega-constructie". 

4. Het ontwerp. 
Zoals al eerder is opgemerkt is <lit ontwerp een ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van 
een mega-constructie. Het gebouw is opgedeeld in 4 compartimenten. Per compartiment is 
een soort mega-portaal gemaakt die samen met de kem en de outriggers voor de stabiliteit van 
het gebouw zorgt. De regel van <lit mega-portaal is tegelijk de belt. Het voordeel hiervan is 
dat zodra een van beide bezwijkt, de antler de functie over kan nemen. Normaalgesproken zijn 
de spanningen die optreden in de belt/regel en de outrigger niet groot. Bij het wegvallen van 
constructieve elementen zullen de belt en de outrigger echter een deel van de verticale 
belasting van het gebouw gaan dragen. De krachten worden dan wel groot. 

Schematisering van het gebouw. 
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Bijluge 4: "VooronderioeM; De mega-constructie". 

Door de oplegreacties van de kolommen ten gevolge van de windbelasting en de verticale 
belasting op te tellen kan de totale verdeling eenvoudig bepaald worden. Te zien is dat de 
kolommen aan de drukzijde van het gebouw op 8% na allemaal evenveel meewerken. 

-6L.000 -34000 

-5700 
-43000 

-43000 

-74000 -50000 
-43000 

-5700 
-71000 

-74000 -50000 

Totale oplegreacties van de ko/ommen tengevolge van de vertica/e en horizontale belastingen in de 
bmikhaarheidsgrenstoestand. 

De totale le orde vervorming van het gebouw was 462 mm. Deze vervorming is hieronder 
getekend. Ook is de vervorrning met de gemiddelde buigstijfheid berekend en getekend. Elgem 
= (72 * 295.24)/(0.462 * 8) = 1.479 * 10n kNm2

. 

Verplaatsing gebouw 
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Verplaatsing (mm) 

Uitbuiging van het gebouw ten gevolge van windbelasting. Duidelijk is aan de dubbe/e buiging te zien dat er 
zowel afschuifvervorming a/s buigvervorming binnen het systeem. 
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Bij/age 4: "Voorondenoek4; De mega-construclie~. 

-§. 

i 
0 :c 

Momentenverdeling 
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Momentenverdeling binnen de constructie ten gevolge van wind 
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--Optredende momenten kem 

Optredende momenten 
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De verdeling kloppen niet helemaal aangezien de moment en de dwarskracbtenlijnen bij de 
outriggers eigenlijk sprongen moeten zijn en horizontaal moeten lopen. 
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Dwarskrachtverdeling binnen de constructie ten gevolge van wind 
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Bijlage 4: "VooronderioeM; De mega-co,utr11ctie". 

6. Berekening van de kniklast met behulp van een iteratie. 
De totale optredende belastingen zijn: 
In de uiterste grenstoestand: 
1.2 *(e.g. + pb) + 1.5 * v.b. 
1.2 * 919655 + 1.5 * 1188 * 5 + 1.5 * 1188 * 5 * 0.5 * 79 = 1464441 kN. 

In de bruikbaarheidsgrenstoestand: 
1.0 *(e.g.+ pb) + 1.0 * v.b. 
1.0 * 919655 + 1.0 * 1188 * 5 + 1.0 * 1188 * 5 * 0.5 * 79 = 1160225 kN. 

Met behulp van een kinematisch model met momentenevenwicht per verdieping kan men de 
2e orde vervorming berekenen. De totale vervorming van de le iteratie wordt 462 mm. Bij de 
2e iteratie: 496.33 mm. De 3e iteratie: 496.60 mm. De vervormingen van de iteraties zijn in 
de figuur weergegeven. De vergrotingsfactor v = 496.60/462 = 1 .075. Het in rekening 
gebrachte gewicht van het gebouw was in de bruikbaarheidsgrenstoestand: N;d = 1160225 kN 
n/n-1 = v. De vergrotingfactor 1.075 is ongeveer 14/ 13 (=1.077). Dat wil dus zeggen dat n = 
14 voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. De kniklast is dan: Fe= 14 * 1160225 = 16243135 
kN. 

De vergrotingsfactor in de uiterste grenstoestand: 
N;d = 1464441 kN 
n in de uiterste grenstoestand zou dan worden: Fe/N;d = 16243135/1464441 = 11.09. Dit is 
kleiner dan 7(" en het komt er dus op neer dat ook de 2e orde effecten in de uiterste 
grenstoestand verwaarloosd mogen worden. Vergrotingsfactor v = 1 l.09/10.09 = 1.10 
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2e orde uitbuiging van het gebouw ten gevolge van windbelasting en het eigen gewicht. 
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Bijlage 4: "Vooronderzoek4; De mega-constructie". 

7. Schatting van de eigen frequentie met behulp van 
Rayleigh. 
Het totale gewicht van het gebouw exclusief de veranderlijke belasting is 243.4 kg/m3

. Dit is 
ook te zien bij het hoofdstuk Materiaalhoeveelheden. 
Inclusiefveranderlijke belasting wordt <lit 243.4 + (1188 * 500 * 0.5 * 80)/(36 * 36 * 295.2) 
= 243 + 62 = 305 kg/m3 oftewel 362 * 305 = 395280 kg/m 1

. 

Omdat de stijfheid over de hoogte van het gebouw niet hetzelfde is zal er geprobeerd worden 
de eerste orde eigenfrequentie te bepalen met de methode van Rayleigh. 
Hiervoor is de uitbuiging van de windbelasting gebruikt. De windbelasting was totaal 520 
kN/verdieping. Het gewicht van het gebouw is per twee verdiepingen 395280/720 = 28460 
kN. De vervormingen van de windbelasting zijn in meters omgerekend en vermenigvuldigd 
met 395280/520 = 54.73. Vervolgens zijn deze waarden ingevuld in de formules: 
ol = g * (wo1 + w02 + ... Wo8o)/(woi2 + wo/ + ... Wo8a2) 
en fe = ru/(2 * 7t). 

De eerste orde eigenfrequentie fe wordt dan 0.11939 Hz. 

Er moeten voor de tweede orde eigenfrequentie, die beter met de werkelijkheid overeenkomt, 
eigenlijk ook nog tweede orde vervormingen in rekening gebracht worden. Hierdoor zal de 
tweede orde eigenfrequentie kleiner worden dat de eerste orde eigenfrequentie. 

De tweede orde eigenfrequentie wordt met deze methode 0, 115022 Hz. 

7. 1 Controle trillingen. 
De te verwachten versnelling van het gebouw komt dan uit op: 
amax > (1.6 * <1>2 * Pw;I * Ci * bm)/P1 
amax > (1.6 * 0.85 * 730 * 1.2 * 36)/395280 = 0.109 m/s2. 
De toegestane amax = 0.23 m!s2. Het systeem voldoet dus. Stel dat alleen de permanente 
belasting in rekening wordt gebracht, dan voldoet het systeem nog. 

Er moet hier de opmerking geplaatst worden dat de eigenfrequentie eigenlijk hoger uitkomt 
dan hier het geval is. Bij het gebruik van staal-beton kolommen moet eigenlijk van de korte
termijn elasticiteitsmodulus van beton gebruik gemaakt worden. Dat is hier niet gebeurd. 

Voor waarde <1>2 aangehouden: 
B = 0.457 
E1 = 1.045 
I=0.137 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 14. 



Bijlage 4: "Vooronderr.oek4; De mega-constructie". 

8. Sterkte. 
Belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand: 
1.2 *(e.g.+ p.b.) + 1.5 * v.b. 
en ook: 
0.9 *(e.g.+ p.b.) + 1.5 * v.b. 
Bij de belastingcombinaties in de uiterste grenstoestand treden de volgende krachten en 
spannmgen op: 

Maatgevende krachten en spanningen 
Element Compartiment Materiaal Kwalitelt type afrneting N;s;d M;y;s;c Mz;s;d knik spanning betonspanning 

l(kN) (kNml (kNm) l(u.c.) l(u.c.) l(N/mm2) 
kolommen 1 Staalbeton 8355 2•H0400•1oss -98328 0 0 0,68 0,65 

2 Staalbeton S355 2•H04Q0•900 -65718 700 1300 0,61 0,62 
3 Staalbeton S275 2'H D400•7 44 -38221 300 692 0,61 0,61 
4 Staalbeton S235 2'HD400•534 -16671 120 284 0,43 0,35 

diagonalen 1 Staal S235 HD400'383 -5392 158 9 0,93 0,93 
2 Staal S235 HD400•531 -4834 269 71 0,62 0,60 
3 Staal S235 HD400.262 -2805 107 32 0,77 0,75 
4 Staal S235 HD400.187 -1530 52 17 0,51 0,51 

beltllggers 1 Staal 8355 HD400•515 8619 627 5 n.v.t. 0,25 
2 Staal 8355 HD400•818 -3966 671 87 0,15 0,22 
3 Staal 8355 HD400.818 4379 335 55 n.v.t. 0,13 
4 Staal 8355 HD400•515 -483 58 40 0,02 0,04 

belt diagonalen 1 Staalbeton S355 HD400·818 ·15677 507 50 0,69 0,61 
2 Staalbeton 8355 HD400•518 -13063 468 57 0,59 0,60 
3 Staalbeton S355 HD400•818 -8158 404 31 0,40 0,38 
4 Staalbeton 8355 HD400·81s -3595 313 29 0,18 0,19 

outrigger ligger 1 staal S355 HD4QO•s18 -19564 507 32 0,58 0,82 
2 Staal S355 HD400•515 -20775 503 33 0,63 0,83 
3 Staal 8355 HD400"818 -16157 370 24 0,48 0,62 
4 Staal S355 HD400•818 -9848 214 13 0,29 0,36 

outrigger diag. 1 staal S355 Ho400•515 -17717 140 26 0,69 0,69 
2 Staal S355 HD400•515 -18549 133 21 0,73 0,78 
3 Staal S355 Ho400·818 -14341 74 21 0,57 0,57 
4 Staal S355 HD400"818 -8664 18 14 0,35 0,34 min max 

kern 1 Belon 12780 • 12780 -347084 570675 570675 n.v.t. ·21,94 ·1,81 
2 Belon 12781 • 12780 -277511 250011 250011 n.v.t. -13,90 -5,08 
3 Beton 12782 • 12780 -199002 176101 176101 -9,91 -3,70 
4 Beton 12763 • 12780 -110629 79640 79640 -5,19 -2,38 

Tabel met optredende krachten en spanningen. 

De eerste reserves voor de bijzondere belastingen liggen in de veiligheidsfactoren die dan op 
een gesteld worden. 
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Bijlage 4: "Vooronderr.oek4; De mega-constructie ". 

9. Tweede draagweg 
Bij het beschouwen van de tweede draagweg heeft dit ontwerp een voordeel. De regel van de 
mega-portalen zijn namelijk ook tegelijk de belt. Als een van beide bezwijkt, kan de andere de 
functie overnemen. Hieronder zijn de drie situaties gegeven van de verstoring van de 
krachtswerking: 

1. Wegnemen van constructieve elementen aan de gedrukte zijde van het gebouw. 
2. Wegnemen van constructieve elementen bij de hoek. 
3. Wegnemen constructieve elementen aan de zijkant van het gebouw. 

Bij elk van deze situatie is de invloed daarvan op de constructie weergegeven. Deze invloed 
bestaat uit de waarde van 1 e orde moment op de kern ten opzichte van de waarde in de 
uiterste grenstoestand, de afname van de totale kniklast van het gebouw, en als laatste de 
afname van de eigenfrequentie van het gebouw. 
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Bijlage 4: "Vooronderzoek-1; De mega-constructie". 

0 c:i 

0 0 

() () -c• MKERN = 730223 KNM (90%) 
FE = 0.103 Hz (89.82%) 
FE = 11022138 KN (67.86%) 

0 0 

0 0 0 0 0 

COMPARTIMENT I 

0 () 

,, 
.j 0 

0 0 --')> 
MKERN = 413660 KNM (117%) 
FE = 0. 107 HZ (93.10%) 
FE = 13342558 KN (82.14 %) 

0 0 

0 0 0 0 0 

COMPARTIMENT 2 

0 0 

0 
/~ 

0 

0 < MKERN = 265097 KNM (106%) 0 ------'7 

' 
FE = 0.112 Hz (98.07%) 

I\, FE = 13922700 KN (85. 71 %) "'~ ,, ~' 0 ,...) 

0 0 0 0 0 

COMPART!MENT 3 

0 () 

0 0 

0 0 -------,; 
MKERN = 84617 KNM (75%) 
FE = 0.114 Hz (99.47%) 
FE = 15082925 KN (92.86%) 

0 0 

0 0 0 0 () 

Situatie J bij de verschillende compartimenten. De optredende momenten in de kem zijn eerste orde momenten 
in het betrejjende compartiment. Het percentage daarvan is het percentage van de optredende momenten in de 
uiterste grenstoestand. Ook de totale knikla5t met het percentage ten opzichte van de kniklast van het complete 
gebouw zijn weergegeven. Dit geldt ook voor de eigenfrequentie. 
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Bijlage 4: "Vooronderwek4; De mega-constructie ". 
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MKERN = 778919 KNM (96.5%) 
FE= 0.103 HZ (89.48%) 
FE = 12182.36.3 KN (75.00%) 

MKERN = 497362 KNM (/41 %) 
FE = 0.106 HZ (92.23%) 
FE = 11602250 KN (71.43%) 

MKERN = 3.36739 KNM (135%) 
FE= 0.112 HZ (97.39%) 
FE= 13922700 KN (85.71%) 

MKERN = 124127 KNM (110%) 
FE= 0.114 HZ (99.40%) 
FE = 15082925 KN (92.86%) 

Situatie 2 bij de verschillende compartimenten. De optredende momenten in de kem zijn eerste orde momenten 
in het betreffende compartiment. Het percentage daarvan is het percentage van de optredende momenten in de 
uiterste grenstoestand. Ook de tota/e knik/ast met het percentage ten opzichte van de knik/ast van het complete 
gebouw zijn weergegeven. Dit geldt oak voor de eigenfrequentie. 
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Bijlage 4: "Vooronderzoek4; De mega-constructie". 
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MKERN = 704045 KNM (87.2%) 
FE=0.1I Hz(97.0I%) 
FE = 14270768 KN (87.86%) 

MKERN = 371939 KNM (105%) 

FE= 0.109 Hz (94.94%) 
FE = 11602250 KN (71.43%) 

MKERN = 231261 KNM (92.8%) 
FE= 0.112 Hz (97.44%) 
FE = 13922700 KN (85. 71 %) 

MKERN = 77410 KNM (97.1%) 

FE= 0.114 Hz (99.19%) 
FE = 15082925 KN (92.86%) 

Situatie 3 bij de verschillende compartimenten. De optredende momenten in de kem zijn eerste orde momenten 
in het betreffende compartiment. Het percentage daarvan is het percentage van de optredende momenten in de 
uiterste grenstoestand. Ook de totale kniklast met het percentage ten opzichte van de kniklast van het complete 
gebouw zijn weergegeven. Dit geldt ook voor de eigenfrequentie. 
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Bijlage 4: "Vooronderz.oek4; De mega-constructie". 

10. Materiaalhoeveelheden. 

Mega-constructie 
Element Comoartiment Materiaal Kwaliteit tvDe afmelina lenato stuks massa massa totaal 
kolommen 1 Staal S355 2•HD400'10lll: 72,9 • 16 • 2217 = 2586142 kg 

Baton 865 1600 • 1600 72,9 • 16 • 5479 = 6390519 kg 
2 Staal S355 2•HD4Q0•900 72,9 • 16 • 1839 = 214'1664 kg 

Baton 865 1400' 1400 72,9 • 16 • 4152 = 4843346 kg 
3 Staal S275 2•HD400744 72,9 • 16 • 1517 = 1769196 kg 

Baton B35 1200· 1200 72,9 • 16 • 3001 = 3500320 kg 
4 Staal S235 2•H0400•534 72,9 • 16 • 1293 = 1507922 kg 

Belon B35 1000 • 1000 72,9 • 16 • 2012 = 2346983 ka 
diagonalen 1 Staal S235 HD400"383 10,18 • 72. 383 = 280724 kg 

Beton B15 (invullingl) 416 • 406 10,18 • 72. 288 = 211261 kg 
2 Staal S235 IHD400'531 10,18 • 72 • 531 = 389202 kg 

Baton B15 Onvulling!) 416 •451 10,18 • 72. 288 = 210945 kg 
3 Staal s235 I HD400•252 10,18 • 72. 262 = 192036 kg 

Beton B15 (invullingl) 397 • 387 10,18 • 72. 289 = 211513kg 
4 Staal s235 IHD400•151 10,18 • 72. 187 = 137064 kg 

Belon B15 (invullina!l 391 ·368 1018 • 72. 288 = 211247 ko 
belUiggers 1 Staal S355 IHD400·818 144 • 2. 818 = 235584 kg 

Belon 815 (invulling!) 514 • 437 144 • 2 • 289 = 83135 kg 
2 Staal S355 IHD400"818 144 • 2. 818 = 235584 kg 

Baton B15 (invulling!) 514 • 437 144 • 2. 289 = 83135 kg 
3 Staal s355 IHD400·818 144 • 2. 818 = 235584 kg 

Belon 815 (invullingl) 514 • 437 144 • 2. 289 = 83135 kg 
4 Staal S355 IHD400·818 144 • 2· 818 = 235584 kg 

Baton B15 /invullinal 514 • 437 144 • 2. 289 = 83135 kg 
belt diagonalen 1 Staal S355 HD400.818 12,72 • 16 • 818 = 188479 kg 

Belon 835 1000' 1000 12,72 • 16 • 2153 = 438138 kg 
2 Staal S355 HD400.818 12,72 • 16 • 818 = 166479 kg 

Baton B35 1000 • 1000 12,72 • 16 • 2153 = 438138 kg 
3 Staal S355 HD400.818 12,72" 16" 818 = 188479 kg 

Baton B35 1000" 1000 12,72 • 16 • 2153 = 438138 kg 
4 Staal S355 HD400"818 12,72 • 16 • 818= 166479 kg 

Baton B35 1000' 1000 12,72 • 16 • 2153 = 438138 kg 
outrigger ligger 1 Staal S355 HD400"818 12,72" 16 • 818 = 166479 kg 

Baton B15 (invullingl) 514 • 437 12,72 • 16 • 289 = 58749 kg 
2 Staal S355 jHD400'818 12,72" 16 • 818 = 188479 kg 

Belon B15 (invulling!) 514 • 437 12,72 • 16 • 289 = 58749 kg 
3 Staal S355 jHD400"818 12,72 • 16 • 818 = 166479 kg 

Beton B15 (invulling!) 514 "437 12,72 • 16 • 289 = 58749 kg 
4 Staal S355 jHD400"818 12,72 • 16' 818 = 188479 kg 

Belon 815 /invulling!) 514 • 437 12,72 • 16 • 289 = 58749 kg 
outrigger diag. 1 Staal S355 1HD400'818 11 • 16 • 818 = 143968 kg 

Baton B15 (invulling!) 514 • 437 11 • 16 • 289 = 50805 kg 
2 Staal S355 jHD400"818 11 • 16 • 818 = 143968 kg 

Belon B15 (invulling!) 514 • 437 11 • 16' 289 = 50805 kg 
3 Staal S355 jHD400"818 11 • 16 • 818= 143968 kg 

Belon 815 (invulling!) 514 • 437 11 " 16" 289 = 50805 kg 
4 Staal S355 jHD400"818 11 • 16" 818 = 143968 kg 

Belon 815 /invullin11! 514 • 437 11 • 16" 289 = 50805 kg 
vtoerliggers 1 Staal S235 HEA 500 9. 80. 155 = 111600 kg 

2 Staal S235 HEA500 9' 80. 155= 111600 kg 
3 Staal S235 HEA 500 9• 80. 155 = 111600 kg 
4 Staal S235 HEA 500 9' 80. 155 = 111600kg 

kem 1 Belon 12780 • 12780 72,9 • 1 • 72691 = 5299174 kg 
2 Beton 12781 • 12780 72,9 • 1 • 72681 = 5299174 kg 
3 Seton 12782 * 12700 ,,,t1 i. 72691 - 5299174 kg 
4 Beton 12783 " 12780 72 9 • 1. 72691 = 5299174 k!I 

Vloeren 1 Staalbeton 1188" 20. 400 = 9504000 kg 
2 Staalbeton 1188 • 20. 400 = 9504000 kg 
3 Staalbeton 1188 • 20. 400= 9504000 kg 
4 Staalbeton 1188' 20. 400 = 9504000 kg 

Totaal 91966526 kg 

D~is 243,4 l(wm3 ( exclusief veranderlilke belating). 

Tabet met de gebn1ikte hoeveelheid materiaal. 

Deze constructie is in verhouding tot de raamwerkgevelbuisconstructie iets lichter, maar hier 
is wel een hoge kwaliteit staal en beton gebruikt. 
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Bijlage 4: "Vooronder:r:,oek4; De mega-constructie''. 

11. Conclusies. 
1. Het verder uit elkaar plaatsen van de outriggers bij <lit ontwerp had een positieve 

invloed. De optredende momenten in de outriggers als de belts werden in verhouding 
kleiner. 

2. De kolommen en diagonalen bij <lit ontwerp zijn uitgerekend met een kniklengte van 2 
verdiepingen. Dit uitgezonderd de twee verdiepingen bij de belt. Deze verdiepingen 
zijn hoger en er zou hier teveel materiaalverlies optreden als dat hier ook zou moeten 
gebeuren. Het uitrekenen van de kolommen met zo'n grote kniklengte kan omdat de 
hoeveelheid kolommen klein is. De afmetingen worden dan groter en de kolom 
minder slank. 

3. Het is een voordeel de regel van de mega-portalen als belt te nemen. Als een van beide 
elementen bezwijkt zal de andere de functie overnemen. 

4. Het gebruiken van een mega-constructie bij het creeren van tweede draagwegen heeft 
voordelen. De afmetingen van de stabiliserende constructieve elementen zijn vaak 
groot. Instabiliteitverschijnselen zullen minder makkelijk optreden. De elementen zijn 
vaak op vervorming gedimensioneerd en hebben bij bijzondere belastingen nog aardig 
wat overcapaciteit. 

5. Een ander voordeel van deze constructie is dat als er een kolom bezwijkt, dat de rest 
van de kolommen direct aan de belts zullen blijven hangen, of op de belts zullen gaan 
staan. Hier wordt mee voorkomen dat er een fysisch niet lineaire berekening gemaakt 
moet worden. 

6. Ook hier geldt dat de vloeren aan de kern moeten blijven hangen, indien een deel van 
de constructie bezwijkt. Dit om een voortschrijdende instorting te voorkomen. 

7. Mijn verwachting is dat <lit systeem het goed doet als er een slank gebouw gemaakt 
moet worden. De hoogte-breedte verhouding van <lit gebouw was 295.2/36 = 8.2. 
Slankere veilige gebouwen moeten mogelijk zijn. 
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De slankheid. 
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Bijlage 5: "Voorondenoek5; De slankheid". 

1. lnleiding. 
Nonnaalgesproken is het zo bij gevelbuissystemen, dat naannate het gebouw een kleinere 
slankheid heeft, de vervonning van het gebouw kleiner wordt. De slankheid van een gebouw 
wordt uitgedrukt in een h/b verhouding. Een hoogte/breedte verhouding van 8 is een redelijk 
nonnale slankheid. Hoe slanker het gebouw wordt, hoe hoger het wordt in verhouding tot de 
breedte. Bij gevelbuissystemen is het zo dat de breedte van het gebouw heeft een direct 
verband met de stijfheid van het gebouw. Uitzonderingen daargelaten kan gezegd worden dat 
als het gebouw breder is dat het gebouw ook stijver is. 
Als een gevelbuissysteem echter niet het enigste stabiliteitssysteem in het gebouw is, hoeft dat 
misschien niet zo te zijn. Bij het mega-constructieconcept is er een kem die door middel van 
outriggers samenwerkt met de mega-constructie. Duidelijk is dat als de annen van deze 
outriggers langer worden, dat de vervonning ervan toenemen. Hierop doorredenerend kan 
men zeggen dat de samenwerking tussen de kem en de mega-constructie minder wordt. Als 
de samenwerking van deze twee elementen minder wordt, zal de stijfheid van het gebouw ook 
afnemen. 

Dit onderzoek is ervoor bedoeld om het effect van verschillende slankheden van het mega
constructieconcept te bekijken. Bij eenzelfde hoogte van het gebouw, zal de breedte 
gevarieerd worden. De effecten hiervan worden bekeken. 
De reden waarom de hoogte gelijkgehouden wordt is eigenlijk vrij simpel. De hoogte van het 
gebouw komt kwadratisch voor in het optredende moment van het gebouw en bij de 
vervonningen staat de hoogte zelfs tot de vierde macht. De breedte komt echter maar een keer 
voor. Het effect van minder windbelasting op het gebouw, omdat het gebouw minder breed is 
kan eventueel simpel verwerkt worden in een reductiefactor. 

? 



Bijlage 5: "Vooronder:.oek5; De .J/ankheid". 

2. Het model. 
Orn <lit onderzoek op een goede manier uit te kunnen voeren dienen er een aantal 
randvoorwaarden te worden gesteld: 

1. De hoogte van het gebouw blijft hetzelfde, alleen de breedte varieert. 
2. De stijfheid van de regels, diagonalen en outriggers blijft hetzelfde. 
3. De staafafmetingen van kolommen kunnen varieren. 
4. De plattegrond wordt verschaalt. Dat wil zeggen dat zowel de stijfheid van de 

kolommen van de mega-portalen en de stijfheid van de kem varieert. De oppervlakte 
van de kem ten opzichte van de oppervlakte van de plattegrond blijft dus dezelfde 
verhouding( 11 % ). 

In theorie is het natuurlijk het beste om de kem zo groot mogelijk te maken. Hoe groter de 
kem, des te beter het is voor de stijfheid van het gebouw. Ook worden de outriggers korter en 
die heeft een positieve invloed op de vervorming. Uit praktische overwegingen is er echter 
een vaste verhouding gekozen tussen de kem en de rest van de plattegrond. 
De redenen hiervoor zijn: 

1. De armen van de outriggers komen zo op een hele gunstige plaats in de gevel uit. 
2. De ruimte in de kem is geen gebruiksruimte en kan als zodanig ook niet rendabel zijn. 

De kem mag eigenlijk net zo groot zijn als er ruimte nodig is voor liften, trappen, 
schachten voor leidingen en e.v.t. natte ruimten. Als een gebouw een grote slankheid 
heeft, zijn er bij eenzelfde hoogte als een minder slank gebouw, minder toiletten, 
minder capaciteit voor liften en trappen e.t.c. nodig. Dit puur om het feit dat een 
gebouw met een h/b =12 bij eenzelfde hoogte 22 = 4 maal zo weinig vloeroppervlak 
heeft als een gebouw met een h/b = 6. Uiteraard geldt dit natuurlijk maar globaal. 

Een ander item is de hoeveelheid outriggerverdiepingen dat er gemaakt worden. Ook hier 
geldt: Hoe meer, des te minder de vervorming van het gebouw. Toch moet er hier ook 
gekozen worden voor een praktische hoeveelheid. 

De slankheden van h/b = 6 t/m 12 zullen onderzocht worden. 

3. Gegevens. 
De verdiepingshoogte wordt op 3.6 m aangehouden. De hoogte van het totaie gebouw op 80 * 
3.6 = 288 m. 

De kem heeft een wanddikte van 600 mm. De kem staat 45 graden gedraaid in de plattegrond. 
Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment verandert natuurlijk als de afrneting van de kem 
veranderd. Het AKOM zal bij elke slankheid genoemd worden. 

De outriggers en de belt/regel zullen over twee verdiepingen lopen en dezelfde stijfheid 
krijgen. Deze stijfheid zal gereduceerd worden met een factor 0.85, omdat er openingen in 
gemaakt zullen worden. De afmeting zal 600 * 7200 worden. 
!outrigger= Ibelt = 0.85 * 1/12 * 0.6 * 7.23 

= 15.9 m4
. 

Het aantal outriggerverdiepingen over de hoogte = 5. Er zijn dus 5 compartimenten van 16 
verdiepingen. 



Bijlage 5: "Voorondenoek5; De .dankheid". 

De elasticiteitsmodulus van beton E'b wordt aangehouden op 10000 N/mm2
. 

Voor de windbelasting wordt 2.0 kN/m2 aangehouden. 

De kolommen zijn in staal gemaakt en hebben een elasticiteitsmodulus van E = 210000 
N/mm2

. Verder is de oppervlakte in eerste instantie aangehouden op: A= 360000 mm2
. 

De diagonalen zijn ook in staal gemaakt en hebben een elasticiteitsmodulus van E = 210000 
N/mm2

. Verder is de oppervlakte overal gelijk gehouden A= 51400 mm2
. 

H/sh 

Figuur met qfmetingen plattegrond sh is hierbij de toegepa'ite !j_{ankb_eid 
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Bijlage 5: "Vooronden,oek5; De slankheid". 

4. Onderzochte slankheden. 

4.1 Slankheid h/b = 6. 
Hoogte gebouw = 288 m. 
Breedte gebouw = 1/6 * 288 = 48 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 48/4 = 12 m. 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kem: 
lkem = 1/12 * (bkem4 

- bgat) = 1/12 * (17.574 -16.3?4) = 1957 m4
. 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 48 * 2.0 = 96 kN/m 1
. 

Totale vervorming van het gebouw = 477 mm. 

4.2 Slankheid h/b = 7. 
Hoogte gebouw = 288 m. 
Breedte gebouw = 1/7 * 2 88 = 41.14 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 41.14/4 = 10.29 m. 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kem: 
b 4 4, * 4 4 3 4 lkem = 1/12 * ( kem - bgat ) = 1/12 (15.15 - 13.95 ) = 12 4 m . 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 41.14 * 2.0 = 82.28 kN/m 1• 

Totale vervorming van het gebouw = 470 mm 

4.3 Slankheid h/b = B. 
Hoogte gebouw = 288 m. 
Breedte gebouw = 1/8 * 288 = 36.0 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 36.0/4 = 9. m. 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kem: 
lkem = 1/12 * (bkem4 

- bgat) = 1/12 * (13.324 
- 12.124

) = 825 m4
. 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 36.0 * 2.0 = 72.0 kN/m1
. 

Totale vervorming van het gebouw = 478 mm. 

4.4 S/ankheid h/b = 9. 
Hoogte gebouw = 288 m. 
Breedte gebouw = 1/9 * 288 = 32.0 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 32.0/4 = 8.0 m. 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kem: 
hem= 1/12 * (bkem4 

- bgat) = 1/12 * (11.91 4 
- 10.714

) = 581 m4
. 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 32.0 * 2.0 = 64.0 kN/m 1
. 

Totale vervorming van het gebouw = 491 mm. 
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4.5 S/ankheid hlb = 10. 
Hoogte gebouw = 288 m. 

Bijlage 5: "VooronderzoekS; De .dankheid". 

Breedte gebouw = 1/10 * 288 = 28.8 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 32.0/4 = 7.2 . 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kern: 
hem= 1/12 * (hi.em4 

- bgat) = 1/12 * (10.78 - 9.584
) = 423 m4

. 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 28.8 * 2.0 = 57.6 kN/m 1
. 

Totale vervorming van bet gebouw = 513 mm. 

4.6 S/ankheid hlb = 11 
Hoogte gebouw = 288 m. 
Breedte gebouw = 1/11 * 288 = 26.18 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 26.18/4 = 6. 54 m. 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kem: 
hem= 1/12 * (bkem4 

- bgat) = 1/12 * (9.86 - 8.664
) = 319 m4

. 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 26.18 * 2.0 = 52.36 kN/m 1. 

T otale vervorming van het gebouw = 540 mm. 

4. 7 Slankheid hlb = 12 
Hoogte gebouw = 288 m. 
Breedte gebouw = 1/12 * 288 = 24.0 m. 
h.o.h. afstand kolommen = 24.0/4 = 6.0 m. 

Het axiaal kwadratisch oppervlaktemoment van de kem: 
lkem = 1/12 * (hi.em 4 

- bgat ) = 1/12 * (9.09 - 7.894
) = 246 m4

. 

Optredende q-last ten gevolge van wind: 24.0 * 2.0 = 48.0 kN/m 1
• 

Totale vervorming van het gebouw = 569 mm. 
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Bijlage 5: " Voorondel'1.Dek5; De .,lankheid". 

4.8 Overzicht resultaten. 
De resultaten van de verschillende slankheden zullen per onderwerp in een grafiek 
weergegeven worden. 
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Hierboven de grafiek van de uitbuiging van bet gebouw bij verschillende slankheden. De 
oppervlakte van de kolommen zijn aangehouden op 360000 mrri2. Over het algemeen is het zo 
dat als bet gebouw slanker wordt de uitbuiging groter wordt. Uitzondering hierop is de 
vervorming van slankheid h/b = 7. Deze vervormt namelijk bet minste. 

Op de volgende pagina zijn de uiteindelijke vervormingen nog eens een keer uitgezet tegen de 
slankbeden van het gebouw. Te zien is dat hier bij een h/b = 7 verhouding bet optimum ligt. 
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Bijlage 5: "Vooronden.nek5; De s/.ankheid". 

Eindvervonning 
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Grafiek met de maximale normaalkrachten ten gevolge van wind uilgezet tegen de s/ankheid 

Hierboven de maximaal optredende nonnaalkrachten uitgezet tegen de slankheid. De reden 
voor het ongelijk zijn van deze twee krachten is dat de constructie iets a-syrnmetrisch is. Deze 
afwijking van wat het had moeten zijn is ongeveer 2.6 %. Opvallend is dat de 
normaalkrachten bij de verschillende slankheden op 5% na constant blijven. Deze waarden 
zijn resultaten bij een gelijkblijvende kolomdoorsnede. 
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Bijlage 5: "Vooronder:,oe"5; De slan/r.heid". 

Ook kan er natuurlijk naar de optredende momenten binnen de constructie gekeken worden 
bij de verschillende slankheden. Hieronder de figuur met totaaJ optredende momenten ten 
gevolge van windbelasting, en de verdeling hiervan in de constructie. 

Maximaal optredende momenten tg.v. wind. 
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verdeling momenten 
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Verdeling van de momenten. 

- Maximaal optredend moment 
kem t.g.v. wind 

- Totaal maximaal optredend 
moment 

Maximaal optredend moment 
mega-constructie 

- Percentage moment door kem 
opgenomen. 

- Totale percentage 

Percentage naar mega
constructie 

Te zien is dat de mega-constructie in verhouding meer kracbten gaat afdragen bij een 
toenemende slankheid. 
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Bijlage 5: "Vooronden.oek5; De slanlr.heid". 

Als men de staafdoorsnede van de kolomrnen gaat varieren komt men op de volgende 
resultaten: 

Vervonningen bij toenemende kolomdoorsnede. 
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Te zien is hoe de vervormingen bij een bib verhouding van 7, 8 en 9 bij grotere staalprofielen 
bet kleinste zijn en dicht bij elkaar liggen; respectievelijk 364, 361 en 362 mm. 
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Optredend moment in de kem a/s percentage van hel totaal optredende moment ten gevolge van wind bij een 
toenemende kolomdoorsnede. 
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Bijlage 5: "Voorondenoe"5; De slankheid". 

Duidelijk wordt dat als de slankheid toeneemt de kem minder moment naar zich toetrekt. Ook 
is het zo, dat als de kolommen grotere doorsneden krijgen, dat de mega-constructie meer 
kracht naar zich toetrekt. 

5. Conclusie onderzoek verschillende slankheden gebouw. 
Aan de hand van de resultaten kunnen een aantal conclusies getrokken worden: 

1. Bij kleinere kolomafmetingen is het over het algemeen is zo, dat als het gebouw 
slanker wordt, de uitbuiging groter wordt. 

2. Bij eenzelfde kolomafmeting blijven de normaalkrachten in de kolomrnen bij 
verschillende slankheden op 5% na gelijk. 

3. In tegenstelling tot het redelijk gelijk blijven van de krachten in de kolommen, 
veranderen de buigende momenten in de kem we!. De optredende momenten in de 
kem worden kleiner naarmate de slankheid van het gebouw toeneemt. 

4. Als de kolomdoorsneden gevarieerd worden bij verschillende slankheden is te zien dat 
bij de grotere kolomdoorsneden de slankheden 7, 8 en 9 goed uit de bus komen. 

5. Verder is na te gaan dat als de kolomdoorsneden toenemen de kem minder belast 
wordt, wat natuurlijk op zich niet zo vreemd is. 

Orn de optredende momenten in de kem niet al te groot te laten worden en de overspanningen 
van de vloer ook iets te reduceren kies ik ervoor het ontwerp een slankheid van 9 te geven. 

6. Verder onderzoek bij h/b = 9. 
Bij deze slankheid kunnen er natuurlijk nog een aantal dingen onderzocht worden die toch 
wel van belang zijn. Als eerste de invloed van de stijfheid van de outriggers en belts op de 
totale stijfheid van het gebouw. Ook treden er hele grote momenten op in de outriggers. Deze 
momenten kunnen verminderd worden door verschillende stijfheden te kiezen tussen de belt 
en de outrigger. Dit heeft natuurlijk ook weer effect op de samenwerking tussen de kern en de 
mega-constructie. 

Als eerste zal de stijtheid van de belts en de outriggers gevarieerd worden. De kolommen 
blijven dezelfde afmetingen, namelijk 600 * 600 mm. De outriggers en de belts hadden een 
AK.OM van 15.9 m4

• Deze zal nu echter varieren. De grafiek hieronder laat zien dat het 
gebouw zich een stuk stijver gedraagt, als de belts en outriggers stijver worden. 
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Bijlage 5: "Vooronden,oeAS; De slanAheid". 

Vervonning gebouw bij variabele belt/outrigger 
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Bijlage 5: " Vooronden,oek5; De slankheid''. 

Optredend moment in de belt en outrigger 
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Nu gaan we de belt en de outrigger verschillende stijtbeden geven. Als we bet AKOM van de 
belt gelijkhouden op 15.9 m4 kunnen we AK.OM van de outrigger varieren. 

We zuJlen !outrigger uitdru.kken als: Ioutrigger/Ibelt 
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Bijlage 5: "Vooronder1,0ekS; De slanAheid". 

Mkern maximaal 
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Bijlage 6: "Vooronderr.oel/6; Calamileilen". 
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Bijlage 6: "Vooronden.oek6; Calamileilen". 

1. lnleiding. 
Doelstelling bij uitwerken van bet concept is dater bij de draagconstructie van bet gebouw 
sterke tweede draagwegen kunnen ontstaan in geval van bet wegvallen van constructieve 
delen. Dit wegvaJlen van delen van de draagconstructie kan veroorzaakt worden door een 
aantal calamiteiten. Natuurlijk is bet goed eens te kijken wat de normen zeggen over deze 
calamiteiten. Dit om een oordeel te kunnen vellen over de invloed van de calamiteit op de 
draagconstructie. 

Voorbeelden van deze calamiteiten zijn: 
l . Brand. 
2. Explosies. 
3. Inslagen. 
4. Aardbevingen. 

Hier zal alleen brand verder uitgewerkt worden. De rest staat helemaal in het algemene 
afstudeerverslag. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 2. 



Bij/age 6: "Vooronden,oek6; Calamileilen". 

2. 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. 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. 

2. 1 De standaardbrand. 
Voor bet berekenen van de brandwerendheid van verschillende constructie elementen heeft 
men een curve voor de ontwikkeling van een brand gemaakt, n.l. de standaardbrandkromme. 
Deze kromme is geen goede overeenkomst met de werkehjkheid. Dit omdat er in 
werkelijkheid sprake is van een niet volledig ontwikkelde brand en een volledig ontwikkelde 
brand. De standaardbrandkromme is een schematisering van de 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. 

Standaardbrandkromme 

_ 1200 ----------------
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c:,, 
c:: 
c:,, 800 +----"7"'<=---------c---"-- ..::..-,-~--; ·- ~----------~ ;. 
l!? 600 +-,1<--....-__::_---..::. ___ ___;;~__,..__;;.--, - Standaardbrandkromme = ::, - 400 __________ ...._-'----- -
I! 
~ 

0. 200 +-- --"'--"------"----'-=-'------; 
E 
~ 
~ 0 +--~--.----..--~~--.- -.--i 
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Tijd in minuten 

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. 
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Bij/,age 6: "Vooronderzoek6: Calamiteiten". 

Met behulp van deze normen kan de brandwerendheid bepaald worden van constructieve 
elementen. 
Deze 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. 

2.2 Regelgeving. 
In het bouwbesluit zijn een aantal regels gegeven betreft het onderwerp brandveiligheid. 

Eerst wat gegevens vooraf: 
Het concept betreft een veiligheidsklasse III gebouw van 288 m hoog. Er zijn 80 verdiepingen 
van 3.6 m hoog. De verblijfsruimte per verdieping is: 3l2- 11.32 = 896 m. 

2.2.1 Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie. 
Artikel 2.1 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die zodanig is dat het bouwwerk 
bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dater 
gevaar voor instorting is. 

2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.8 voorschriften zijn aangewezen, 
wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door 
toepassing van die voorschriften. 

Tabet 2.8 
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Het concept betreft een gebouw met een kantoorfunctie 6 (zie tabel 2.8). Dat wil zeggen dat 
leden 1, 4 en 6 van het bouwbesluit artikel 2.9 van toepassing zijn. 

Artikel 2. 9 tijdsduur bezwijken 

1. Een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot 
hPt nnhn,;kh<><>r ,unrAPn """ ppn rool-,r;J· P uJu,.htrn11tP ,uorAt npdnrenAe 'l/J minu+on 
........... " 'U'l-.1.V U-.1..1. VUU..1. TTV.I.U...... TU-.1..1. ""'""''-.I. .I. l\.\'"1.1.""' T1- VI.U, vu.1..v, ,.. J.U 6""' U-1. 1.1.U -'V J.111.1 UI..\.I 

niet overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere 
belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand. 

4. Onverminderd het eerste lid, wordt een uiterste grenstoestand van de 
hoofddraagconstructie van een gebruiksfunctie waarvan een vloer van een 
verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, gedurende 90 minuten niet 
overschreden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties 
die kunnen optreden bij brand. 

6. In afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de in tabel 2.9.2 aangegeven 
tijdsduur met 30 minuten bekort, indien de volgens NEN 6090 bepaalde permanente 
vuurbelasting van het bouwwerk waarvan de hoofddraagconstructie deel uitmaakt 
niet groter is dan 500 MJ/m2

• 
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Bijlage 6: "Vooronden.oek6; Calamiteiten". 

2.2.2 Afdeling 2.11. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke 
situatie. 
Artikel 2. 81 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke 
situatie voldoende wordt beperkt. 

Er volgen hier nog een aantal voorwaarden over de stookplaats, kanalen, schachten, het dak 
en rookafvoeren. Deze zijn verder niet zo van toepassing op het ontwerp in deze fase. 

2.2.3 Afdeling 2.12. Beperking van ontwikkeling van brand. 
Artikel 2.91 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel kan ontwikkelen. 

Volgens de NEN 6067 kunnen hier de bijdragen van de ontwikkeling van brand van bepaalde 
oppervlakken berekend worden. 

2.2.4 Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand. 
Artikel 2.103 stuurartikel 

I. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand voldoende wordt 
beperkt. 
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2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.103 voorschriften zijn aangewezen, 
wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door 
toepassing van die voorschriften. 

Tabel 2.103 
gebrull<Slun:llf -.i von roep.,s118Q 

co "' C C 
C i £, 

a ,, 
g, 0 j 

. . 
31tlleel 2.10, 

11<1 1 I 2 3 , I 5 6 I 1 8 

!.105 

112·31,16·617 B I 9 IO 11 

2.106 

1 I 2 a I , 
2.101 2.108 

s I 6 • , • • 

1 Woonru1c11e 
I woonlun:tle ge1og91111 oen 
WO~ 1 2 3 1 2 - • 6 6 

b woonrurctte van eew woonwagirn - - -
C 3Mltl'ewoon1Unttte 1 2 3 1 - 3 • - 6 

2 Bll..,,.,,,,,st111n:11e 1 2 3 1 - - ' - 6 
3 C9iluncll@ 

I c;elrun;ttei ga,Mgen tn •n 
celM!ngelDIW 1 2 3 1 - - ' - 6 

b Cetrun:110 - gelegen IR otn 
Citllengel!DIW 1 2 3 - - - - - 1 - - ' - 6 

' GOD!clhl<l!ll>fljlllncu 
I gsonClnetOG:OJQ1UJ'IC.fte Yoor ..un 

o«I 1Je00ft<l81 plflentlll 2 3 1 - - • - 6 
b .-r. gom1dllelacmrgtanct1e 2 3 1 - - ' - 6 

6 1nau•ne1t1nctte 
I 11e•1to lndl.151~nnc.ltv 2 3 • 6 6 7 - 1 - - • - 6 
D 31<IK• IRdUS:lrlet'uac.tle 2 3 • 6 1 - - ' - 6 

6 Kantooltun:lle 2 3 1 - - ' - 6 

' LOQlmtUnelle 2 3 1 - - • - 6 
8 0ndfflwtlslllncle 2 3 1 - - ' - & 
9 ilp>rlnrn<flt 2 3 1 - - • - 6 
10 W-1\ln- 2 3 - 1 - - ' - 6 
11 ov• 1ge geDruawna1e 2 3 • 6 8 1 - - • - & 
12 a.,.,_nc gna ge!X>uw lljml• 

Volgens tabel 2.103 zijn de volgende leden van toepassing: 
Betreft de Jigging: 1, 2, 3. 
Betreft de omvang: 1, 4, 6, 7, 8. 
W.B.D.B.O: 1, 3, 5, 7. 

' 1 
-- - - - 1 

8 - 1 

7 8 9 10 - 1 

1 B - 10 - 1 

1 8 - - 11 1 
1 8 - 1 

' 8 - 1 
7 8 - 1 

' B - 1 
B - 1 
8 - 1 
8 - 1 
8 - 1 
B - 1 

De grenswaarden voor de afmeting is 1000m2 en voor de w.b.d.b.o = 5m. 

Artikel 2.104 Jigging 

2 l • 5 - -- - - - 8 -
2 3 • 5 - -- 3 - 6 - 7 

- 6 - 7 . 
- 3 - 5 - 7 

- 6 - 7 
- 3 - 6 - 7 . 
- 3 - 6 - 7 . 
- 3 - 6 - 1 
- 3 - 5 - 7 - l - 5 - 7 
- l - 5 - 7 
- 3 - 6 - 7 
- l - 5 - 7 
- 3 - 6 - 7 

- - - -

1. Een besloten ruimte hgt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, 
een badruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet 
gelegen in een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, en een 
liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van 
rookproductie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute. 

2. Onverminderd het eerste lid, liggen een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte 
van meer dan 50 m2

, een ruimte voor de opslag van bij ministeriele regeling 
aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen en 
een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, in een 
brandcompartiment. 

3. In afwijking van het eerste lid, ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije 
vluchtroute voert, niet in een brandcompartiment. 

Artikel 2.105 omvang 

1. Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel. 

4. Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 
2.103 aangegeven grenswaarde. 

6. Een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88. vierde en viifde lid. is een 
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Bijlage 6: "Vooronden.oek6; Cakunileilen''. 

brandcompartiment. 

7. Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 is een 
brandcompartiment. 

8. Een ruimte voor de opslag van bij ministeriele regeling aangegeven brandbare, 
brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen, is een brandcompartiment. 

Waarschijnlijk is het het beste een verdieping als brandcompartiment te nemen en de 
liftschacht als een brand en rookvrije vluchtroute. 

Artikel 2.106 wbdbo 

1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 
een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten ruimte 
waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet 
besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten. 

3. In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met 30 minuten, indien: 

a. het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen, en 

b. in een gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger boven het meetniveau ligt 
dan de in tabel 2.103 aangegeven grenswaarde. 

Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag naar een 
veiligheidstrappenhuis. 

5. Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een 
brandcompartiment van de gebruiksfunctie naar een brandcompartiment, een besloten 
ruimte waardoor een van brand en van rook gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet 
besloten veiligheidstrappenhuis van een gebouw op een aangrenzend perceel, wordt 
voor het gebouw op het aangrenzende perceel uitgegaan van een identiek doch 
spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Deze 
spiegeling heeft plaats ten opzichte van het hart van de openbare weg, het openbaar 
water of het openbaar groen indien het perceel grenst aan die weg, dat water of dat 
groen. 

7. Het derde geldt niet voor een brandcompartiment bestemd voor de opslag van bij 
ministeriele regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende ofbij brand gevaar 
opleverende stoffen. 

Af te lezen aan lid een is dat er tenminste 60 minuten brandwerendheid tussen de 
brandcompartimenten en de vluchtschacht nodig is. 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag kan berekend worden volgens NEN 
6068. 

Ook moet er perse een zelfsluitende deur aanwezig zijn tussen brandcompartimenten, of de 
vluchtschacht. 

2.2.5 Afdeling 2.15. Beperking van ontstaan van rook 

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het zich snel ontwikkelen van rook 
voldoende wordt beperkt. 
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Bijlage 6: "Vooronder1,0ek6; CalamiJeiten". 

Met de NEN 6065 en NEN 6066 kan de rookproductie van bepaalde elementen berekend 
worden. 

2.2.6 Afdeling 2.16. Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 2.134 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat bij brand rook zich niet binnen korte tijd kan 
verspreiden naar een antler deel van het bouwwerk zodat op veilige wijze het 
aansluitende terrein kan worden bereikt. 

2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.134 voorschriften zijn aangewezen, wordt 
voor die gebruiksfunctie aan de in bet eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van 
die voorschriften. 

Tabet 2.13./ 

110 1 2 
1 Woonruncile 

• woon1un:1 le ~..,, Mn woorrwagen -
D woonrun:110 ge~n In •n 

woongebOuw 
C IIICIE!i'1'9 woonlllnd1e 

Dq bce!Rng,gmadl:IH ... 
2 81Jeonk0mstrun:11e 

I Dfleenllo1TISIIU oc.lle VOOf ha 
1an.s;cno11wen -'911 s:port 

D a naere 1:11een10tnstrurctle 
'.l Cl!!llunctle 

, mtmt!? vaor tJet.lOflh!on 2 __ ,,,,,~,. 

4 Ge1101an&10SDQI\Jncue 
, rritmre vaort,,u~ 
2 afllll!re rrm,,ra 

~ 11,au•nerunctle 
6 KanlOOl'lunclle 
J Log leslllntlle 

■ 1og1est1.11a10 mel Mn gebrul 11-
iiopper-,·tatc:s. ,•an nlet meer tlan 
!500 m1, nlet gelegen In Mn 
logll'IQODOUW 

D IO{IIHI\UlOtle ·-een gebrulll
sopper.-11 Ide ·,an meer (Ian 
l!OO m . met gelegen In "" 
logle!(lebouw 

C 10(11..Slltntlle petepe, In MR 
IOgle~ebo\lW 

i UllUl:'rffJt':ilUftC. ■ 11' 
9 Sporll\Jll(;fle 
10 Wlnhll\Jnale 
11 OVerlge geb111..,.run,t1e 
12 Bou-rt llffll pe!X>IIW lii"OO 

2 
2 

2 
2 
2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2.136 

-
-

--
-

-

--

-

1 -----

ledal V3n toepasslng 

Ii 

I 
"' C: 

a 0 
C !!! 
~ t, 
0 i 0 

"' C 
'! 8 
~ .. 
" 8 
C .. 
! 3 
Ill !! ; Pi 
2.11, 2.136 

2 3 4 5 6 r 1 

- -
- - -- - -

2 ] 4 
2 3 4 
2 ] 4 6 6 

2 3 4 - -

2 l 4 
2 J 4 

- - 4 - -

~ J 4 

2 '.l 4 
2 3 .. 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 -- - -

Tabel 2.134 geeft aan dat de volgende leden van toepassing zijn: 
Betreft ligging: 1, 2 

:l 

2 

3 
3 
J 

J 

J 
:I 

J 

J 

3 
3 
J 
J 
J 

grensw■arcten 

2.1'39 2.136 

Bl 82 

. 10 ]0 . 30 'JO 

'30 '.10 
30 ]0 

30 'JO 
'.JO 'JO . '.IO 30 . '30 '30 

- -

. 30 'JO 

. 10 '30 
'lO "lO . '30 10 . 'lO 30 . 30 JO 
- -

2en3 
frnl 

eg 84 

n.r. n.t. 
30 "''· 
JO n.t. 
JO 4~ 

30 n.t 
JO 4& 
·30 45 
'JO 46 

- -

JO JO 

30 30 
:JO 11-1. 

30 45 
30 45 
'JO 45 - -

Betreft omvang/loopafstand 2, 3, 4. De maximale loopafstand mag niet meer dan 30m 
bedragen. 

Artikel 2.135 ligging 

1. Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer rookcompartimenten. 

B~ 

n.r. 
n.t. 

n.l. 
n.r. 

n.l. 
n.l. 
60 
n.r . 

n.r. 

n.t. 

nJ . 
''-'· 
GO 
60 
60 

2. Tussen een toegang van een verblijfsgebied en een toegang van een besloten 
vluchttrappenhuis van een gebouw waarin een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt 
dan 50 m boven het meetniveau, ligt een verkeersruimte met een lengte van ten minste 
2 m. Indien de verkeersruimte een besloten ruimte is, is deze een rookcompartiment. 
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Tussen de vluchtschacht en de verblijfsruimte moet een verkeersruimte van tenminste 2m 
lang liggen. 

Artikel 2.136 omvang/loopafstand 

2. De loopafstand tussen een punt in een verblijfsgebied en een toegang van het 
rookcompartiment waarin het verblijfsgebied ligt, is niet groter dan de in tabel 2.134 
aangegeven grenswaarde. Bij het bepalen van de loopafstand wordt een constructie
onderdeel, niet zijnde een bouwconstructie, dat in het verblijfsgebied ligt, buiten 
beschouwing gelaten en wordt de loopafstand die in het verblijfsgebied ligt, met 1,5 
vermenigvuldigd. 

3. De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en een toegang van het 
rookcompartiment waarin de verblijfsruimte hgt, is niet groter dan de in tabel 2.134 
aangegeven grenswaarde. 

4. Het hoogteverschil tussen de vloer van een verblijfsgebied en een vloer ter plaatse van 
een toegang waarop het verblijfsgebied is aangewezen, van het rookcompartiment 
waarin het verblijfsgebied ligt, is niet groter dan 4 m. 

De loopafstand voldoet bij het concept. Het concept heet een lengte en breedte van 32m. De 
vluchtroute ligt in de kem die zich in het midden van de plattegrond bevindt. 

Ook geldt voor de deuren: 
Artikel 2.138 zelfsluitende constructie-onderdelen 

3. In een inwendige scheidingsconstructie van een rookcompartiment waarvoor een 
weerstand tegen rookdoorgang geldt, bevindt zich geen beweegbaar constructie
onderdeel anders dan een zelfsluitende deur. 

2.2. 7 Afdeling 2.18. Vluchtroutes 

Artikel 2.153 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige 
plaats kan worden bereikt. 
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2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.153 voorschriften zijn aangewezen, wordt 
voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van 
die voorschriften. 

Tabet 2.153 
,-brular,111:tit ttd9n-.11ntoepa"1~ 

i 

i 
"i 

i 0 

~ i .. 
i t "! 

artit.ef 2.15, :l.1!6!.156 

lid 1 2 3 

1 WnonfU'ldl:f 
a woonfunc1ie .. -intvo¥tta1'Mt

gen 
b .srldf,re woa, foocti& 

1 8iiffntom~gSR1.1:iid!.l:1'i~ 

,1 ~stfunttie :.omr lief 
aan,;hoUwen lfillfl spon 

~ ~=~btjeenkomstfu1'1(;1i& 

, roo/ltarrtpMrfl1ffll voor 
l»LOHOn 

1 Mtdtlt'mo«ompdnJMt 
4 C.zondheld,zor{ll111Gh 

J -
J 

.l Qf!l!Ondh9id~gfl.llclif. voor 
.tM1 iMd t.oond«I p.ment«1 , 2 - -

1 =~1Mtvoor 
1 .wtdw rooitatup.rdrrwnt 

b anden g,.mndheidstorQt.m~~ , 2 - -
f roaliwmpwtin11tt ttaor -, h~r.r=J:konip,itnwm 

•l\.ln-'un<1t,, 
1 t,,i,lefflO<tio 

I logielfunctie /'llftNn{llbrulU· 

':.r;,-.YNlmMfd1n 
b ::=.s=r~n •@n 

oebn,tiksoppl!l'Ylllr:lf ,;,an 
11ni.. dan~DOm' 

,: loQifl5tund'lf' ni,pt (Jif .. 1 fll 

Hn l~esg«,oo,. met •n 

2 
2 -

l 2 -

' 2 -

I 2 J , -

• • 
6 
6 

, 2 , 6 - 8 - ., 

\ 2 J 5 6 7 

- s • 5 • 
I 2 ' • 1 - • 
, 2 , 6 7 - • -

j 
f i 8 
"!! a. 
e Iii-
i .. 

i "!i 

- - - -
1 2 • • ' 

- -

Qftl'IS~l 

" " I ! 
" I ~ 
i ... a 

T 

1ml 

-
Bl 82 8' a. Bo a, B2 a, 1k a, 

.., 7S n.L ru. OJ. 120 JOO nl. n.1. n.t .JO 
Y.) 7S l&'.5 n.t. nJ. l!O JOO 7l!O n.L nl. 30 

JO 

110 JOO 7SIJ n.1. nl. JI) 

110 -7'0 1800 n.t. .JO 

- - 120 JOO 7SIJ 11,1. nl. -- - ,,. JOO 7SIJ 1000 1!llO -
.., 7> l&'.5 n.L n.1. 1'0 - 7SIJ n.1. nl. JO 
JO 7S 1117,5 "" ""' 120 JOO "" 1800 1500 JO 

- "' " 1111., &!IO 11:i,; 110 JOO "" 1900 i!iOO ,o 
JO 10 'taJ,5 ... n.t. 120 JOO "" 18W ni. JO 

- 7SIJ ,.,0 ru, 100 nl. 20 

- 750 Th() ,. . "'° n.l 20 

:=, =~~~~"~1 , 2 
l 2 

, - ~ • 3::1 n W'.5 •~ 1ll!I- 11'0 JM ~ 1800 i!IOO .lO 
~ Ondar,oijl:funaie 
g Cportfuncti9 
11Wiml!Jrciio 
11 0\/el'lgeg.ebruiksfunctie 

1 owrige gillbtubfuna~ YC0r 

hel perscntn'lllNOet 
b ondoroo.l'ril)OQOl>rultsfuncHe 

l 2 -
l 2 -

l 2 -

n- 8ouwMft ge-en ~botM ?ij ndP 1 2 -

l 

, 
J -
J 

2 J . • 

Leden zijn van toepassing op het concept: 
Een veilige plaats: 1, 2. 
Uit rookcompartiment: 1, 2, 3, 5, 6, 7. 

Artikel 2.154 veilige plaats 

• - - - - - 120 300 ,~ n.l. n.t. lS 
6 JO 7!i 1«',5 1.50 1125 120 300 750 180) 4500 JO 

• 1 J(J 15 187,!i l!O 11ZS 120 JOO 150 1100 asoo JO 

• 1 IJ 15 187,5 19'J 1HS UO 300 !50 1800 4500 JO 

1. Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de 
openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden 
geopend. 

2. Een rookvrije vluchtroute van een nevenfunctie van een celfunctie, leidt, in afwijking 
van het eerste lid, naar een ander brandcompartiment. 

Artikel 2.156 uit rookcompartiment 

1. Ter plaatse van een toegang van een rookcompartiment beginnen ten minste twee 
rookvrije vluchtroutes die behalve bij de toegang nergens samenvallen. Dit geldt niet 
voor een rookcompartiment met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 250 m2 

waarin geen verblijfsruimte ligt. 

2. In afwiiking van het eerste lid. kan worden volstaan met een vluchtroute. indien het 
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rookcompartiment meer dan een toegang heeft en ten minste twee van de ter plaatse 
van die toegangen beginnende vluchtroutes nergens samenvallen. 

3. Delen van de twee vluchtroutes als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen 
voorzover deze in een veiligheidstrappenhuis liggen, samenvallen. 

5. In afwijking van het eerste lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes 
samenvallen, als de totale gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment die is 
aangewezen op deze gedeelten, niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in 
tabel 2.153. 

6. In afwijking van het eerste lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes 
samenvallen, indien deze gedeelten een brand- en rookvrije vluchtroute zijn en de 
totale gebruiksoppervlakte aan rookcompartiment die is aangewezen op deze gedeelten, 
niet groter is dan de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.153. 

7. Onverminderd het zesde lid, kunnen de eerste gedeelten van de twee vluchtroutes 
uitsluitend samenvallen over een lengte die niet groter is dan de grenswaarde die is 
aangegeven in tabel 2.153. Bij het bepalen van de lengte worden gedeelten die in een 
veiligheidstrappenhuis liggen buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 2.158 vluchttrappenhuis 

Een vluchttrappenhuis waarbinnen een hoogteverschil van meer dan 8 m kan worden 
overbrugd, voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op een ruimte 
waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert. 

De veilige vluchtroute mag vluchtroute bevatten. 

2.2.8 Afdeling 2.19. lnrichting van rookvrije vluchtroutes 

Artikel 2.166 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanig ingerichte rookvrije vluchtroutes, dat in geval 
van brand snel en veilig kan worden gevlucht. 
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2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.166 voorschriften zijn aangewezen, wordt 
voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van 
die voorschriften. 

Tabel 2.166 

1 ·/~·;i.:.-.hr::• t 
~ ~.,,,-;mJr,,;~,f .,,. Mr .-.~"'•,.\.~.H-
!'.': ~r":k,ff •,'lo').~'\• ,f"((lf 

:-~ ~folfohinw,~~!a~ f:iif 
8 jH,J-i,(.,r""!'~ . .r,tif. 
1' t IH""ll ;.l'""i:4' .;r(:1~ •C•·)I ht! 

11rt:""t:·.1"t, ·,,:1r P.~rt 
c ~r-~et .. ff"l,,~·1;kr-.:tt!
•:1-n.J.-.c1 ,t 

1 -f•,'·</J()lt"';"IC ,-.;c, tJHCf• 
kt·s 

: ,1,;,-:,: .-,::-::./1(.f-::.,,,,-.: 
i ,jt:~':l'"'I \°1:&?-.:,,~fu'!"r.:t t 

a p,,dH{~t .., c,r w; :.+o g+t,.;.!'\.Jtr 
p.a!-trt,-r,. 
1 ,.,,-.r1;·:/1p,::.+r. .,~.:. ~;,:1-

iie'1 
;l i,"idf." ,·,e,-t:./r,;»t. ~1 

~ 1r jfl QJ;iH ff, .,.,, ......... 

l)!Z)rdhi 1-El·✓ •,J""Jf'\.:~,♦ 

t itt!;":/tt,'tf.'';.~ • .;..;.· :)-1./0:I· 
i(f,-i 

: , ...... ,1i•· .. +•t.',/i~t'T\~ 
~ r.1~.1i1.t('C' .. 'KM 
I; ~il'l1.:~-t.,•,;: t 
:, -:>Q:t&L-":i-:tt 

a IG,O·taf,.:r-t;! ! '!f'{M'"f~r_, iJ,5• 

~&~~i•f~:~ ;~~~~ ";.,':;;'!~~ 
rva-t,.,.c, .. w 

,. IOQ;fl,J,..r:1-t "'-;,e,t~!"'l~'.,,•!i· 

i&e;:i't~ ~~:~~~~ ~::(1 
11Q.M,,N-~.t),.,.., 

C lcg,t&t .... r-:-:., ,;.ft+;V 1n ff"I 
lt1a;,tf.,iN':-:,.,"' 

6 211l¥...,,.f1• .. f"l{.ht 
9 Sr,.,tCfunct,e 
JO W,nlcltuni:ht· 
I , v-.._"I,~ (l«)f\)l~tl\1nu.o 
ll B:,u,,,.,=••11'"" Q->l>'-" ,."<I< 

De volgende leden zijn van toepassing: 
Afmeting doorgang: 1. 

2 

' 2 
2 
2 

Scheidingscontructie tussen vluchtroutes: 1, 2. 
Permanente vuurbelasting: 1. 
Draairichting deur: 2, 3. 

Artikel 2.167 afmetingen doorgang 

- . . 
;· •~~ i l!3, ] 1'?! '.,. 

-si 83 e, 

~5 ~a, , 
:-5 -;;, ~ ,::,:, 

~f •;~ ~ 
-:-; ~;~ ; J,~ .. : 

3 
) 

3 

- i 3 ~ '~ ,s:-; J.!,,:. 

- ~ 3 
- 3 

~ )~ ~;, ~ J.5.: 
~ i!, '37 ~ 

2 3 30 75 IIJI.~ 4!-0 112; 
2 3 )0 rs 1an 4!-0 112'> 
2 3 )j) n t8'l:, J!,(l 112, 

1. Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte die niet kleiner is 
dan 0,6 men een hoogte van ten minste 1,9 m. 

Artikel 2.168 scheidingsconstructie tussen vluchtmogelijkheden 

1. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
tussen rookvrije vluchtroutes bedraagt ten minste 30 minuten. Dit geldt niet voor een 
samenvallend gedeelde en aan het begin van twee rookvrije vluchtroutes als bedoeld in 
de artikelen 2.156, eerste lid en 2.157, eerste lid. 

2. Een inwendige scheidingsconstructie tussen twee rookvriie vluchtroutes bevat geen 
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ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur. 

Artikel 2.169 luchttoevoer en rookafvoer 

Een niet-besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een 
voorziening voor afvoer van rook met een component voor toevoer van verse lucht en 
een component voor afvoer van rook, met een zodanige capaciteit dat die ruimte tijdens 
brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten. 

Artikel 2.170 permanente vuurbelasting 

1. Het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting en de netto
vloeroppervlakte van een veiligheidstrappenhuis is per bouwlaag ten hoogste 3.500 MJ. 

Artikel 2.171 draairichting deur 

2. Een deur die in de rookvrije vluchtroute ligt, draait bij het openen niet tegen de 
vluchtrichting in, indien de totale op die deur aangewezen gebruiksoppervlakte aan 
rookcompartiment, groter is dan de in tabel 2.166 aangegeven grenswaarde. 

3. lndien een deur van een toegang van een rookcompartiment niet tegen de vluchtrichting 
indraait, als bedoeld in artikel 2.148, vierde lid, draait geen enkele deur die in een 
rookvrije vluchtroute van dat rookcompartiment hgt, bij het openen tegen de 
vluchtrichting in. 

Artikel 2.173 opvang- en doorstroomcapaciteit 

Een ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een opvangcapaciteit en een 
doorstroomcapaciteit, die voldoen aan de bij ministeriele regeling gegeven 
voorschriften. 

2.2.9 Afdeling 2.21. Bestrijding van brand 

Artikel 2.190 stuurartikel 

1. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, 
dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. 
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2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.190 voorschriften zijn aangewezen, wordt 
voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van 
die voorschriften. 

Tabel 2.190 
~brui k,r unctio lcdon -.·an toop,usin(l 
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i i ~ C: 
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lid 3 ' 2 
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De volgende leden zijn van toepassing: 
Aanwezigheid: 1, 2 
Aantal: 2, 3, 4, 5. 
Veiligheid: 1, 2, 3. 

Artikel 2. 191 aanwezigheid 
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1. Een gebruiksfunctie met een verblijfsgebied waarvan de vloer hoger ligt dan 20 m 
boven het meetniveau, heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke droge 
blusleiding. 

2. Een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte die groter is dan de grenswaarde 
vermeld in tabel 2. 190, heeft ten minste een al dan niet gemeenschappelijke 
brandslanghaspel. 

Artikel 2.192 aantal 

2. Het aantal droge blusleidingen is zodanig dat de loopafstand tussen een 
brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van een op die 
aansluiting aangewezen rookcompartiment niet groter is dan 35 m. 

SOO 
SOO 

SOO 

1000 
SOO 

SOO 

SOO 
SOO 

3. Het aantal brandslanghasoels is zodanig dat de loooafstand tussen een brandslanghasoel 
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en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie niet groter is dan de lengte van de 
brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor de vloer van een niet in een 
verblijfsgebied gelegen ruimte, die vanaf de toegang van de gebruiksfunctie niet door 
besloten ruimten kan worden bereikt. 

4. Bij het bepalen van de loopafstand als bedoeld in het derde lid, wordt een constructie
onderdeel niet zijnde een bouwconstructie, gelegen in een verblijfsgebied, buiten 
beschouwing gelaten. 

5. Bij het bepalen van de loopafstand als bedoeld in het derde lid, wordt de loopafstand 
gelegen in een verblijfsgebied met 1,5 vermenigvuldigd. 

Artikel 2.193 veiligheid 

1. Een droge blusleiding als bedoeld in artikel 2.191, eerste lid, voldoet aan NEN 1594. 

2. Een brandslanghaspel als bedoeld in artikel 2.191, tweede en derde lid: 

a. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 3.120, en 

b. ligt niet in een vluchttrappenhuis. 

3. Een brandslanghaspel als bedoeld in artikel 2.191, tweede en derde lid, heeft een slang 
met: 

a. een lengte van niet meer dan 30 m en 

b. een statische druk van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m3/h, bij 
gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels aangesloten op dezelfde 
voorziening voor drinkwater. 

2.3 Conclusies bouwbesluit. 
Met behulp van het voorgaande kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 

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 hoof ddraagconstructie 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. 
8. Het product van de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting en de 

netto-vloeroppervlakte van een veiligheidstrappenhuis is per bouwlaag ten hoogste 
3500MJ. 

3. Keuze brandwerendheid concept. 
Ik kies ervoor bij het concept te rekenen met de volgende waarden:De draagconstructie krijgt 
een brandwerendheid van minimaal 120 min, ondanks de eis van 90 min. De vloeren krijgen 
een brandwerendheid van 120 min. 
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1. lnleiding. 
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 dit 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: 
Kanaalplaten. 

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

In bet werk gestort: 
Vlakke plaatvloer. 
Cassettevloertbalkroostervloer. 
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Plattegrond van het gebouw. Ook de outriggers zijn aangegeven. 
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2. De kanaalplaatvloer. 
Bij het maken van grotere overspanningen voor vloeren zijn kanaalplaten een hele 
economische keuze. De kanaalplaatvloer is een prefab, vrijdragende, voorgespannen 
systeemvloer van beton. 

Kanaalplaatvloer. 

Door de eenvoudige verwerkbaarheid en directe belastbaarheid is een hoog bouwtempo 
mogelijk. De in de elementen aangebrachte kanalen in combinatie met de voorspanning geven 
de vloer een laag eigen gewicht. De overspanning kan oplopen tot ea. 18 meter. 

2. 1 Eigenschappen en toepasbaarheid binnen het concept. 

2.1.1 Veiligheid. 
Het nadeel van de toepassing van een kanaalplaatvloer is dat de gehele vloer opgebouwd 
wordt uit lineaire elementen. Zodra er ergens een ondersteuning wegvalt, zullen ter plaatse 
van het niet ondersteunde gedeelte alle platen naar beneden vallen. Qua veiligheid is dit 
systeem dus niet geweldig. Een antler nadeel van dit systeem is dat de hoofdwapening altijd 
onderin ligt. Mochten er ergens behoorlijke grote negatieve momenten ontstaan, bezwijkt 
deze vloer. 

2.1.2 Gewicht. 
De hoogte van de kanaalplaat zal ongeveer op 320 mm uitkomen. Dit is een beetje afhankelijk 
van het legplan. Dit zou resulteren in een eigen gewicht van de vloer van 4.2 kN/m2

. Met 
stalen Jiggers etc. zal het eigen gewicht ongeveer uitkomen op 4.5 kN/m2

. 

2.1.3 Brandveiligheid. 
In het algemeen kan gezegd worden dat de wapeningsafstand van voorgespannen vloeren met 
betrekking tot brand iets groter moet zijn. Ook moet de betondikte bij de kanalen minimaal 50 
mm zijn. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, voldoet de kanaalplaat aan de eis voor een 
bepaalde brandwerendheid. Bij dikkere kanaalplaatvloeren (>200 mm) is een 
brandwerendheid van 120 min mogelijk. 

2.1.4 Kosten. 
De kosten van het toepassen van een kanaalplaat vloer zijn gering in verhouding tot andere 
vloeren de grotere overspanningen. Het geringe eigen gewicht heeft ook zijn positieve invloed 
op de draagconstructie en de fundering. Deze kunnen lichter worden uitgevoerd. Dit is ook 
een vorm van kostenbesparing. 
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2.1.5 Vormvrijheid. 
Zoals al eerder is genoemd, is de kanaalplaat een lineair element. Deze lineaire elementen 
komen het best tot hun recht bij rechthoekige plattegronden die in een richting worden 
overspannen. Als we naar de plattegrond van het concept kijken, is er wel een legplan te 
maken voor een kanaalplaatvloer. Echter moeten er wel een aantal aanpassingen aan deze 
platen gemaakt worden. In het algemeen moeten grote overstekken voorkomen worden. Bij 
grotere sparingen moeten stalen raveelliggers toegepast worden. 

2.1.6 Werking in het concept. 
Er zou misschien best een legplan voor kanaalplaten bedacht kunnen worden. Toch werken 
kanaalplaatvloeren niet binnen het concept. Dit ondanks de voordelen van het lage eigen 
gewicht en de mogelijkheid tot het snel bouwen. De twee grootste nadelen zijn: 

I. Kanaalplaten zijn niet in staat in andere richtingen krachten af te dragen dan hun 
overspanningsrichting. Dit is geen goede eigenschap qua veiligheid. 

2. Kanaalplaten zijn eigenlijk alleen in staat positieve buigende momenten af te dragen. 
Een tweede slechte eigenschap betreft de veiligheid. De tweede draagweg van de 
inklemming of de doorgaande statisch onbepaalde vloer is niet aanwezig. 

3. De breedplaatvloer/bekistingsplaatvloer. 
De breedplaatvloer wordt ook wel bekistingsplaatvloer genoemd. Deze vloer bestaat uit een 
prefab gedeelte en een in het werk gestorte druklaag. Het prefab gedeelte is de 
bekistingsplaat, waar de onder-wapening al in zit. Deze bekistingsplaat wordt onderstempelt 
voordat de druklaag er in het werk op gestort wordt. Nadeel hiervan is dat de boven-wapening 
ook nog moet worden aangebracht v66r het storten. Krachtswerking is gelijk aan die van de 
vlakke plaatvloer. 

3.1 Eigenschappen en toepasbaarheid binnen het concept. 
Aangezien de eigenschappen van de bekistingsplaatvloer nagenoeg gelijk zijn aan die van de 
vlakke plaatvloer wordt er verwezen naar de behandeling van de vlakke plaatvloer. 
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4. De bollenplaatvloer. 
De bollenplaatvloer is eigenlijk een beetje eenzelfde soort systeemvloer als de 
bekistingsplaatvloer. De bekistingsplaat wordt weer geprefabriceerd en de druklaag erop 
gestort. Het grote verschil is echter dater bollen van schuim in de constructie zijn 
aangebracht, met als doel gewichtsbesparing. 

Bollenplaatvloer. 

Deze gewichtsbesparing kan oplopen tot 35%. 
De krachtswerking als van een bollenplaatvloer is nagenoeg hetzelf de als die van de vlakke 
plaatvloer. De vloer mag dan ook als vlakke plaatvloer uitgerekend worden, mits er een aantal 
dingen worden aangepast. Zie hiervoor het CUR-rapport Aanbeveling 86, 
"Bollenplaatvloeren" 

4.1 Eigenschappen en toepasbaarheid binnen het concept. 

4.1.1 Gewicht. 
Stel dat de gewichtsbesparing van deze vloer 30% is ten opzichte van de vlakke plaatvloer, 
komt het eigen gewicht uit op: 0.70 * 0.45 * 24 = 7.56 k.N/m2

. (zie ook Vlakke plaatvloer). 

4.1.2 Brandveiligheid. 
Volgens Aanbeveling 86 moet de minimum wapeningsafstand aan een aantal eisen voldoen. 
De minimale wapeningsafstand van de wapening onder de bollen moet gecontroleerd worden 
met tabel 1 uit de aanbeveling. Gemiddeld zal de minimale wapeningsafstand bij 
bollenplaatvloeren groter worden in vergelijking tot die van vlakke plaatvloeren. Qua reserves 
zal dit systeem niet veel onderdoen voor vlakke plaatvloeren. Brandwerendheid tot 120 min 
eenvoudig te halen bij vloerdiktes groter dan 200 mm bij puntvormig ondersteunde vloeren. 
De vloerdikte komt bij dit concept al gauw uit op 400 mm. 

4.1.3 Kosten. 
De kostenbesparing bij toepassing van dit systeem zit hem vooral in het gereduceerde eigen 
gewicht. Dit eigen gewicht komt drie keer terug: 

1. In de benodigde sterkte en stijtbeid van de vloer zelf 
2. In de draagconstructie. Zeker relevant bij hoogbouwconstructies met veel 

verdi epingen. 
3. In de fundering onder het gebouw. Winst bij veel verdiepingen! 
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Voor verdere eigenschappen wordt verwezen naar de behandeling van de vlakke plaatvloer. 

5. De gecombineerde staalplaat-betonvloer. 
Een gecombineerde staalplaat-betonvloer is een antwoord voor een lichte vloerconstructie in 
boge gebouwen. Een gecombineerde staalplaat-betonvloer bestaat uit een stalen ligger, als 
primair constructie element. In de secundaire overspanning liggen staalplaten op deze liggers, 
met daarop een laag van beton. 

l ,. 

Gecombineerde staalplaat-betonvloer. 

De staalplaat is een soort uitwendige wapening voor deze betonlaag. De betonlaag is aan de 
stalen ligger gekoppeld door middel van deuvels. Meestal worden bier stiftdeuvels voor 
gebruikt die door de staalplaat aan de ligger gepuntlast worden. Het grote voordeel van het 
laten samenwerken van de stalen ligger en de betonlaag is dat de materiaaleigenschappen van 
deze elementen op een efficiente manier gebruikt worden. Door de samenwerking van de 
stalen ligger met de betonlaag zal bij statisch bepaalde liggers druk in het beton optreden en 
trek in bet staalprofiel. Deze vloer heeft bierdoor een heel licht eigen gewicht. 

5.1 Eigenschappen en toepasbaarheid binnen het concept. 

5.1.1 Veiligheid. 
Ook bij gecombineerde staalplaat-betonvloeren zijn de overspanningen min of meer lineair. 
Dit is dus een nadeel bij bet wegvallen van ondersteuningen. De vloer zal dan bezwijken, 
omdat de krachtsafdracht nagenoeg statisch bepaald is. Een ander nadeel is dat bij 
gecombineerde staalplaat-betonvloeren de wapening voor alle overspanningen onderin ligt, in 
de vorm van de staalplaat of belangrijker de stalen ligger. Dat wil zeggen dat deze vloer 
eigenlijk alleen maar gescbikt is voor het opnemen van positieve buigende momenten. Dit is 
een nadeel ten opzichte van andere vloeren. 

5.1.2 Gewicht. 
Het gewicht van deze vloer zou als laagste uitkomen. Waarschijnlijk zal een eigen gewicht 
van 4.0 kN/m2 te realiseren zijn. 

5.1.3 Brandveiligheid. 
Bij de staalplaat met het beton is soms een brandwerendheid van 60 minuten te realiseren 
zonder extra maatregelen. De stalen ligger zal echter bekleed of ingestort moeten worden. Het 
nadeel van bekleding is dat deze soms niet explosievast uitgevoerd word. Als er een explosie 
met brand optreedt, kan de bekleding eraf vliegen. De ligger zal dan onbekleed zijn, en niet de 
brandwerendheid bebben waar deze op berekend is. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 7. 



Bijloge 7: "Vooronden.oek7; De vloer". 

5.1.4 Kosten. 
De kosten van een gecombineerde staalplaat-betonvloer in een hoogbouwconstructie zijn in 
verhouding tot de andere vloeren waarschijnlijk de minste. 

5.1.5 Vormvrijheid. 
De vormvrijheid bij staalplaat-betonvloeren is redelijk. De constructieve elementen hebben 
lineaire overspanningsrichtingen. Er moet worden opgepast bij het maken van een ontwerp 
dat er geen grote overstekken optreden. Dit kan wel, maar de stalen Jigger zal dan veel van de 
buigende momenten opnemen. Ook mag de meewerkende breedte van het beton bij sparingen 
niet te klein worden. Het principe komt dan niet goed tot zijn recht. Een voordeel is wel dat de 
vloer in het werk gestort wordt. In principe kunnen er wel vreemde vloervormen gemaakt 
worden, indien daar een redelijk raster van stalen Jiggers en staalplaten bij te verzinnen is. 

5.1.6 Werking in het concept. 
Deze lichte vloer heeft een groot voordeel en een aantal nadelen. Het grote voordeel van deze 
vloer is het lage eigen gewicht. Een nadeel is dat de vloer uit lineaire elementen wordt 
opgebouwd, die een nagenoeg statisch bepaalde krachtsafdracht hebben. Een ander nadeel is 
de brandveiligheid. Bij een betonnen vloer zijn al bij dunne vloerdiktes een brandwerendheid 
te realiseren van 120 min. 
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Bijlage 7: "Vooronder:,oek7; De vloer''. 

6. De vlakke plaatvloer. 
De vlakke plaatvloer is een simpele massieve vlakke plaat van beton. Het voordeel van deze 
vloer is het vermogen krachten in verschillende richtingen afte dragen. Het grote nadeel is het 
eigen gewicht bij grotere overspanningen. 

6. 1 Eigenschappen en toepasbaarheid binnen het concept. 

6.1.1 Veiligheid. 
Qua veiligheid is de vlakke plaatvloer een hele veilige constructie. Dit vooral als de vloer in 
meerdere richtingen op is gelegd. De vloer beschikt dan over de mogelijkheid zijn krachten in 
alle richtingen af te dragen. 

6.1.2 Gewicht. 
Het grote nadeel van de vlakke plaatvloer is het eigen gewicht. Gedimensioneerd op 
doorbuiging zou deze plaat uitkomen op een dikte van 450 mm. Dit is misschien lichtelijk 
overdreven, omdat er een elasticiteitsmodulus is aangehouden van 5000 N/mm2

. Dit is bij een 
geheel gescheurde doorsnede. Bij de gebruikstoestand is echter maar een klein dee] van de 
plaat gescheurd. Op de plaatsen waar de plaat niet gescheurd is heeft deze een 
elasticiteitsmodulus van 10000 N/mm2

. Hier is in de berekening geen rekening mee 
gehouden. Het eigen gewicht komt uit op: 0.45 * 24 = 10.8 kN/m2

. Dit is de zwaarste vloer 
van de varianten 

6.1.3 Brandveiligheid. 
Qua brandveiligheid kan deze vloer bij voldoende wapeningsafstand, een brandwerendheid 
van 120 min krijgen. Dit is vanwege een grotere vloerdikte dan 200 mm. Ook een 
wapeningsafstand van 40 mm levert geen problemen op. Dit zal niet veel maken met de 
benodigde betondekking voor de vloer. 

6.1.4 Kosten. 
Eigenlijk is deze vloer niet geschikt voor hoogbouwconstructies. Het zware eigen gewicht tikt 
aan bij een gebouw met veel verdiepingen. 

6.1.5 Vormvrijheid. 
Een ander voordeel van deze vloerconstructie is de geringe constructiehoogte. Dit is slechts 
500 mm voor het hele vloerpakket indien er een afwerklaag van 50 mm toegepast wordt. Ook 
kunnen er vreemde vloervormen mee gemaakt worden. 

6.1.6 Werking in het concept. 
In principe zou deze vloer heel goed in het concept passen, ware het niet dat het eigen gewicht 
zo groot is. Bij het weglaten van ondersteuningen treden er grote momenten op in de 
vloerconstructie ten gevolge van het eigen gewicht. Het kiezen van een bollenplaatvloer 
verdient dan zeker de voorkeur. 
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Bijlage 7: "Vooronderioek 7; De vloer ". 

7. De cassette/balkroostervloeren. 
Een cassettevloer is een soort vlakke plaatvloer, maar dan verstijfd met ribben. Anders 
gezegd, een cassettevloer is een vlakke plaatvloer met sparingen. De veldwapening wordt in 
deze ribben geconcentreerd. De inwendige hefboomsarm wordt hierdoor groter. 

Orn een cassettevloer als "lichte" plaat uit te mogen rekenen moet er aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan (zie NEN 6720 9.1.2): 

1. De onderlinge afstand tussen de ribben mag niet meer dan 1200 mm bedragen. 
2. De hoogte van de rib mag niet meer zijn dan 400 mm. 

Als niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan moet de vloer als een gewone 
balkroostervloer benaderd worden. Deze balken kunnen wel met een stuk meewerkende 
breedte van de betonplaat uitgerekend worden, waardoor de inwendige hefboomsarm groter 
wordt. De platen die op deze balken liggen moeten uitgerekend worden als een verend 
ondersteunde plaat. 

Aangezien de vloer bij een cassettevloer niet hoger mag worden dan 400 mm valt deze vloer 
af als potentiele vloer voor het concept. De enigste die dan overblijft is een balkroostervloer. 

7.1 Eigenschappen en toepasbaarheid binnen het concept. 

7.1.1 Veiligheid. 
Wat betreft veiligheid heeft deze vloer het voordeel dat hij in twee richting overspant. 

7.1.2 Gewicht. 
Het gewicht van deze vloer is een stuk minder dan het gewicht van een vlakke plaatvloer. De 
besparing van materiaal kan oplopen tot 35%. Toch komt deze vloer met zijn eigen gewicht 
op zo'n 7 - 8 kN/m2

. Qua gewicht is dat hetzelfde als de bollenplaatvloer. Het nadeel is de 
hoge constructiehoogte. De balken zijn toch al gauw een meter hoog. 

7.1.3 Brandveiligheid. 
Wat betreft de brandveiligheid doet deze vloer het goed. Ofbeter gezegd kan het goed doen. 
De plaat/spiegel zal in veel gevallen wel voldoen. Een plaatdikte van 100 mm heeft een 
brandwerendheid van 90 min. Een plaatdikte van 120 mm heeft een brandwerendheid van 120 
min. Dit is natuurlijk heel goed. Er moet opgepast worden met de onderliggende 
balken/ribben. Deze moeten een minimale breedte hebben om het spatten van het beton tegen 
te gaan. Spatten is een explosief afspringen van stukken beton bij brand. Deze minimale 
breedte is afhankelijk van de benodigde brandwerendheid en wapeningsafstand. Voor een 
brandwerendheid van 90 min of 120 min is een balkbreedte van 200 mm al gauw minimaal. 

7 .1.4 Kosten. 
De kosten van een balkroostervloer/cassettevloer zijn niet gering door de hoeveelheid 
handarbeid die eraan verricht moet worden. Ook valt het bekisten van zo'n vloer niet mee. 
Voor kleinere holle ruimten worden wel dozen gebruikt. Als deze ruimten groter worden, 
kunnen de balken misschien eerst gestort worden en dan de plaat. Het nadeel is dan wel dat er 
een stortnaad aanwezig is. Voor een binnenklimaat is dat geen probleem. De 
gewichtsbesparing van deze vloer levert natuurlijk weer winst op. Zowel bij de 
draagconstructie als de fundering. 
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Bijlage 7: "Vooronden,oek7; De vloer". 

7 .1.5 Vormvrijheid. 
De hele vloer wordt in het werk gestort. Er kunnen zonder problemen keuzes gemaakt worden 
over de vorrn van de vloer. Het nadeel van deze vloer bij het concept is de grote 
constructiehoogte. (zie ook de krachtswerking van een balkrooster/cassettevloer). Door de 
grote constructiehoogte zullen er al gauw sparingen in de balken gemaakt ten behoeve van 
leidingen. Deze zouden misschien gelijk ingestort kunnen worden. 

7 .1.6 Werking in het concept. 
Deze vloer werkt qua krachtswerking bij de standaardbelasting goed. Ook de 
gewichtsreductie van deze vloer ten opzichte van een massieve vloer is een voordeel. Het 
nadeel bij deze vloer is dat er bij het weglaten van ondersteuningen zulke grote krachten 
optreden in de balken, dat deze te allen tijde zullen bezwijken. Dit bezwijken kan voorkomen 
worden door een hele hoge balk te nemen (2400 mm!), wat natuurlijk niet kan in verband met 
de benodigde vrije verdiepingshoogte. 
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Bijlage 7: "Voorondenoek7; De vloer". 

8. Krachtswerking bij een vlakke plaatvloer. 
Orn een indruk te krijgen van de optredende krachten in de vloer en de effecten van het 
weghalen van ondersteuningen, zal hier een plaat uitgerekend worden. Deze vloer zal 
natuurlijk nooit toegepast worden in een hoogbouwconstructie vanwege het veel te hoge eigen 
gewicht, maar geeft wel een goed inzicht. 

Gegevens: 
Gebouw veiligheidsklasse III. (Y;s = 1.2 en Y;q = 1. 5) 
Betonkwaliteit: B35, Staalkwaliteit: FeB500. 
Dikte plaat = 450 mm (e.g.= 0.45 * 24 = 10.8 kN/m2

). 

Fictieve elasticiteitsmodulus op de lange termijn: Er= 5000 N/mm2
. 

De vloer zal op de kolommen opgelegd worden, en in de kern ingeklemd en opgelegd 
worden. 

8.1 Belastingen. 
Permanent: 
Eigen gewicht plaat = 0.4 * 24 = 
Rustende belasting dekvloer d = 50 mm= 0.05 * 20 = 
Rustende belasting lichte scheidingswanden = 
Totaal permanent: 

10.8 kN/m2
• 

1.0 kN/m2
. 

0.50 kN/m2
. + , 

12.3 kN/m~. 

VERANDERLIJKE BELASTING VOLGENS NEN 6702 = 
0.5) 

8.2 Belastingcombinaties: 
Extreem: 
Q;d = 1.2 * 12.3 + 1.5 * 5 = 22.3 kN/m2

. 

Omdat <lit een indicatie voor de vloerdikte betreft zal alleen de doorbuiging op de lange 
termijn uitgerekend worden. 

Incidentele combinatie: 
Q;d = 1.0 * 12.3 + 5 = 17.3 kN/m2

. 

Momentane combinatie is verwerkt in de gereduceerde elasticiteitsmodulus. 
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8.3 Resultaten. 

8.3.1 Doorbuiging. 

Bijlage 7: "Vooronden.oek7; De vloer". 

Hieronder wordt de doorbuiging op de lange termijn getekend van de vloerconstructie. 
De maximale doorbuiging is 61. 7 mm. Dit is iets aan de hoge kant. Er is echter een lineaire 
berekening gemaakt, waarbij de E-modulus gebaseerd is op een gescheurde doorsnede. AJs 
we het scheurmoment op de lange termijn berekenen kunnen we concluderen dat de 
werkelijke doorbuiging minder zal zijn. 
fbr = 1.2 * ((1.6 - h) * fbm) = 1.2 * ((1.6 - 0.45) * 2.8) = 3.86 N/mm2. 

H=0.45 

FBM = 2.8 N/MM2
• 

Het scheurmoment Mrt = 1.6 * 1000 * 4502 * 3.86 *10-0 = 130 kNm. 

Figuur met de tota/e doorbuiging op de lange termijn van de constn1ctie. 

Hieronder een figuur met de optredende krachten in de x-richting ten gevolge van de 
incidentele belastingcombinatie. Het plaatje ziet er voor de y-richting hetzelfde uit, maar dan 
90 graden gedraaid. Over de doorbuiging kan gezegd worden dat deze in werkelijkheid een 
stuk beter uitkomt, daar het scheurmoment Mrt van 130 kNm lang niet overal overschreden 
wordt. Als men uitgaat van een kruipfactor van ~ = 2.5, wordt a = 1/(1 + 3/4 * ~) = 
1/(1+ 3/4 * 2.5) = 0 .347. De fictieve elasticiteitsmodulus wordt hiermee Er= 0.347*31000 = 
10000 N/mm2

. Het nauwkeurig berekenen van de doorbuiging kan gebeuren met een fysisch 
niet lineaire berekening. 
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Bijlage 7: "Vooronduzoell7; De vloer". 

Optredende momenten Mx in de x-richting. Te zien is dat Jang niet overal het scheurmoment gehaald wordt in de 
normale bruikbaarheidsgrenstoestand. 

8.3.2 Sterkte. 
Hieronder worden de wapeningsrnornenten in de plaat getekend ten gevolge van de extreme 
belastingcombinatie. Dit gebeurt hier voor de x-richting. Voor de y-richting kan het plaatje 90 
graden gedraaid worden. 

De optredende negatieve wapeningsmomenten/inklemmingsmomenten -M xx bij de extreme belastingcombinatie. 
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Bijlage 7: "Voorondenoek7; De vloer". 

De optredende positieve wapeningsmomentenlveldmomenten NI= bi) de extreme belastingcombinatie. 

8.4 De tweede draagweg. 
Het eigenlijke doel van dit onderzoek is: "Kijken of de vloer in staat is 2e draagwegen te 
ontwikkelen bij het weglaten van steunpunten. Bij deze vloer zal dat waarschijnlijk niet 
makk:elijk gaan, omdat deze vloer een heel hoog eigen gewicht heeft. Toch zullen er bier 
enkele berekeningen van worden gemaakt. Dit geeft een goed inzicht in de 
krachtsontwikkeling. Misschien kan met dit inzicht een lichtere constructie ontworpen 
worden, die wel goede 2e draagwegen kan ontwikkelen. 

Er waren 3 situaties bekeken bij de draagconstructie n.1.: 
1. Blijft de constructie stabiel als de voorkant van de constructie wegvalt? 
2. Blijft de constructie stabiel als de zijkant van de constructie wegvalt? 
3. Blijft de constructie stabiel als de hoek van de constructie wegvalt? 

Voor de berekening van de vloer is de 1 e en de 2e situatie gelijk. Er blijft dus over: 
1. Blijft de constructie stabiel als de voork:ant/zijkant van de constructie wegvalt? 
2. Blijfl de constructie stabiel als de hoek van de constructie wegvalt? 

8.4.1 Situatie 1. De missende voorkant. 
In deze situatie vallen de drie middelste kolommen van de constructie weg. De 
hoekkolommen blijven staan. Wat gebeurt er met de vloer? 

Voor de berekening hoeft alleen maar de incidentele combinatie tp mnrfi,,...., oP.hn,;lrt ti~~r h;; 

calamiteiten de veiligheidsfactoren gelijk aan nul mogen worden : Missende kolommen. 

I I I 
Af5tudeerproject Elmar Kranendonk. 15. 



[ 

r 
l 

Bijlage 7: "Vot>ronderz,oek 7; De vloer". 

Optredende negatieve wapeningsmomenten -M\x in de x-richting. 

Optredende negatieve wapeningsmomenten -M\')' in de y-richting. 

Te zien is hoe er bij de hoek van de kern piekspanningen ontstaan. 
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Bijlage 7: "Vooronden.oek7; De vloer". 

Optredende positieve wapeningsmomenten M• xx in de x-richting. 

Optredende positieve wapeningsmomenten M" yy in de y-richling. 

De totale vervorming komt uit op 363 mm. Verder maakt het niet zo veel uit of de wapening 
er 45 graden of niet gedraaid in ligt. 
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Bijlage 7: "Vooronder1,0ek7; De v/oern. 

8.4.2 Situatie 2. De missende hoek. 
In deze situatie vallen de drie kolommen bij de hoek van de constructie weg. De rest blijft 
staan. Wat gebeurt er met de vloer? 

Voor de berekening hoeft alleen maar de incidentele cornbinatie te worden gebruikt, daar bij 
calamiteiten de veiligheidsfactoren gelijk aan nul mogen worden gesteld. 

Missende kolommen. 
~----::..i==.E"?~":..+---

Optredende negatieve wapeningsmomenten -M'"" in de x-richting. 

Optredende negatie ve wapeningsmomenten -M'yy in de y -richting. 
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Bijlage 7: "Vooronden;oek7; De vloer". 

Optredende positieve wapeningsmomenten M•"" in de x-richting. 

Optrede11de positieve wapeningsmomenten M\y in de y-richling. 

De totale vervorming wordt 1444 mm. 
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Bijlage 7: " Vooronden.oek 7; De vloer". 

8.5 Verschil in momenten bij verschillende situaties. 
Hieronder een overzicht met bet verschil in maximaal optredende krachten. Het percentage 
verschil gaat alleen over de verschillen in maximaal optredende momenten, en kan niet over 
de hele vloer betrokken worden. De piekspanning die bij calamiteit 1 ontstaat kan gemiddeld 
worden over een paar meter vloerbreedte. De hele vloer zal hier ter plaatse van de hoek van 
de kem iets gaan vloeien. 

Wapenin2smomenten bij verschillende situaties. 
My bovenwap. Mx bovenwap. Myben. wap. Mxben. wap. 

(kNm). (kNm). (k.Nm). (kNm). 
Normaal (u.g.t.). 500 500 234 234 
Calamiteit situatie 1. 1076 740 314 395 
Calamiteit situatie 2. 1086 1041 314 313 
Maximaal verschil. 217% 208% 134% 169% 
Tabet met verschi/len. 

8.6 Conclusies vlakke plaatvloer. 
Aan de hand van de gegeven resultaten kunnen een aantal conclusies getrokken worden: 

1. Een vlakke plaatvloer kan makkelijk een brandwerendheid van 120 min krijgen. De 
onderwapening moet dan wel de minimumwapeningafstand hebben. De hoogte van de 
vloer is daar echter groot genoeg voor. 

2. De optredende momenten kunnen gereduceerd worden door het eigen gewicht van de 
vloer naar beneden te brengen. 

3. Het maakt niet zo heel veel uit of de wapening 45 graden gedraaid in de plattegrond 
ligt of niet. Wat voor de ene situatie goed uitkomt komt voor de volgende weer minder 
gunstig uit. 
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Bijloge 7: "Vooronderr,oeA7; De vloer". 

9. Krachtswerking bij de bollenplaatvloer. 
Voor de bollenplaatvloer kan ditzelfde ook gedaan worden. De vloerhoogte is een 
standaardmaat namelijk 450 mm. Stel dat de vervorming van de vloer gelijk blijft ondanks de 
lagere buigstijtheid. Dit is realistisch, omdat het gewicht van de vloer bijvoorbeeld 30% 
minder wordt. De optredende momenten zullen echter kleiner worden. 

9. 1 Verschil in momenten bij verschillende situaties. 
Hieronder een overzicht met het verschil in maximaal optredende krachten. Het percentage 
verschil gaat aJleen over de verschillen in maximaal optredende momenten, en kan niet over 
de hele vloer betrokken worden. 

Wapenin2smomenten bij verschillende situaties. 
My bovenwap. Mx bovenwap. Myben. wap. Mxben. wap. 

(kNm). (kNm). (kNm). (kNm). 
Normaal (u.g.t.). 411 411 192 192 
Calamiteit situatie 1. 870 599 254 320 
Calamiteit situatie 2. 843 879 253 254 
Maxirnaal verschil. 213% 214% 132% 167% 
Calamiteit en normaal. 
Gem. verschil t.o.v. 80% 83% 81% 81% 
vlakke olaatvloer. 
Tabe/ met verschil/en. 

Duidelijk is dat hoe kleiner het eigen gewicht van de vloer wordt, hoe kleiner de optredende 
momenten worden. 
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Bijlage 7: "Vooronden.oek7; De vloer". 

10. Krachtswerking bij een balkroostervloer. 
Waarschijnlijk zal deze vloer het lichtste van alle betonvloeren worden, vooral als men de 
balken een grote hoogte geeft. De vloer za1 een plaat worden die alzijdig opgelegd wordt op 
deze balken. Deze plaat is dus verend ondersteund door de balken. 
De vloerdikte moet afnemen in verband met de benodigde gewichtsreductie. Er is echter wel 
een minimum vloerplaatdikte nodig voor een bepaalde brandwerendheidseis. Zo is voor een 
brandwerendheid van 120 min een vloerdikte van minimaal 120 mm nodig. Als er voor de 
brandwerendheid een bepaalde plaatdikte gekozen wordt, moeten de balken dezelfde 
brandwerendheid hebben. 
Voor de afmeting en de afstand en de positie van de balken zal een optimum gevonden 
moeten worden. 

Gegevens: 
Gebouw veiligheidsklasse III. ('Y;g = 1.2 en Y;q = 1.5) 
Betonkwaliteit: B35, Staalkwaliteit: FeB500. 
Dikte plaat = 450 mm (e.g. = 0.45 * 24 = 10.8 kN/m2

) . 

Fictieve elasticiteitsmodulus op de lange termijn: Er= 5000 N/mm2
. (zie NEN 6720, tabel 35) 

De vloer zal op de balken opgelegd worden, en in de kem ingeklemd en opgelegd worden. 

10.1 Belastingen. 
Rustende belasting: 
Rustende belasting dekvloer d = 50 mm = 0.05 * 20 = 
Rustende belasting lichte scheidingswanden = 
Totaal rustend: 

1.0 kN/m2
. 

0.50 kN/m2
. + 

1.5 kN/m2
. 

Het eigen gewicht van de vloer zal bepaald worden door middel van het berekenen van de 
benodigde hoogte van de ribben en de benodigde brandwerendheid. 

VERANDERLIJKE BELASTING VOLGENS NEN 6702 = 
0.5) 

10.2 Belastingcombinaties: 
Belastingcombinaties worden in Esa-Prima-Win gemaakt. 

Momentane combinatie is verwerkt in de gereduceerde elasticiteitsmodulus. 
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Bijlage 7: "Voorondert.oek7; De vloer". 

10.3 Varianten. 

10.3.1 Brandwerendheid van 120 min diagonale overspanning. 
Voor een brandwerendheid van 120 minis een vloerdikte vereist van 120 mm. Met een 
vloerdikte van 120 mm kan een vloer alzijdig opgelegd een overspanning halen van ongeveer: 
120 * 30 = 3600 mm. (met vuistregel d = 1/30 *I). De balken geven de vloer de benodigde 
stijtheid. 

De balken komen clan uit op een afineting van 300 * 1000 mm. De balken kunnen bij 
voldoende wapeningsafstand een brandwerendheid van 120 min krijgen. De minimale breedte 
om spatten tijdens brand tegen te gaan is in ieder geval aanwezig. 

Het totale gemiddelde eigen gewicht van de vloer komt uit op: 7.86 kN/m2
. Dit is een 

gewichtsbesparing van 1 - (7.86/10.8) = 27.2 %. Deze vloer komt net zo gunstig uit als een 
bollenplaatvloer. 

10.3.2 Doorbuiging. 
De totale doorbuiging wordt 66.5 mm. 

Optredende doorbuiging op de Lange termijn. 

10.3.3 Sterkte en de tweede draagweg. 
De maximaal optredende momenten in de plaat zijn niet zo interessant. Deze zijn namelijk 
vrij klein doordat de platen hun krachten afdragen aan de onderliggende balken. Op 
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Bijlage 7: "Vooronder:.od7; De vwer". 

onderstaande figuur is het krachtenverloop in de balken getekend. De maximaal optredende 
krachten zijn als volgt: Maximaal negatief optredend moment is bij de balken in de kem: 
-1148 kNm. Dit moment kan opgenomen worden. Het maximale positieve optredende 
moment komt uit op 660 kNm. 

Maximaal optredende momenten in de uilerste grenstoestand 

ALS WE ECHTER OPLEGGINGEN WEGHALEN KOMEN DE PROBLEMEN 
OPDUIKEN. BIJ BET WEGNEMEN VAN DE MIDDELSTE DRIE KOLOMMEN IN 
EEN ZIJDE WORDEN DE MAXIMALE KRACHTEN ZONDER 
VEILIGHEIDSFACTOREN ALS VOLGT: 

Missende 
Kolommen 

Maximaal optredende momenten bij de bijzondere be/astingcombinatie, waarbij bij een zijde de opleggingen zijn 
wegge/aten. 
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Bijlage 7: "Voorondertoek 7; De vloer". 

Het maximale optredende negatieve buigende moment: -3052 kNm. Het maximaal positief 
optredend moment: 1100 kNm. Dit eerste moment kan nooit opgenomen worden. 

Bij het wegnemen van de drie hoekkolornmen: 

Missende 
Kolommen 

Maximaa/ optredende momenJen bij de bijzondere belasJingcombinaJie, waarbij bij de hoek de opleggingen zijn 
weggelaJen. 

Het maximale optredende negatieve buigende moment: -3560 kNm. Het maximaal positief 
optredend moment: 1308 kNm. Deze momenten kunnen nooit opgenomen worden door 
balken met deze afmetingen. 

Een manier om deze vloer uit te voeren waarbij de krachten makkelijker opgenomen kunnen 
worden is het toepassen van een hele hoge randbalk. In deze randbalk zou tegelijk ook de 
balustrade van de bovenliggende verdieping kunnen worden ge1ntegreerd. Deze balk zou dan 
een hoogte kunnen k:rijgen van 1800 mm. 

10.4 Brandwerendheid van 90 min diagonale overspanning. 
Voor een brandwerendheid van 90 min is een vloerdikte vereist van 100 mm. Met een 
vloerdikte van 100 mm kan een vloer alzijdig opgelegd een overspanning halen van ongeveer: 
100 * 30 = 3000 mm. (met vuistregel d = 1/30 * I). De balken geven de vloer de benodigde 
stijfheid. 

De balken komen dan uit op een afmeting van 220 * 1000 mm. De balken kunnen bij 
voldoende wapeningsafstand een brandwerendheid van 90 min k:rijgen. De minimale breedte 
om spatten tijdens brand tegen te gaan is in ieder geval aanwezig. 

Het totale gemiddelde eigen gewicht van de vloer komt uit op: 7.31 kN/m2
. Dit is een 

gewichtsbesparing van 1 - (7.31/10.8) = 32.3 %. Deze vloer komt ook ongeveer net zo gunstig 
uit als een bollenplaatvloer. 
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Bijloge 7: "Vooronden.oek7; De vloer". 

10.4.1 Doorbuiging. 
De totale doorbuiging wordt 66.6 mm. 

II,·'?" ,. •. :·•·:r 

Prctekt !...ioe.32x32 

. loo rs,-
8 1-102 
□ '·15 • --o '-205 
□J-:S.G 

J.307 

· j-358 gµio-
□'""' 1 
□ '-512 

!-563 11~15 ~-
AII.O ; ~ 

~~~ 

Optredende doorbuiging op de Lange termijn. 

10.4.2 Sterkte en de tweede draagweg. 
De maximaal optredende momenten in de plaat zijn niet zo interessant. Deze zijn namelijk 
vrij klein doordat de platen hun k:rachten afdragen aan de onderliggende balken. Op 
onderstaande figuur is het krachtenverloop in de balken getekend. De maximaal optredende 
krachten zijn als volgt: Maximaal negatief optredend moment is bij de balken in de kem: 
-954 kNm. Dit moment kan opgenomen worden. Het maximale positieve optredende moment 
komt uit op 509 kNm. Deze kleinere optredende momenten worden veroorzaakt door het feit 
dater meer balken zijn. De h.o.h. afstand van de balken zijn namelijk kleiner. 
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Bijlage i: "Vooronden.oek.i; De vloer". 

Maximaa/ optredende momenten in de uiterste grenstoestand 

Ook hier wordt naar de tweede draagweg gekeken, al zal dit geen verassende feiten aan bet 
licht brengen. Bij het wegnemen van de middelste drie kolommen in een zijde worden de 
maximale krachten zonder veiligheidsfactoren als volgt: 

Missende 
Kolommen 

Maximaal optredende momenten bij de bijzondere belasti11gcombinatie, waarbij bij een zijde de opleggingen zijn 
weggelaten. 

Het maximale optredende negatieve buigende moment: -2524 kNm. Het maximaal positief 
optredend moment: 887 kNm. Dit eerste moment kan niet opgenomen worden. 
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Bijlage 7: " Vooronder:.oek7; De vloer". 

Missende 
Kolommen 

Maximaal optredende momenten bij de bijzondere belastingcombinatie, waarbij bij de hoek de op/eggingen zijn 
wegge/aten. 

Het maximale optredende negatieve buigende moment: -2173 kNm. Het maximaal positief 
optredend moment: 737 kNm. Dit eerste moment kan niet opgenomen worden. 

10.5 Brandwerendheid van 120 min orthogonale overspanning. 
Voor een brandwerendheid van 120 minis een vloerdikte vereist van 120 mm. Met een 
vloerdikte van 120 mm kan een vloer alzijdig opgelegd een overspanning halen van ongeveer: 
120 "'30 = 3600 mm. (met vuistrege] d = 1/30 "'1). De balken geven de vloer de benodigde 
stijfheid. 

De balken komen dan uit op een afmeting van 360 * 1000 mm. De balken kunnen bij 
voldoende wapeningsafstand een brandwerendheid van 120 min krijgen. De minimale breedte 
om spatten tijdens brand tegen te gaan is in ieder geval aanwezig. 

Het totale gemiddelde eigen gewicht van de vloer komt uit op: 8.14 kN/m2
. Dit is een 

gewichtsbesparing van 1 - (8.14/10.8) = 24.6 %. Deze vloer komt iets ongunstiger uit als een 
bo 11 en plaatv I oer. 
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Bijluge 7: "Vooronderwek7; De vloer". 

10.5.1 Doorbuiging. 
De totale doorbuiging wordt 67. 7 mm. 

Optredende doorbuiging op de lange termijn. 

10.5.2 Sterkte en de tweede draagweg. 
De maximaal optredende momenten in de plaat zijn niet zo interessant. Deze zijn namelijk 
vrij klein doordat de platen hun krachten afdragen aan de onderliggende balken. Op 
onderstaande figuur is het krachtenverloop in de balken getekend. De maximaal optredende 
krachten zijn als volgt: Maximaal negatief optredend moment is bij de balken in de kem: 
-1027 kNm. Dit moment kan opgenomen worden. Het maximale positieve optredende 
moment komt uit op 748 kNm. 
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Bijlage 7: "Vooronder:r.oek7; De vwerH. 

Maximaa/ optredende momenten in de uilersle grenstoestand 

Ook hier wordt naar de tweede draagweg gekeken. Bij het wegnemen van de middelste drie 
kolommen in een zijde worden de maximale krachten zonder veiligheidsfactoren als volgt: 

Missende 
Kolommen 

Maximaal optredende momenten bij de bijzondere belastingcombinatie, waarbij bij een zijde de opleggingen zijn 
wegge/aten. 

Het maximale optredende negatieve buigende moment: -4834 kNm. Het maximaal positief 
optredend moment: 925 k:Nm. Dit eerste moment kan niet opgenomen worden. 
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Bijlage 7: "Vooronden.oek7; De vwer". 

Maximaal optredende momenten bij de bijzondere belaslingcombinalie, waarbij bij de hoek de opleggingen zijn 
weggelaten. 

Het maximaJe optredende negatieve buigende moment: -3232 kNm. Het maximaal positief 
optredend moment: 865 kNm. Dit eerste moment kan niet opgenomen worden. 

Voor de 90 minuten brandwerendheid en dezelfde overspanningsrichting levert geen nieuwe 
inzichten, maar iets kleinere krachten op. 

10.6 Conclusie balkroostervloer 
1. Op basis van stijfheid is er een besparing van zo'n 25% - 30% mogelijk ten opzichte 

van de vlakke plaatvloer. 
2. Bij de beschouwing van de sterkte in een normale situatie hebben de balken een hoog 

wapeningspercentage. 
3. Door het hoge wapeningspercentage kunnen de balken niet veel extra krachten 

opnemen. Als zich calamiteiten voordoen waarbij de opleggingen wegvallen, zal deze 
vloer snel bezwijken. 
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Bijlage 7: "Vooronden,oek7; De vloer". 

11. Afsluitende vergelijking vloeren. 
Orn een goede keuze te kunnen maken uit de onderzochte vloeren zijn de vloeren hieronder 
nog eens een keer naast elkaar gezet. 

Eigenschappen Kanaa]plaat- 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
) 

Brandvei)iQheid + - + + + 
Kosten + + 0 - -
Vormvriiheid - 0 0 + 0 

Werking - - + + -
binnen concept. 

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 rnee is gerekend in 
de proefberekening. 

De breedplaat ofbekistingsplaat is niet apart genoemd. Dit orndat het een deels prefab variant 
is van de vlakke plaatvloer. De eigenschappen komen verder overeen met de vlakke 
plaatvloer. 
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Bijlage 8: "Definilief ontwerp ". 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

1. lnleiding. 
Ten opzichte van eerder gemaakte plannen zijn er een aantal dingen veranderd. Deze 
aanpassingen komen aan de orde bij hoofdstuk 2. Verder zijn de belastingen aangepast. Dit is 
aangegeven bij hoof dstuk 3. Ook zal er naar de dynamische kant van het ontwerp gekeken 
worden. De eigenfrequenties van het ontwerp zullen met Esa-Prima-Win berekend worden. 
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Bijlage 8: "Definilief onlwerp ". 

2. Wijzigingen in het ontwerp. 
Het ontwerp is op een aantal punten aangepast: 

1. De invloed van de fundering is in rekening gebracht. Dit is echter maar globaal 
gedaan. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat het gebouw op een dik, stijf blok 
van beton staat. Onder <lit blok zijn heipalen geslagen die kort op elkaar staan. De 
fundering vormt zo een stijf geheel. Zie verder het hoofdstuk 5.3 De fundering. 

2. Er worden 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 veel materiaal. Verder is het ook zo dat als er meer outriggers de 
kem aan de mega-constructie verbinden, dat deze twee zeer goed 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. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 5. 



Bijlage 8: "Definilief ontwerp". 

3. Belastingen: 
Het gebouw is een kantoorgebouw veiligheidsklasse III. 
Veiligheidsfactor voor gunstig werkende permanente belasting y 8 = 1.2 
Veiligheidsfactor voor ongunstig werkende permanente belasting Y:g = 0.9 
Veiligheidsfactor voor veranderlijke be lasting Y:q = 1. 5 

3.1 Permanente belastingen. 
Eigen gewicht vloer: 0. 70 * 0.45 * 24 = 
Afwerkvloer d = 50 mm: 0.05 * 20 = 

Lichte scheidingswanden: 
Plafonds, leidingen, etc: 
Totaal: P;g;rep = 

7.56 kN/m2 

1.00 kN/m2
. 

0.50 kN/m2
. 

0.15 kN/m2
. 

9.21 kN/m2
. 

De gevel wordt een lichte glasgevel van 2.5 kN/m 1. Deze belasting is voor de hele 
verdiepingshoogte van 3.6 m. 

De verdeling van deze belasting over de kem en de kolommen komt terug bij het hoofdstuk 
5.3 de vloer. 

3.2 Veranderlijke belastingen. 
Als windbelasting wordt P;rep = 2.5 kN/m2 aangehouden. Deze wordt aangehouden over de 
gehele hoogte. 

Veranderlijke belasting voor de vloeren P;q;rep = 5.0 kN/m2
. ('I'= 0.5). 

Belastingcombinaties zijn in het programma Esa Prima Win gemaakt. Het eigen gewicht van 
de constructie wordt hierin verwerkt. 

De volgende belastingcombinaties worden gemaakt: 
Fundamenteel: 1.2 * p.b. + 1.5 * v.b. wind. + 1.5 * 'I' * v.b. vloer 

0.9 * p.b. + 1.5 * v.b. wind. 
Incidenteel: 1.0 * p.b. + 1.0 * v.b. wind.+ 1.0 *'I'* v.b. vloer 
Bijzonder: 1.0 * p.b. + 0.2 * v.b. wind.+ 1.0 *'I'* v.b. vloer 

Bij de bijzondere belastingcombinatie mag officieel de momentaanfactor van windbelasting 
gebruikt worden ('I'= 0.2). 
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Bijlage 8: "Deftnitief ontwerp". 

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

Er is een algemene voorwaarde voor het succes van het ontwerp: Het mag niet zo zijn dat er 
alleen in veiligheidsbelang een hoop extra materiaal toegepast word. Alle toegepaste 
constructieve elementen moeten een duidelijke bijdrage leveren in de stijfheid en sterkte van 
het gebouw. 

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 dat er geen hinderlijke trillingen door 
wind ontstaan. 

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 1 

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

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. 

- De benodigde hoeveelheid extra materiaal voor het opnemen van een bepaalde 
belasting, zal per belastinggeval bekeken worden. 
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5. Het ontwerp. 

5. 1 Algemeen. 

Bijlage 8: "Deftnitief onlwerp". 

In het kort zal het principe van de mega-constructie nog een keer herhaald worden: De 
hoofddraagconstructie van het ontwerp is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is de mega
constructie in de gevel. 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 kem biedt niet alleen een veilige vluchtroute, maar werkt ook actiefmee aan de totale 
krachtsafdracht en stijfheid van het gebouw net behulp van outriggers. 
Een andere belangrijke functie van de kem 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 eerdere hoofdstukken. 

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. Ook is er een aanzicht weergegeven van de constructie. Daarbij is een overzicht 
geplaatst met de nummering van de compartimenten etc. 

(i..) <ii <c) Co) 
8000 8000 "f 8001) 8000 

E 

32000 

Fig. 5.1 Plattegrond van een standaard verdieping. 
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Bijlage 8: "Dejinitief ontwerp". 

(A) ( Bi (~C 
8000 8000 8Ci0Ll 

32000 

Fig. 5.2 Plattegrond van een outriggerverdieping. 

De hart op hart afstand van de kolommen zijn 8000 mm. 
De kem heeft een dikte van 700 mm en deze blijft gelijk over de hele hoogte. De kem is 
benaderd als een koker met daarin gaten t.b. v. de deuropeningen. 
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 materiaalkwaliteiten worden bij hoofdstuk 5.5 behandeld. 
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Bijlage 8: "Dejinitief ontwerp". 
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Fig. 5. 3 Aanzicht en doorsnede van de constructie. 
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Bijlage 8: "Dejinitief ontwerp". 

5.3 De vloer. 
Als vloer wordt een bollenplaatvloer met een dikte van 450 mm genomen. Deze vloer heeft 
als nadeel een wat hoger gewicht, maar heeft de voordelen genoemd in het vooronderzoek 
voor de vloer. Hieronder is de verdeling van verticale belasting over de kern en de kolommen 
weergegeven. 

1.14% 4.56% 2.46% 4.56% 1.14% 

4.56% 

A /4.56% 

< >%/ 
/ 

/ 

2.46% 49.1% 2.46% 

4.56% V 4.56% 

I 
l ■ ■ ■ l 

1.14% 4.56% 2.46% 4.56% 1.14% 

Fig. 5. 4 Verde ling van verticale be lasting over de kolommen en de kem. 

Met behulp van deze percentages kunnen de optredende krachten in de kolommen berekend 
worden. In de kem is een iets lagere belasting aangehouden. In de kern bevinden zich 
namelijk sparingen in de vloer. Er is in de kern gedaan alsof 2/3 van het vloeroppervlak van 
de kern belast wordt. De belasting is dus vermenigvuldigd met 2/3. 

5.4 De fundering. 

5.4.1 lnleiding. 
Aangezien een gebouw in werkelijkheid ook vervorming ondergaat door de vervorming van 
de fundering moet dat natuurlijk hier ook in rekening gebracht worden. Deze waarde is geen 
super kloppende waarde, maar meer een rekenwaarde. Voor de grondkwaliteit is een fictief 
geschematiseerd sonderingsdiagram gemaakt. Er is uitgegaan van een zeer goede vaste 
grondslag in de omgeving waar zich de paalpunt bevindt. 
Als overgangsconstructie gebouw-palen wordt in de berekening een stijfblok van beton 
genomen. Dit blok is 6 meter dik. Het gewicht van <lit blok is overigens wel meegenomen in 
de berekening. In werkelijkheid zal deze overgangsconstructie niet zo'n dikke plaat zijn maar 
eerder een kelder, met daaronder ook een plaat die minder dik is. 
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5.4.2 Paalkeuze. 

Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

geschematiseerde sondering 
Conusweerstand (N/mm2) 

! 

5 10 15 2P 

Fig. 5.5 Fictief sonderingsdiagram. 

P:;rnJ 

- geschematiseerde 
sondering 

Het is gegeven dat het gebouw gefundeerd wordt op palen waarvan de paalpunt zich 25m 
onder het maaiveld bevindt. Hier bevindt zich een vaste zandlaag. 

Als men voor de palen geprefabriceerde palen zou kiezen komt men uit op maximaal een 
afmeting van 500 * 500 mm. Er zouden dan 700 a 800 heipalen onder het gebouw moeten 
komen. 

Als de prefab palen te Iicht zijn kan men voor een aantal alternatieven kiezen. Zo kan de 
Vibro-paal misschien een uitkomst bieden. Vibro-palen hebben een diameter van maximaal 
720 mm. De stalen voetplaat die eronder zit heeft een oppervlakte van maximaal 0.6 m2

. 

Het voordeel van het kiezen voor vibro-palen is dat deze palen heel efficient zijn. Ze zijn 
namelijk grondverdringend in tegenstelling tot de grondverwijderende palen. Dit heeft tot 
gevolg dat de paalklassefactor als 1.0 aangenomen mag worden. Bij avegaarpalen is de 
paalklasse 0.8 en bij boor,- of pulspalen is dat nog maar 0.5. 

Negatieve kleef zal niet optreden, er wordt geen extra belasting op de bestaande bovenste 
grondlagen aangebracht. 
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Bijlage 8: "Deftnuief ontwerp ". 

De palen zullen 2400 mm hart op hart komen. Hieronder een funderingsplan met de plaat van 
beton. 
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Fig. 5. 6 Funderingsplan. 

5.4.3 Draagvermogen. 
Paal: Vibro paal buis 0720 mm met een voetplaat van 0.6 m2

. 

Aangenomen wordt dat de grond van dusdanige kwaliteit is, dat de paalpuntspanning niet 
hoger genomen mag worden dan qc = 15 N/mm2

. 

De paalklassefactor exp= 1.0 voor grondverdringende palen. 
Fr;max;punt = CXp * qc * Apunt = 1.0 * 15 * 7752 * 10-3 = 9000 kN. 
F r;max;schacht = as * qc * 0 * Al. 
as= 0.012 ruwe paal. 
qc = 15 N/mm2

. 

0 = 0.72 * 7t = 2.26 m/m. 
Al = 25-20 = 5m. 

Fr;max;schacht = 0.012 * 15000 * 2.26 * 5 = 2036 kN 

Fr;max;d = ~ * (Fr;max;punt + Fr;max;schacht)/yb = 
Met~= 0.90 veel palen en sonderingen, en Yb =1.25 komen we uit op de volgende waarden: 
Fr;max;d = 0.90 * (9000 + 2036)/1.25 = 7946 kN. 

De maximale paalbelasting in de uiterste grenstoestand komt uit op 7080 kN. 
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Bijlage 8: "Deftnitief ontwerp". 

5.4.4 De vervormingen. 
De maximale paalbelasting uitkomt in de bruikbaarheidsgrenstoestand uit op 5575 kN. 

De totale vervorming van de fundering bestaat uit: 
1. Elastische vervorming van de paal. 
2. Elastische vervorming van de grond. 
3. Plastische vervorming van de grond. 
4. Toenemende vervorming door groepering van de palen. 

Bij deze belasting zal de vervorming door vervorming van de grond ongeveer 4 mm zijn. De 
elastische vervorming van de paal is W;el = F * 1/E * A. Als de gehele belasting over de gehele 
paallengte komt dan vervormt de paal W;el = 5575 * 20 * 103/(20 * 106 * 0.362 * n) = 13.7 
mm. Dit is niet geheel de werkelijkheid, daar de kracht in de paal over de hoogte naar 
beneden toe minder wordt door de positieve kleef 

Als hier een veerconstante bij moet worden aangenomen komt deze uit op: 
k = F/w = 5575/(4 + 13.7) * 10·3 

= 314971 k.N/m1
. 

Orn de reden dat de vervorming van de palen groter wordt door het groeperen, zal de 
veerconstante aangehouden worden op k = 250000 kN/m 1. 

Nogmaals: 
Deze waarde is slechts een richtwaarde om de vervorming ten gevolge van de fundering 
constructie mee te kunnen berekenen. 

Eigenlijk moet in de uiterste grenstoestand ook nog een keer een veerconstante berekend 
worden. Deze veerconstante neemt namelijk progressief toe als de paalbelastingen groter 
worden. Vervormingen zijn in de uiterste grenstoestand niet maatgevend, maar de tweede 
orde effecten worden wel groter naarmate de rotatieveerconstante kleiner wordt. 

De rotatieveerconstante C: 
De vervorming van het gebouw ten gevolge van vervorming van de fundering is 80 mm. Dit 
is een aandeel van ongeveer 18% van de totale vervorming. 
De hoogte van het gebouw is 288 m. 
Het optredende moment in de gebruiksgrenstoestand is M = ½ * q * I2. 
C=M/$ 
~ = w I h = 80/288000 = 2.777 * 10-4 rad. 
C = ½ * 2.5 * 32 * 2882/2.777 * 10-4 = 1.19 * 1010 k.Nm/rad. 
Het optredende moment wordt niet lineair over de palen verdeeld. 

De reductie van de fundering op de eigenfrequentie van het gebouw bedraagt ongeveer 0.01 
Hz. Dit is ongeveer 10%. 
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Bijlage 8: "Deftnitief ontwerp". 

5.5 Het uitgangspuntlreferentie. 
Orn te kijken hoeveel extra materiaal de tweede draagwegen kosten bij calamiteiten, is het 
misschien het makkelijkste om van een uitgenut, af geslankt on twerp uit te gaan. 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 stijtbeid van het 
gebouw. 
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Fig. 5. 7 Aanzjcht en doorsnede van de constructie met de gekozen pro.fie/en. 
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Bijlage 8: "Definilief ontwerp". 

De totale vervonning van dit gebouw is 515 mm. Daarvan is 80 mm ten gevolge van de 
vervorming van de fundering. Bij de fundering is van goede conctities qua samenstelling van 
de grond en qua vervorming van de kelder uitgegaan (zie 5.4 De Fundering). Als deze 
condities minder goed zijn neemt de vervorming toe. Bij deze 515 mm komen ook nog 2e 
orde vervonningen. Zie hiervoor hoofdstuk 7. De eis voor de horizontale vervonning 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. 
Als de outriggers achterwege blijven en de constructie als interactie systeem laat werkt, komt 
de totale vervorming uit op 791 mm. Dit is een verschil in optredende le orde vervonning van 
35%. 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 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. 

5.5.1 Het Model. 
Het model dat in Esa-Prima-Win gebruikt wordt voor de berekeningen zaJ hier 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 hier om de kern en 
outriggers. De rest is de mega-constructie van gestapelde mega-portalen. 
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Fig. 5.8 Model Esa-Prima-Win 
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Bijlage 8: "Definiluf ontwerp''. 

5.5.2 Optredende krachten en spanningen in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. 

Een overzicht met alle gegevens van het gebouw in de bruikbaarheidsgrenstoestand is te 
vinden in bjlage: "Definitief ontwerp; Tabellen" tabel 1. 

5.5.3 Optredende krachten en spanningen in de uiterste grenstoestand. 
Er zijn twee uiterste grenstoestand-combinaties gemaakt. Boven elk van de overzichten staat 
om welke combinatie bet gaat. 

De "ongunstige" cornbinatie in de uiterste grenstoestand is te vinden in bijlage 9: "Definitief 
ontwerp; Tabellen" tabel 2. 

De "gunstige" combinatie in de uiterste grenstoestand is te vinden in bijlage 9: "Definitief 
ontwerp; Tabellen" tabel 3. 
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Bijlage 8: "Definitief onhl•erp". 

5.6 De dynamische eigenschappen van het 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 bet 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 scbematisering van bet gebouw en de statische 
belastingen zie hoofdstuk 3, 4 en 5. 

5.6.1 Notaties. 
A 
E 
G 
I 
p 
oik 
A 
(I) 

s 
T 

fe 
g 
m 
q 
F 
w 
I 

Oppervlakte doorsnede [m2
]. 

Elasticiteitsmodul us [N/m2
]. 

Glijdingsmodulus [N/m2
]. 

Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment [ m 4]. 
Massa per lengte-eenheid [kg/m 1]. 
verplaatsing punt [m]. 
frequentie parameter 
Eigen cirkelfrequentie [rad/s]. 
Dempingsfactor. 
TriUingstijd [s]. 
Eigenfrequentie [Hz]. 
gravitatieversnelling [ m/s2

]. 

Massa [kg]. 
Gelijkmatig verdeelde belasting [k:N/m 1] 
Kracht [N]. 
Verplaatsing [ m]. 
Lengte [m]. 
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Bijlage 8: "Deflnilief ontwerp". 

5.6.2 Eigenfrequenties. 
De met Esa-Prima-Win berekende eigenfrequenties van de intacte constructie zijn 
weergegeven in tabel (5.1). De eigen trillingsvormen zijn hieronder weergegeven (fig. 5.1). 
Dit geldt natuurlijk in de twee hoofdrichtingen (x en y) van het gebouw. Het gebouw is 
namelijk symmetrisch. 

Eigen trillingsvormen 

~ 
:::, l------'!;~f---.Al---.....::.:.C:..:.._--,-_----__;.~-,1 ---------
0 
.0 
Cl) 1-------'ll-Mflf-++--+----r:~--.---L--.....;;.---"-:'-:-:----t 

- 1 e eigenfrequentie 
0> 
! t--:':-'----'l~ t-+-tc-----7'---=---:---:----;--,-j 
0> 
0 l-------'ll--9fl~· -4--..,IC-------'-'--'----~ 
0 
::c 1--.,---,,--,,--QAf-flt-1--+---c-.,,.-~--:-..::;;;;;..~-..,,c--cc-'-'--t 

- 2e eigenfrequentie 

3e eigenfrequentie 

- 4e eigenfrequentie 

Amplitude 

Fig. 5.1 De eigen trillingsvormen van het gebouw van de 1", 2", 3e en ,f eigen translatiefrequentie. 

van Esa-Prima-Win 
0.123 Hz 
0.423 Hz 
0.821 Hz 
1.168 Hz 

Tabe/ 5.1. 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. 
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Bijlage 8: "Definwef ontwerp". 

5.6.3 Algemene gegevens m.b.t. de massaverdeling. 

Schatting totale massa gebouw: 
Eigen gewicht constructie 
Staalconstructie: 
Betonconstructie: 
Totale gewicht constructie: 

Rustende belasting op de constructie 
Vloeren en gevel 
Totaal 80 verdiepingen: 80 * 920200 = 

Momentane veranderlijke belasting vloeren. 
A vloer * \j/ * P q;rep 

981 * 0.5 * 5 = 
Totaal 80 verdiepingen: 80 * 245300 = 

17931550 kg. 
19580536 kg. + 
37512086 kg. 

9202 kN/verdieping. 
73616000 kg. 

2453 kN/verdieping. 
19624000 kg. 

Totale massa gebouw = 130752086 kg. 
Dat is m/V = 130752086/(32 * 32 * 288) = 443 kg/m3

. 

De gemiddelde massa per lengte-eenheid is: 
Psem = 130752086/288 = 454000 kg/m 1

. 

Deze massa per lengte-eenheid is in werkelijkheid niet gelijk (zie fig 5.2). De constructie 
verjongt namelijk naar boven toe. De massa van de stalen kolommen onderin het gebouw is 
bijvoorbeeld bijna 10 maal de massa van de stalen kolommen bovenin het gebouw. Er zijn bij 
de berekeningen twee waarden die aangeduid worden. Als eerste de gemiddelde massa, ten 
tweede de werkelijke massa omschreven als niet gemiddelde massa. 

Massaverdeling over de hoogte 

350 ~~--~---~-~~ 

e 300 t::::::::::;::c:=====::::::::==-----, -J 250 -+---------1.-+----l 
::::, _g 200 _,__-"------'--_._..___~__. 

&150 -+-----.......c--~l------.j 
Cl) 

~100 -+---~----~---~ 
0 
~ 50 -+------'---~------~ 

0 _________ ___.____._---< 

0 200000 400000 600000 

massa/m (kg/m) 

- gemiddelde massa/m 

- wer1<elijke massa/m 

Fig. 5.2 De verde/ing van de massa over de hoogte van het gebouw. 

5.6.4 De eigenfrequenties met de gemiddelde buigstijfheid. 
De eenvoudigste benadering voor bet bepalen van de eigenfrequentie is de benadering met de 
gemiddelde buigstijfheid. Als buigstijfheid voor het systeem nemen we een gemiddelde 
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Bijlage 8: "Deftnilief ontwerp". 

buigstijfheid over de totale hoogte van het gebouw. De werkelijkheid is natuurlijk anders. In 
werkelijkheid is er zowel buig,- als afschuifvervonning (fig. 5.3). Dat deze benadering niet zo 
zuiver is, is duidelijk. Op een hoogte van 50 meter is de afwijking tussen de twee lijnen 
ongeveer l 00%. Dit percentage loopt terug naarmate men het verschil hoger in het gebouw 
bekijkt. 

Vervorming gebouw 

350,-,--------,-----,-...--,-,,---,------=-..,....,..........,.,..... 

3001+--~---------------1 
e 250+--........:---:----:--:----------:::~£__--:c----=-l 
! 200-+--------,---:::,,,~""'-----:-'----, 
g> 150+------'------,,,:=--,'"'------.;:--,----1 
0 
::c 1 00--i----------------------1 

50+7'~--~--~-~--'"---i 
0 +----.--------,----,----r--------i 

0 100 200 300 400 500 600 
Vervorming (mm) 

- Vervorming met 
Esa-Prima-Win 

- Uitbuiging met Elgem 

F'ig. 5. 3 De vervorming van het gebouw inclusief vervorming ten gevolge van de jundering. 

De verplaatsing aan de top van het gebouw ten gevolge van windbelasting is met invloed van 
de fundering 515 mm. 
De op de constructie gezette windbelasting 2.5 kN/m2

. 

Dimensies van de constructie I * b * h = 32 * 32 * 288. 

w = ( q * 14)/(8 * EI8em) 
Qwind over de hoogte is 32 * 2.5 = 80 kN/m 1. De verolaatsing w was 515 mm. 
E18cm = (80 * 2884)/(0.515 * 8) = 1.336 * 1011 kNm1

. 

We rekenen met een gemiddelde massa over de gehele hoogte van het gebouw. 
Psem = 130752086/288 = 454000 kg/m 1. 

Ei~enfrequentie eenzijdig ingeklemde balk 1: 

ro1 = (0.1275 * 1t
4 * EI8em)/(p * 14

) 

ro i2 = (0.1275 * 1t
4 * 1.336 * 1014

) / ( 454000 * 2884
) 

ro / = 0.531 
ro1 = 0.729 

fe = ro/(2 * 1t) 

fe = 0. 729/(2 * 1t) = 0.116 Hz. 

Dit is iets aan de lage kan ten opzichte van de resultaten van Esa-Prima-Win. 

Globale controle met de hand: 
(t)n 

2 = ((2 - 0.5)4 * 1t
4 * Elgem)/(p * 14

) 

ro/ = ((2 - 0.5)4 * 1t
4 * 1.336 * 1014)/(454000 * 2884

) 

rol = 21.09 
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Bijlage 8: "Deftnilief ontwerp". 

ro2 = 4.59 

fe = ro/(2 * 1t) 
fe = 4.59/(2 * 7t) = 0. 731 Hz. 

De tweede eigen frequentie is volgens berekening met Esa-Prima-Win 0.423 Hz. Voor de 
eigenvorm zie de grafiek. Dit is slechts iets minder dan de helft van wat de eigenfrequentie 
met de hand berekend zou moeten zijn. 

In de mega-constructie zit zowel buigvervonning, als afschuifvervorming. Misschien 
veroorzaakt de afschuifvervorming wel een achterblijven in de eigenfrequentie ten opzichte 
van de berekende eigen frequentie van de solide balk. 

Er zal daarom een opdeling van de totale vervormingen gemaakt worden in een gemiddelde 
buigvervorrning en een gemiddelde afschuifvervorming. 

5.6.5 De verhoudingen buigstijfheid/afschuifstijfheid. 
Orn de berekening van de eigenfrequentie beter te kunnen uitvoeren, zullen we de 
uitbuigingsvorm van de constructie beter gaan omschrijven. De totale uitbuigingsvorm van 
het gebouw bestaat uit vervorming door afschuiving en vervorming door buiging. Het 
mechanicaschema is weergegeven in fig. 5.4. 

X 

L 

Fig 5. 4. Het mechanicaschema. 

De vervorming ten gevolge van buiging is: 
wbuig = (qx4 

- 4qlx3 + 6qt2x2)/(24 * EI) 

De vervorming ten gevolge van afschuiving is: 
Wurschuir = (qxl - ½ qx2)/GA 

De totale vervorming van bet gebouw: 
Wtotaat = (qx4 

- 4qlx3 + 6ql2x2)/(24 *EI)+ (qxl- ½ qx2)/GA 

Q (KN/M) 

Door de hoeveelheid afschuifvervorming ten opzichte van buigvervorming af te schatten en 
met bovenste forrnules te controleren, kunnen we de onbekenden GA en EI bepalen. 
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Bijlage 8: "Definilief ontwerp". 

De verhouding van de vervorming aan de top ten gevolge van buiging en afschuiving is als 
volgt: 
Buiging : Afschuiving = 72 : 28. 

De totale vervorming aan de top ten gevolge van wind was 515 mm. 
w buig = (qx4 

- 4~lx3 + 6qi2x2)/(24 * EI) 
EI = (qx4 - 4qlx + 6qt2x2)/(24 * Wbuis) met x = I 
EI = (q * 14)/(8 * Wbuig) 
q wind was 80 kN/m 1. 

EI = (80 * 2884)/(8 * 0.72 * 0.515) 
De gemiddelde buigstijfheid komt hiermee op EI = l.855 * 1011 kNm2

. 

Wafschuir= (qxl - ½ qx2)/GA 
GA = (qxl - ½ qx2)/Wafschuif met x = 1 
GA = ½ ql21Warschuif = 
q wind was 80 kN/m 1• 

GA = (½* 80 * 2882)/(0.28 * 0.515) 
De gemiddelde afschuifstijfheid komt hiermee op GA = 2.30 * 107 kN. 

In grafiekvorm ziet het er als volgt uit: 

Vervorming gebouw 

3501.,....,..-------.,,....-,,........_,. ___ _,___,..., 

3001-+--------'-----'---l 
e 2so1+-........,:-~--___;:._---::;,.-s--::---;;-+i 
-; 2001-h---:---~~----...,., -8' 1 so,+----~c.....,.<:e_.__-~_.;;_--------i 
0 
J: 1 oo,+-------.,>--'--------~-----1 

so-t--7"-=,,"--~----------..., 
0 +---~-~ ------~-~ 

0 100 200 300 400 500 600 
Vervormlng (mm) 

- Vervorming met 
Esa-Prima-Win 

- Uitbuiging met Elgem 

benadering met 
afschuiving en buiging 

Fig 5.5. Vervorming van het gebouw met inachtneming van buiging en afschuiving. 

Al eerder was gezegd dat de eerste benadering met alleen een gemiddelde buigstijfheid voor 
de vervorming van het gebouw geen goede is (paarse lijn in fig. 5.5.). De benadering met de 
opdeling van de vervorming in de som van een afschuifvervonning en een buigvervorming is 
een veel betere (gele lijn). 

5.6.6 Bepaling 18 eigenfrequentie met Dunkerley. 
De eerste oflaagste eigenfrequentie van dit gebouw kan bepaald worden met de formule van 
Dunkerley. Met de formule van Dunkerley kunnen twee systemen samengevoegd worden tot 
een systeem, om hiervan de uiteindelijke eigenfrequentie te bepalen. 

Formule van Dunkerley: 
1 l<.oto/ = 1 lro/ + 1/<m, 2 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp ". 

Eigenfrequentie eenzijdig ingeklemde balk voor buigvervorming: 
ro1/ = (0.1275 * 1t4 * Elgem)/(p * 14) 
Met EI= 1.855 * 1011 kNm2

. 

En Psem = 454000 kg/m 1
• 

We rekenen met een gemiddelde massa over de gehele hoogte van het gebouw. 
ro1/ = (0.1275 * 1t4 * 1.855 * 1014)/( 454000 * 2884) 
ro1/ = 0.738 

Eigenfrequentie eenzijdig ingeklemde balk voor afschuifvervorming: 
ro1/ = (((1 - 0.5) * 1t)ll)2 * GAip. 
Met GA= 2.30 * 10 kN. 
ffi1b2 = (((1- 0.5) * 1t)/288)2 * 2.30 * 1010/454000. 
©1b2 = 1.507 

llroto/ = llro/ + l/rob2 

llroto/ = 1/0.738 + 1/1.507 
©to/ = 0.495 
©tot = 0. 704 

fe = ro/(2 * 1t) 
fe = 0.704/(2 * 1t) = 0.112 Hz. 

Dit is aan de lage kant ten opzichte van de benadering met Esa-Prima-Win, maar exact 
dezelfde waarde als de benadering met Rayleigh. Normaalgesproken geeft de formule van 
Dunkerley een schatting van de onderwaarde van de laagste eigenfrequentie van een systeem. 
De uitkomst van de benadering van de laagste eigenfrequentie met behulp van Rayleigh zou 
daarom hoger uit moeten komen dan de benadering met Dunkerley. 
Dat deze waarden hier nu precies hetzelfde zijn berust op een verschil van uitgangspunt. De 
benadering met Rayleigh gaat namelijk uit van de uitbuiging van het gebouw uitgerekend met 
Esa-Prima-Win. Dit is de blauwe lijn in grafiek 5.5. 
De benadering van Dunkerley gaat uit van de som van de vervorming ten gevolge van buiging 
en afschuiving. Dit is de gele lijn in de grafiek. Deze blauwe en gele lijn vallen niet exact over 
elkaar. De gele lijn is namelijk een benadering van de blauwe met geschatte waarden voor de 
afschuifstijtheid en buigstijtheid. Dit is er de oorzaak van dat de waarde berekend met 
Dunkerley niet lager uitkomt dan de uitkomst van Rayleigh, maar gelijk. 

5.6.7 Bepaling 18 eigenfrequentie met Rayleigh. 
Een andere manier om de eigenfrequentie te bepalen is de benadering volgens Rayleigh. Het 
is namelijk zo dat de uitbuiging van het gebouw ten gevolge van windbelasting bekend is. 
Natuurlijk is het eenvoudig deze uitbuiging ten gevolge van windbelasting om te rekenen in 
een uitbuiging ten gevolge van het gewicht van het gebouw. 

De windbelasting was totaal 80 kN/m 1. Het gewicht van het gebouw is 4540 kN. 
De vervormingen ten gevolge van de windbelasting zijn in meters omgerekend en 
vermenigvuldigd met 4540/80 = 56.75. Vervolgens zijn deze waarden ingevuld in de 
formules: 
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o:i2 = 0.496 
ro = 0.704 

fe = ro/(2 * 1t) 
fe = 0.704/(2 * n) = 0.112 Hz. 

Bijlage 8: "Definilief onlwerp ". 

Is wat aan de lage kant ten opzichte van Esa-Prima-Win, maar dezelfde waarde als de 
benadering met Dunkerley. De reden waarom de benadering met Dunkerley geen lagere 
waarde geeft dan Rayleigh is eerder aan bod geweest. 
De reden dat de waarde van de le eigenfrequentie met behulp van Esa-Prima-Win en de 
waarde van de 1 e eigenfrequentie met behulp van Rayleigh niet gelijk zijn wordt veroorzaakt 
door het volgende: 
Bij de berekening van de 1 e eigenfrequentie met behulp van Rayleigh/Dunkerley was er 
uitgegaan van een gelijkmatig verdeelde massa over de hoogte van het gebouw. De 
constructie van het gebouw verjongt echter naar boven toe. Dat wil zeggen dat de massa van 
de constructie onderin het gebouw hoger is dan bovenin. Het gewicht van de constructie is 
toch een redelijk aandeel in het totale gewicht van het gebouw. Dit zorgt voor een verhoging 
van de eigenfrequenties. Bij Esa-Prima-Win wordt hier wel rekening mee gehouden, en bij de 
handberekeningsmethode niet. Dit kan er voor zorgen dater een afwijking in eigenfrequenties 
ontstaat. 

Orn <lit effect te corrigeren zullen we de methode van Rayleigh nof een keer toepassen. p zal 
nu niet aangenomen worden als een gemiddelde van 454000 kg/m . Op het laagste niveau 
weegt het gebouw ongeveer 516262 kg/m 1. Aan de top weegt het gebouw 39173 8 kg/m 1. In 
formulevorm: p (l) = 516262 - (l * (124524)) [ kg/m1

]. 

Met deze massaverdeling kunnen we Rayleigh nog een keer toepassen. Hierbij wordt de 
massa horizontaal op het gebouw gezet. De hierbij behorende verplaatsingen worden ook 
berekend. 

De formule wordt nu: 
ro2 = g * (mo1 * Wo1 + m02* W02 + ... m40 * W40)/(mo1 * wo/ + m02 * wo/ + ... ffi4o * w4a2) 
ro2 = 0.597 
ro = 0.773 

fe = ro/(2 * n) 
fe = 0. 773/(2 * n) = 0.123 Hz. 
Deze waarde komt een stuk hoger uit dan de waarde met de gemiddelde massa en is gelijk aan 
de waarde van Esa-Prima-Win. 

Er zullen ook hogere orde eigenfrequenties berekend moeten worden. Dat zal gebeuren met 
de matrix-iteratie-methode. 

5.6.8 Bepaling eigenfrequentie met de matrix-iteratie-methode. 
Er zal een benadering van het gebouw gemaakt worden met de matrix-iteratie-methode. Dit 
vanwege het feit dat een analytische berekening onpraktisch is. Dat komt doordat er zowel 
afschuifvervorming als buigvervorming optreedt. De uitbuiging is dus niet volgens de 
elastische lijn van buigingvervorming. De differentiaalvergelijking wordt dan ingewikkelder. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

Met de matrix-iteratie-methode kan er op een vrij eenvoudige manier de 1 e en hogere 
eigenfrequenties berekend worden. Ook kan er rekening mee worden gehouden dat er zowel 
afschuifvervorming als buigvervorming optreedt. 
De verhouding buigvervorming : afschuifvervorming waarmee de onderstaande resultaten in 
tabel 5.2 zijn weergegeven, is 72: 28. Hiermee is in voorgaande berekeningen ook mee 
gerekend. Er is hier uitgegaan van een gemiddelde massa over de hoogte van het gebouw. 

Voor de berekening zie bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-iteratie-methode trillingen". 

Met matrix-iteratie-methode komen we uit o ende waarden: 
Eig ties met behul van matrix-iteratie-methode 

0.779 Hz 
Tabel 5. 2 Bepaling eigerifrequenties met de matrix-iteratie-methode met een gemiddelde massa. 

De I e eigenfrequentie komt heel dicht in de buurt van de uitkomsten van Rayleigh met de 
gemiddelde massa (0.112 Hz) en Dunkerley (0.112 Hz). 

Ook dit model is eenvoudig aan te passen zodat de massa over de hoogte wordt: 
p(l)=516262-(l * (124524)) [kg/m 1

]. 

De 5 massa's hadden een massa verhouding van m1 : m2 : m3 : m4 : m5 = 
1 : 1 : 1 : 1 : ½. Dit verandert in m1 : m2 : m3 : m4 : m5 = 1.096 : 1.032 : 0.968 : 0.904 : 0.420 

De resultaten van het nogmaals uitrekenen van de eigenfrequenties met deze gewijzigde 
waarden zijn weergegeven in tabel 5.3. 

van matrix-iteratie-methode 
0.119 Hz 
0.417 Hz 
0.785 Hz 

Tabel 5.2 Bepaling eigenfrequenties met de matrix-iteratie-methode met een niet-gemiddelde massa. 

De 1 e eigenfrequentie op deze manier is 3.3% kleiner dan de le eigenfrequentie met Esa
Prima-Win. De 2e eigenfrequentie is 1.4% kleiner dan de 2e eigenfrequentie met Esa-Prima
Win, en de 3e is 4.4% kleiner dan de waarde met Esa-Prima-Win. Deze afwijkingen naar 
beneden zijn met name aan een ding te wijten. Dat is dat er "slechts" 5 vrijheidsgraden 
gebruikt zijn bij het model van de matrix-iteratie-methode. Dat wil zeggen dat de uitkomsten 
altijd naar beneden afwijken. 

5.6.9 Algemene conclusie: 
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 deel 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. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp ". 

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. be1nvloed door de hoogte van het gebouw, 
de slankheid van het gebouw, de gekozen profielen etc. Een algemene uitspraak kan echter 
wel 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 (zie 
hoofdstuk 4 ). Bekend is dat portal en nogal wat afschuifvervorming hebben. Dit wordt een 
beetje tegengegaan door de kem. Het aandeel afschuifvervorming van de totale vervorming 
was28%. 
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: 
fe1: fe2: fe3 = 0. ii4 Hz: 0.682 Hz: i.84i 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. 
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6. De belasting van een inslaand vliegtuig. 

6.1 /nleiding. 
Zeer 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 been 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. 

6.2 De conservatieve benadering (kwa/itatieve 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 6.1). 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. 

t Mi,;;,;;en<ie lmlommen 

ftttffff4°" 
OWIND * lJJ 

Fig. 6.1 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. 
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Het tweede deel is de dynamische berekening van de krachten van het inslaand vliegtuig. In 
werkelijkheid is dit 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 natuurlijk 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 eens onderzocht kunnen worden. Duidelijk is 
wel dat een aantal van deze vloeren zullen bezwijken. Belangrijk is wel dat de vloeren instaat 
zijn de impact van een of twee instortende vloeren kunnen dragen. 
Verder is het statisch onbepaald zijn van de vloeren wel belangrijk, ondanks dat dit 
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. 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. 
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 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. 
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 veroorzaakt. De 
massa van bet gebouw is dan namelijk groter. 

6.3 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 l. 
Snelheid = 850 km/u. 
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De maximale kinetische energie die zou kunnen optreden als <lit vliegtuig 100 % vol zou 
zitten met lading en brandstof en op kruissnelheid tegen iets aan zou vliegen zou zijn:: 
Ek· . = ½ * m * v2

. 111,max 

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. 

De massa verdeeld over de lengte van het vliegtuig van deze Boeiing ziet er geschematiseerd 
als volgt uit: 

Schematisatie massadistributie 

14000 -E 12000 -C) 10000 ~ -Cl) 8000 -C) 
C 6000 Cl) 

ea 4000 ,,, ,,, 
ea 2000 :E 

0 
0 10 20 30 40 50 60 

lengte vliegtuig (m) 

Fig. 6.2 massaverdeling over het vliegtuig vanaf 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 6.3). 
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Fig. 6.3 Schematische voorstelling inslaand vliegtuig. 

6.3.1 Schematisering als eenparig vertraagde beweging. 
Vooraf kunnen er een aantal stellingen gemaakt worden. 
E1an = Epo1 

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 

Epot = 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 
hd gt:buuw elf tt: 1e;;uunt:n gdijk i:s clclIL 

Ekin;max =½*ID * v2. 
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;po1=Fgem*x=4.18* 106 = F*32. 
F gem = 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). 
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met Fgem kan nagegaan worden dat de tijd van zo'n inslag erg klein is: 
m * V = F gem * ~t 
150000 * 236 = 130660 * 103 * ~t 
~t = 0.2709 S. 

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

F-t diagram 
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Fig. 6.4 F-t diagram bij de in het gebouw vliegende massa 's 

In werkelijkheid loopt dit F-t diagram natuurlijk niet zo blokkerig. 
Dit bovenstaande plaatje is natuurlijk makkelijk te benaderen: 

F-t diagram 
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Fig. 6.5. F-t diagram bij de in het gebouw v/iegende ma5.m 's benaderd met een blok. 

Overzicht aangehouden gegevens bij eenparig vertraagde beweging: 
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Bijlage 8: "DejiniJief ontwerp". 
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6.3.1 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. Alie constructieve elementen zijn namelijk 
nog intact. De kolommen zullen dan bezwijken, waardoor de weerstand minder wordt 
enzovoort. Vandaar dat er ook gekeken wordt naar een lineair afnemend 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. 6. 6 F-t diagram bij de in het gebouw vliegende massa 's 

Ook dit kan benaderd worden: 

F-tdiagram 
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Fig. 6. 7 F-t diagram bij de in het gebouw vliegende massa 's geschematiseerd tot driehoek. 

Bij deze schematisering komt de top in vergelijking met de werkelijkheid wel te hoog uit. Het 
zou op zich geoorloofd zijn deze af te snuiten. We zullen echter eerst naar de resultaten kijken 
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Overzicht: 
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6.4 Wat zal er berekend warden? 
Er zullen twee impacts berekend worden. 

0.271 TIJD (S) 

0.271 TIJD (S) 

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. 
De driehoeksbelasting. 

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

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

De resultaten zullen worden geevalueerd. 
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7. lnslag 198 meter hoogte. 
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. 

Missencle kolommen 

tft·f±'ffft 
OWIND * 4J 

Fig 7.1 Overzicht richting en hoogte inslag. 

7.1 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 outriggers, kem en de regel/belt 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). 
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2. In de uiterste grenstoestand worden er voor de belastingcombinaties 
veiligheidsfactoren gebruikt. Deze zijn voor permanente belastingen 1.2 en voor 
veranderlij ke be lasting en 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. 
1. De diagonalen in compartiment 7 moeten zwaarder uitgevoerd worden i.v.m. knik. 
2. De outrigger, beltligger en beltdiagonaal krijgen het zwaar te verduren in 

compartiment 6, maar bezwijken niet. 

Het systeem is erg veilig bij het wegvallen van constructieve elementen. Er kan een gat 
gemaakt 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. 

7.2. Respons systeem driehoeksbelasting en staaldemping. 
Be lasting: 

,,-..._ 

z 
:.'.:'. 

'---' 

f
I 
u 
<[ 
0::: 
~ 

261320 

0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
1-,.,,. .. ,,,l,,.r,nn- A = t' * ") * ,.,.. 
U'-,,l.lUU.\.11. J.J..lC, ~ ", "-' , .... 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de staaldemping aangenomen: ~ = 0.01 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

7.2.1 Vervorming gebouw. 
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, 0.66 * h, 0.75 *hen aan de top van het gebouw. Als referentie wordt 
x(t) =A* sin <Oct t * e-i'.;ront in de grafieken getekend. 
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Vervorming op 1.0 * h 
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Fig. 7. 2. De vervorming van de top in de t~id 

Overheersende trilling aan de top is de trilling met de 1 e eigenfrequentie (fig. 7.2). De 
trillingstijd hiervan is T = 8.3 sec. F = 1/T = 1/8.3 = 0.120 Hz. 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 7. 2. 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 1/1.1 = 0.91 Hz. Dat de 3e aangeslagen wordt 
is niet vreemd, want bij de eigenvormen van de eigenfrequenties is te zien dat de 3e 
eigenfrequentie op de hoogte van de impact een maximum uitwijking heeft. 
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Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 7.3. De ven1orming van het punt 0.50 * h in de tijd 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 7.4. De vervorming van het punt 0.25 * h in de tijd 

Vervorming op 0.66 * h 
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Fig. 7. 5 De vervorming van het punt 0. 66 * h in de tijd. 
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Orn de grafiek van de vervorming op 0.25 * h duidelijker te maken is de grafiek van de 
vervorming op 0.66 * h eronder getekend. De grafiek van de vervorming 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 3e eigenfrequentie heeft ook een maximum amplitude op 
0.66 * h. Zie hiervoor de eigen trillingsvormen in figuur 7.6. De vervorming van deze twee 
punten in de tijd ten gevolge van trillingen met de derde eigenfrequentie zijn tegengesteld aan 
elkaar. De totale vervorming van deze punten is: 
x(t) = A1 * sin ro1 t + A3 * sin ro3 t (de demping buiten beschouwing gelaten). Hierbij is A1 de 
amplitude van de 1 e eigenfrequentie op deze hoogte en ro1 is de 1 e eigen cirkelfrequentie. A3 is 
de amplitude van de 3e eigenfrequentie op deze hoogte en ro3 is de 3e eigen cirkelfrequentie. 

De amplituden op het punt 0.66 * h zijn: 
A1 ~ 530 
A3 ~ 100 
Zodat de trilling op <lit punt wordt ( exclusief demping): 
x(t) = 530 * sin ro1 t + 100 * sin ro3 t 
Dat de trilling ten gevolge van de 1 e eigenfrequentie de grootste uitslagen geeft is duidelijk. 

De amplituden op het punt 0.25 * h zijn: 
A1 ~ 160 
A3 ~ 100 
Zodat de trilling op <lit punt wordt ( exclusief demping): 
x(t) = 160 * sin ro 1 t + 100 * sin ro3 t 
Dat de 3e eigenfrequentie hier een veel grotere rol krijgt is duidelijk. Dit komt dus door het 
kleiner worden van de amplitude van de 1 e eigenfrequentie op dit punt. 

Eigen trillingsvormen 

.............. •• ····- -» ..................................... ···• ....... 1 

j 
I 

f / 
'·-······ .. ····--··-·-0,'. . ....... .-..................... ,-.................... · ........... . 

Amplitude 

i - 1 e eigenfrequentie 

3e eigenfrequentie 

Figuur 7. 6. Eigen trillingsvormen van de r en 5' eigenfrequentie. 

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

De hogere eigenfrequenties bij <lit gebouw vielen lager uit dan verwacht. De reden hiervoor 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. 

7 .2.2 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". 

Zonder deze 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 staafafmetingen 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, 
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 <lit 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 
buigstijfheid. Als er een buigend moment optreedt, doen de diagonalen veel, maar de 
kolommen zelf doen ook nog wat. Een manier om <lit te reduceren is het verstijven van de 
diagonalen. 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 dater 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 als de unity-checks van spanningen bij de uiterste grenstoestandcombinaties. Een nadeel 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 41. 



Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

bij het kiezen van grotere staafafmetingen is dat de constructie stijver wordt. De optredende 
dynamische krachten zullen groter worden. 

7.3. Respons systeem driehoeksbelasting en staal-betondemping. 
Be lasting: 
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De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering .1 = ~ * 2 * 7t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Daar de constructie zowel uit staal als beton bestaat, kan de dempingsfactor gemiddeld 
aangehouden worden. ~ = (0.0l+0.02)/2 = 0.015. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is .1 = 0.015 * 2 * 1t = 0.0942. 

7.3.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 956 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. 

Vervorming op 1.0 * h 
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Fig 7. 7 De vervorming van de top in de tijd 
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Overheersende trilling aan de top is de trilling met de 1 e eigenfrequentie. De trillingstijd 
hiervan is T = 8.3 sec. F = 1/T = 1/8.3 = 0.120 Hz. Zie grafiek. 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 7.8. De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 7.9. 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. 7.10. De vervorming van het punt 0.25 * h in de tUd 

De respons op de impuls met staal-betondemping is nagenoeg gelijk aan de respons van het 
gebouw op de impuls met staal-demping. De maximale uitslag is iets minder groot en de 
trillingen zijn iets eerder uitgedempt. 

7 .3.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 6van bijlage 9: 
"Definitief ontwerp; Tabellen". 

Voor deze optredende krachten gelden dezelfde conclusies als gegeven in 7.2.2. Wat wel te 
zien is, is dat het uitmaakt welke demping er aangenomen wordt. Het aannemen van de 
demping als staal is het ongunstigst wat de optredende krachten betreft. 

7.4. Respons systeem driehoeksbelasting en betondemping. 
Belasting: 
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De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: ~ = 0.02. 
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Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is Ll = 0.02 * 2 * rr = 0.126. 

7.4.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 933 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 * h en aan de top van het gebouw. 

Vervorming op 1.0 * h 
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Fig 7.11 De vervorming van de top in de tijd. 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 7.12. De vervorming van het punt 0. 7 5 * h in de tijd. 
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Vervorming op 0.50 * h 
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F'ig. 7.13. De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd. 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 7.14. De vervorming van het punt 0. 25 * h in de tijd. 

7 .4.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 7 van bijlage 9: 
"Definitief ontwerp; Tabellen". 

Voor deze optredende krachten gelden dezelfde conclusies als gegeven in 7.2.2 

7.5 Respons systeem blokbelasting en staaldemping. 
Be lasting: 
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De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * n. 
~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0. 02. 
Als demping wordt hier staaldemping aangehouden: ~ = 0.01 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

7.5.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 979 mm. Dit is bijna 
hetzelfde als de uitslag van het gebouw bij de driehoeksbelasting. De vervorming van het 
gebouw bij de blokbelasting in de tijd is nagenoeg gelijk aan de vervorming van het gebouw 
bij de driehoeksbelasting. 
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. 

Vervorming op 1.0 * h 
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Fig. 7.15 De vervorming van het punt 1. 0 * h in de tijd 
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Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 7.16 De vervorming van het punt 0. 7 5 * h in de tijd 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 7.17 De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd. 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 7.18 De vervorming van het punt 0.25 * h in de tijd 
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7 .5.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 8 van bijlage: 
"Definitief ontwerp; Tabellen". 

Met enige benadering kan gezegd worden dat de optredende krachten bij de blokbelasting 
gelijk zijn van de optredende k:rachten bij de driehoeksbelasting. Orn deze redenen gelden 
dezelfde conclusies als gegeven in 7.2.2. De reden voor het nauwelijks uitmaken welke 
schematisering er gekozen wordt is dat de inslagtijd/impuls zo kort is in verhouding tot de 
trillingstijd van het gebouw. 

7. 6 Respons systeem blokbelasting en staal-betondemping. 
Be lasting: 
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De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering A = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Daar de constructie zowel uit staal als beton bestaat, kan de dempingsfactor gemiddeld 
aangehouden worden. ~ = (0.0l+0.02)/2 = 0.015. 
U~+ l~~n~;._ffi;n~l. ct=~r=-=~+ rln+ hi'o.-h;; 1."'"'..+ ;,. A - Q Ql, * 2 * 'TI' - (I (IQ.1'} .11.Cit lUt,alll l;)\.111 \,1\,1 \,/111\.,,Jll, Ual, \.,,lUlj JlVV.ll- .l~ il - . ..._...., 11, - v.v_..,-,~. 

7.6.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 954 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. 
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Bijlage 8: "Dejinitief onlwerp ". 

Vervorming op 1.0 * h 
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Fig. 7. 19 De vervorming van het punt i. 0 * h in de tijd 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 7. 20 De vervorming van het punt 0. 7 5 * h in de tijd 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 7.21 De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd 
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Bijlage 8: "Definilief ontwerp ". 

I -: 
Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 7. 22 De vervorming van het punt 0. 25 * h in de tijd 

7 .6.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 9 van bijlage 9: 
"Definitief ontwerp; Tabellen". 

7. 7 Respons systeem blokbelasting en betondemping. 
Belasting: 

f--130660 ~~~m~~~~•~~ 
I 
u 
<( 
n::: 
~ 

0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering d = ~ * 2 * rr. 
~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt er hier betondemping aangehouden: ~ = 0.02 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is d = 0.02 * 2 * rr = 0.126. 

7.7.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 932 mm. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

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. 

Vervorming op 1.0 * h 

1000 ··--· - .. , ... , .. -- --· '•'-/ 

800 ! 

- 600 
E 
.§. 400 
C) 200 
C 0 e -200 0 
c:: -400 

J \. 
/J 

IJ 

' 1\,1 I I I .. 

j 
II 

~ lr,' 1"1 , llf IV 

Cl> 
-600 > ---800 

-1000 

Tijd (s) 

Fig. 7.23 De vervorming van het punt 1.0 * h in de tijd 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 7.24 De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd 
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Bijlage 8: "Dejinuief ontwerp ". 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 7.25 De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 7. 26 De venwming van het punt 0. 25 * h in de tijd 

7.7.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 10 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

8. Dimensionering op de inslag. 
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. 
Daar dit nog steeds hele kleine verhoudingen zijn tussen de inslagtijd en de eigen trillingstijd 
van de constructie zullen de dynamische krachten binnen het gebouw bij een snelheid van 425 
km/u globaal met de helft afnemen ten opzichte van de krachten bij een snelheid van 850 
km/u. 
De demping zal als staal-demping aangehouden worden (meest ongunstig), en de belasting 
lineair afnemend. 

8.1 Dimensionering bij kruissnelheid. 

8.1.1 Belasting en demping. 
Be lasting: 

f
:c: 
u 
<I: 
O::'. 
Y:'. 

261320 

0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = I; * 2 * 1t. 

I; voor staal is 0.01. 
I; voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: I;= 0.01. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 
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Bijlage 8: "Dejinitief ontwerp ". 

8.1.2 Resultaten dimensionering. 
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 dat er 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 heel de bovenste helft van de hoogte 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. 

8.2 Dimensionering bij halve kruissnelheid. 

8.2.1 Belasting en demping. 
Be lasting: 

I
I 
u 
<I: 
0:: 
~ 

65330 

0.542 TIJD (s) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Ais het iogaritmisch decrement erg kiein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering A = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: ~ = 0.01. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is A= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

8.2.2 Resultaten dimensionering. 
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. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp", 

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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Bijlage 8: "Definitief onlwerp". 

9. lnslag 270 meter hoogte. 
Er zal ook een inslag op 0.95 * h berekend worden. De eigenfrequenties van het gebouw met 
bet 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. 

Missernfo kolommen 

tffffffft 
OWIND * 4J 

Fig 9.1 Overzicht richting en hoogte inslag. 

9.1 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 ontwe1 p; Tabellen" tabel 11. 

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

9.2. Respons systeem driehoeksbelasting en staa/demping. 
Be lasting: 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

0.271 TIJD (s) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering .'1 = s * 2 * 1t. 

s voor staal is 0.01. 
s voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de staaldemping aangenomen: s = 0.01 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is L1. = 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

9.2.1 Vervorming gebouw. 
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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Fig. 9. 2 De vervorming van het punt 1. 0 * h in de tijd. 

De overheersende trilling is de trilling met de 1 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 
9.4 en 9.5. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp ". 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 9.3 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. Zie ook de 
eigen trillingsvormen in fig. 9.6. 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 9.4 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. 
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Bijlage 8: "Definilief ontwerp ". 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 9.5 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 orndat de amplitude van de I 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 uitdernpt, rnaar niet zo erg als de trilling van de 3e eigenfrequentie bij de inslag op 
198m hoogte. Dat is niet vreernd, de 2e eigenfrequentie is irnrners kleiner dan de 3e 
eigenfrequentie. 
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Fig. 9. 6 Eigen trillingsvormen r en 2" eigenjrequentie. 
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Bijlage 8: "Definitief onlwerp". 

9.2.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 12 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

K warn de inslag op een hoogte van 198m al slecht uit, de inslag op 270m hoogte komt nog 
minder 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 af gedragen 
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 momentarm 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. 

9.3. Respons systeem driehoeksbelasting en staal-betondemping. 
Belasting: 
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0.271 TIJD (s) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Daar de constructie zowel uit staal als beton bestaat, kan de dempingsfactor gemiddeld 
aangehouden worden. ~ = (0.0l+0.02)/2 = 0.015. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.015 * 2 * 1t = 0.0942. 

9.3.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 1188 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. 
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Bijlage 8: "DefiniJief ontwerp ". 

Vervonning op 1.0 * h 
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Fig. 9. 7. De vervorming van de top in de tijd. 

Overheersende trilling aan de top is de trilling met de 1 e eigenfrequentie. De trillingstijd 
hiervan is T = 8.3 sec. F = 1/T = 1/8.3 = 0.120 Hz. Zie grafiek. 
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Fig. 9.8. De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd. 
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Bijlage 8: "Definilief ontK'erp". 
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Fig. 9.9. De vervorming van het punt 0.50 * h in de tUd 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 9.10. De vervorming van het punt 0. 25 * h in de tUd 

9.3.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 13 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

9.4. Respons systeem driehoeksbelasting en betondemping. 
Be lasting: 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp ". 

261320 

0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: ~ = 0.02. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.02 * 2 * 1t = 0.126. 

9.4.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 1161 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. 
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Bijlage 8: "DefiniJief ontH'erp". 

Vervorming op 1.0 * h 

Fig. 9.11. De vervorming van de top in de tijd 

Vervorming op 0.75 * h 
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Fig. 9.12. De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 9.13. De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp ", 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 9.14. De vervorming van het punt 0.25 * h in de tijd 

9.4.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 14 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

9.5 Respons systeem blokbelasting en staaldemping. 
Be lasting: 
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0.271 TIJD (s) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier staaldemping aangehouden: ~ = 0.01 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

9.5.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 1242 mm. 
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Bijlage 8: "Definilief ontwerp". 

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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Fig. 9.15 De vervorming van het punt i. 0 * h in de tijd. 
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Fig. 9.16 De vervorming van het punt 0. 7 5 * h in de tijd. 
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Bijlage 8: "DeftniJief ontwerp ". 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 9.17 De vervorming van het punt 0. 50 * h in de tijd 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 9.18 De ven1orming van het punt 0. 2 5 * h in de tijd. 

9.5.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 15 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

De krachten bij het schematiseren van de belasting als blokbelasting zijn nagenoeg gelijk aan 
de krachten bij het schematiseren van de belasting als driehoeksbelasting. 

9. 6 Respons systeem blokbelasting en staal-betondemping. 
Belasting: 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp". 

f-130660 ,....,.---~~~-,~~~~~ 
I 
u 
<J: 
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0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering L\ = s * 2 * 1t. 

s voor staal is 0.01. 
s voor beton is 0. 02. 
Daar de constructie zowel uit staal als beton bestaat, kan de dempingsfactor gemiddeld 
aangehouden worden. s = (0.01+0.02)/2 = 0.015. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is.'.\= 0.015 * 2 * 1t = 0.0942. 

9.6.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 1185 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. 
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Fig. 9.19 De vervorming van het punt 1.0 * h in de tijd 
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Bijlage 8: "Dejinitief ontwerp ". 

Vervorming op 0.75 * h 

Fig. 9.20 De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd 
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Fig. 9.21 De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd. 
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Fig. 9.22 De vervorming van het punt 0.25 * h in de tijd. 
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Bijlage 8: "Defmilief ontwerp". 

9.6.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 16 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

9. 7 Respons systeem blokbelasting en betondemping. 
Belasting: 

1-130660 ~~~~~~~~~~ 
I 
u 
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:::s::::: 

0.271 TIJD (s) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = s * 2 * 7t. 

s voor staal is O. 01. 
s voor beton is 0.02. 
Als demping wordt er hier betondemping aangehouden: s = 0.02 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.02 * 2 * 1t = 0.126. 

9.7.1 Vervorming gebouw. 
De totale uitbuiging van het gebouw ten gevolge van de inslag is 1158 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. 
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Bijlage 8: "Definitief ontwerp ". 
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Fig. 9.23 De vervorming van het punt 1.0 * h inde tijd 
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Fig. 9.24 De vervorming van het punt 0. 75 * h in de tijd. 

Vervorming op 0.50 * h 
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Fig. 9.25 De vervorming van het punt 0.50 * h in de tijd 
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Bijwge 8: "Definitief ontwerp ". 

Vervorming op 0.25 * h 
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Fig. 9.26 De vervorming van het punt 0.25 * h in de tijd. 

9.7.2 Optredende krachten. 
Een overzicht van de optredende krachten en spanningen is te vinden in tabel 17 van bijlage 
9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 
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Bijlage 8: "DefiniJief ontwerp". 

10. 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. 

10.1 Dimensionering bij kruissnelheid. 

10.1.1 Belasting en demping. 
De belasting als driehoeksbelasting is hetzelfde als in voorgaande berekeningen is gebruikt. 
Be lasting: 

r---. 
z 
:x::: 
'-" 

f
:r: 
u 
<! 
Cl'.: 
y::: 

261320 

0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering t1. = s * 2 * 1t. 

s voor staal is 0.01. 
s voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: s = 0.01. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is ,1. = 0.01 * 2 * 7t = 0.0628. 

10.1.2 Resultaten dimensionering. 
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 stijfheid van de constructie. 
Bovenin de kem 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 stijfheid van de constructie bedraagt de uitslag aan de top geen 1244mm, 
maar 1138mm. De grotere stijfheid heeft ook een invloed op de eigenfrequenties. Deze zullen 
namelijk hoger uitkomen. Door het kiezen van zwaardere profielen wordt de constructie 
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zwaarder, wat een verlagende invloed heeft op de eigenfrequenties. De eerste eigenfrequentie 
komt uit op: 1 e ef: 0.132 Hz. 

10.2 Dimensionering bij halve kruissnelheid. 

10.2.1 Belasting en demping. 
Ekin;max = ½ * m * v2

. 

De massa van het vliegtuig in de gebruikstoestand zal nooit 204120 kg bedragen. De massa 
wordt aangehouden op 150000 k~. 
Ekin;max = ½ * 150000 * (425/3.6) *10-3 

= 1.05 * 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 = Fgem * X = 1.05 * 106 = F * 32. 
Fgem = 32665 kN. 

m*v=Fgem*~t 
150000 * 118 = 32665 * 103 * ~t 
~t = 0.542 S. 

Belasting als driehoeksbelasting : 

f
I 
u 
<I: 
0::: 

:::.:::: 

65330 

0.542 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is O. 02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: ~ = 0.01. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is Li= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

10.2.1 Resultaten dimensionering. 
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. 
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11. Een 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. Oat ~I zegffe.en voor de optredende spanningen als er 
om de drngonale as gebogen wordt, de spannmgen 2 ·5 groter worden. Ook voor het opvangen 
van de statische krachten moet er iets meer gedaan 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. 

ttttftttt 
OWIND * q., * 2..o.5 

Fig I I. I Overzicht richting en hoogte ins/ag. 

* a--
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11. 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. 

11.2 Dimensionering bij kruissnelheid. 
Het gebouw zal gedimensioneerd worden op een inslag op kruissnelheid en op een inslag op 
halve kruissnelheid. Hier eerst de dimensionering op een inslag op kruissnelheid. 
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11.2.1 Belasting en demping. 
De belasting als driehoeksbelasting is hetzelfde als in voorgaande berekeningen is gebruikt. 
Belasting: 

1-
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0.271 TIJD (S) 

De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ½ * 2 * 7t. 

s voor staal is 0.0 I. 
s voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: s = 0.0 l. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

10.1.2 Resultaten dimensionering. 
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 stijtbeid 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 stijtbeid heeft een invloed 
op de eigenfrequenties. Deze zullen namelijk hoger uitkomen. De eerste eigenfrequentie komt 
uit op: 1 e ef: 0.134 Hz. 

11.2 Dimensionering bij halve kruissnelheid. 

11.2.1 Belasting en demping. 
Ekin;max = ½ * m * v2. 

De massa van het vliegtuig in de gebruikstoestand zal nooit 204120 kg bedragen. De massa 
wordt aangehouden op 150000 k~. 
Ekin;max = ½ * 150000 * (425/3.6) * 10-3 = 1.05 * 106 kN * m. 
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E;pot = F gem * X. 

Stel dat het vliegtuig over 32m, dat is de hele breedte van het gebouw, afgeremd wordt. 
E;pot = Fgem * X = 1.05 * 106 = F * 32. 
Fgem = 32665 kN. 

m*v=Fgem*~t 
150000 * 118 = 32665 * 103 * ~t 
~t = 0.542 S. 

Belasting als driehoeksbelasting : 
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De materiaaldemping kan verwerkt worden met het logaritmisch decrement. 
Als het logaritmisch decrement erg klein is, wat het geval is bij materiaaldemping, geldt bij 
benadering ~ = ~ * 2 * 1t. 

~ voor staal is 0.01. 
~ voor beton is 0.02. 
Als demping wordt hier de betondemping aangehouden: ~ = 0.01. 
Het logaritmisch decrement dat hierbij hoort is~= 0.01 * 2 * 1t = 0.0628. 

11.2.1 Resultaten dimensionering. 
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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12. Algemene conclusies bij een inslag. 

12.1 Rekentechnische conc/usies. 

12.1.1 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. 
W aar 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. 

12.1.2 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 trapeziumvormige belasting wordt aangehouden, zolang de opperv'lakte van het 
F-t diagram hetzelfde blijft, komen de resultaten met enige benadering hetzelfde uit. 

12.1.3 Lengte vertragingsweg vliegtuig, snelheid 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. 

12.2 Conclusies m.b. t. kosten. 

12.2.1 Extra materiaal voor de staalconstructie. 
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 het 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 het 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%. 

Bij de inslag op 198m op kruissnelheid is er 21 % meer staal nodig om de constructie bestand 
te maken tegen deze inslag. Ook hier 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 het midden op 270m op kruissnelheid is er 24% meer staal nodig. Er moet een 
hogere staalkwaliteit toegepast worden en verbindingen moeten zwaarder uitgevoerd worden. 
Ook hier 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 het 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. 
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Fig. 12.1 Index investering a/sjunctie van de vliegsne/heid voor de inslag. Er is vanuit gegaan dat de kosten van 
de staalconstructie 10% van de tota/e investeringskosten zal zijn. 
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Fig. 12.2 Index investering a/sfunctie van de vliegsnelheid voor de ins/ag. Er is vanuit gegaan dat de kosten van 
de staa/constructie 15% van de tota/e investeringskosten zal zijn. 

12.2.2 De vloeren. 
Welk vloersysteem er ook gekozen wordt, bij een inslag zullen er zeker een aantal 
ondersteuningen wegvallen. De vloeren moeten zo gedimensioneerd zijn dat deze een aantal 
ondersteuningen kunnen missen. Wat misschien 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. 
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12.2.3 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. 

12.3 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 al 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 grotere weerstandsmoment, en een grotere axiaal kwadratisch 
oppervlaktemoment. 

3. Het kiezen van een constructief ontwerp wat minder efficient is. De constructie 
mud ir1 v1::rhuudi11g mc:c:1 gaau vervormen. Bij de constmctie die l1ier 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. 
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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 
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. 
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14. Berekening van de 2° orde effecten. 
Voor het berekenen van de kniklast van het gebouw zijn er verschillende benaderingen 
mogelijk. Normaalgesproken wordt de kniklast van een constructie als Eulerse kniklast 
bepaald. Voorwaarde hiervoor is wel dat er alleen buigvervormingen optreden in het gebouw. 
De Eulerse kniklast is namelijk gebaseerd op de differentiaalvergelijking van de elastische 
lijn. De Eulerse kniklast kan echter gecorrigeerd worden voor afschuifvervorming. 
Er zullen in totaal vier benaderingen gemaakt worden. Als eerste een benadering met een 
gemiddelde buigstijfheid over de hele hoogte zonder afschuifvervorming in rekening te 
brengen .. De tweede benadering is een benadering met een opdeling van de totale vervorming 
in zowel afschuifvervorming, als buigvervorming. Hier wordt de Eulerse kniklast 
gecorrigeerd voor afschuifvervorming. De derde benadering is een iteratie met een 
kinematisch model. De vierde benadering is een benadering met de matrix-iteratie-methode, 
gebruikmakend van het model van de dynamische berekening. 

14.1 Notaties. 
A Oppervlakte doorsnede [ m2J-
E Elasticiteitsmodulus [kN/m ]. 
G Glijdingsmodulus [kN/m2

]. 

I Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment [m4
]. 

C Rotatieveerconstante [kNm/rad]. 
ffi Eigen cirkelfrequentie [rad/s]. 
fe Eigenfrequentie [Hz]. 
q Gelijkmatig verdeelde belasting [kN/m 1] 

F Kracht [kN]. 
Fe Eulerse kniklast [kN]. 
Fer kritische kniklast [kN]. 
N;cri Kniklast systeem i [kN]. 
w Verplaatsing [ m]. 
l Lengte [m]. 
lk Kniklengte [ m]. 
lsys Systeemlengte [ m]. 

14.2 Algemene gegevens m.b.t. de gewichtsverdeling. 

Overzicht gewichten. 
Schatting totale massa gebouw: 
Eigen gewicht constructie 
Staalconstructie: 
Betonconstructie: 
Totale gewicht constructie: 

Rustende belasting op de constructie 
Vloeren en gevel 
Totaal 80 verdiepingen: 80 * 9202 = 

Momentane veranderlijke belasting vloeren. 

179315 kN. 
195805 kN. + 
375120 kN. 

9202 kN/verdieping. 
736160 kN. 
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Avloer * 'If * P q;rep 

981 * 0.5 * 5 = 
Totaal 80 verdiepingen: 80 * 2453 = 

2453 kN/verdieping. 
196240 kN. 

Totale gewicht in de bruikbaarheidsgrenstoestand is: 
N;d = 375120 + 736160 + 196240 = 1307521 kN 

Totale gewicht in de uiterste grenstoestand is: 
Nct = 1.2 * 375120 + I.2 * 736160 + 1.5 * 196240 = 1627896 kN 

Ook hier is het van belang de gewichtsverdeling over de hoogte van het gebouw in de gaten te 
houden. 

Gewichtsverdeling over de hoogte 

350 
l 

- 300 E 
\ i -~ 250 
\ ' :, ! 

o 200 · i -gemiddelde massa/m .c \ i 
8, 150 ' 

l -werkelijke massa/m 
G) \ J 

'5, 100 I 

0 \ I 0 50 .r:. \ I 

0 i 

0 200000 400000 600000 

massa/m (kg/m) 

Fig. 14. J verdeling van het gewicht over de hoogte. 

14.2 Berekening kniklast met de gemiddelde buigstijfheid. 
Als eerste zal de kniklast van het gebouw bepaald worden met een gemiddelde buigstijtbeid. 
Dit is de roze lijn in figuur 14.2. Het is wel duidelijk dat deze uitbuigingsvorm flink afwijkt 
van de uitbuigingsvorm bepaald met Esa-Prima-Win (blauwe lijn) of de benadering met 
~c<:C'h11ifvPfVQTming en bnia,,enrormino { apJp liin) Ook d"" m<1cca·uprdPl1"ng O"""r d"" hnont"" -1:...w ...__.._ .,_... .a..&..a.--..L.11..a. .a..1. _..._b -. .1..1..1. .a.1..1.,t:, \b_.__ .1.J .I.• - .1...1..1.1,1.,,_,,_, T'"".I. '"".I. .1..1.. Y'"".I. '""J. V f,L-'"" 

wordt gemiddeld aangenomen. 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 87. 



Bijlage 8: "Dejinitief ontwerp ". 

Vervorming gebouw 

350 
300+-------------------' 

I 250 
S 200-+---------::,,.-'-:;~---------1 
g> 150+-------'--~""-----------------, 
0 

::c 100-+-----r---...------------, 
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0 100 200 300 400 500 600 
Vervorming (mm) 

-Vervorming met 
Esa-Prima-Win 

- Uitbuiging met Elgem 

benadering met 
afschuiving en buiging 

Fig. 14.2. Optredende vervormingen gebouw. 

De totale kniklast van een ingeklemd systeem is volgens Euler: 
Fe= (1t2 * E * I)/I/. 
Deze Eulerse kniklast geldt echter alleen voor een gelijke buigstijfheid over het hele systeem 
en afschuifvervorming is niet in rekening gebracht. De kniklengte is lk = 1.12 * lsys bij een 
gelijkmatig over de hoogte verdeelde belasting bij een gebouw met meer dan 5 verdiepingen. 
Dit systeem heeft echter over de hoogte een verschillende buigstijfheid en 
afschuifvervorming. Stel dat men een gemiddelde stijfheid berekend komt men uit op: 
w= (q * 14)/(8 * Elgem) 
q over de hoogte is 80 kN/m 1. De verplaatsing w was 515 mm. Hiervan is echter 80 mm ten 
gevolge van het roteren van de fundering. De verplaatsing ten gevolge van het vervormen van 
de constructie is dus 515 - 80 = 435 mm. 
Elgem = (80 * 2884)/(0.435 * 8) = 1.582 * 10 11 kNm2

. 

Voor de kniklast van de fundering geldt: 
F = 2 * C/lk. 
De rotatieveerconstante C: 
De vervorming van het gebouw ten gevolge van vervorming van de fundering is 80 mm. 
Cgem = 1.19 * 1010 kNm/rad. (zie De Fundering). 

De totale kniklast van het gebouw zou uitkomen op: 
N;crl = (1t2 * 1.582 * 1011 )/(1.12 * 288)2 = 15006700 kN. 
Ncr2 = 2 * 1.19 * 1010/288 = 82638888 kN. 

Totale gewicht in de bruikbaarheidsgrenstoestand is: 
N;d = 375120 + 736160 + 196240 = 1307521 kN 

n1 = N;crl!N;d = 15006700/1307521 = 11.48 
n2 = Ncr2IN;d = 82638888/1307521 = 63.2 

Ilntot = 1/n 1 + 1/n2 
ntot = 9.72 
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Dit is kleiner dan rt2 en het komt er dus op neer dat de 2e orde effecten in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand niet verwaarloosd mogen worden. Vergrotingsfactor v = 
9.72/8.72 = 1.11. 
De uiteindelijke vervorming zou in de bruikbaarheidsgrenstoestand uitkomen op 1.11 * 515 = 
575 mm. De toegestane vervorming is 1/500 * 288000 = 576 mm. Dit voldoet. 

Totale gewicht in de uiterste grenstoestand is: 
N;d = 1.2 * 375120 + 1.2 * 736160 + 1.5 * 196240 = 1627896 kN 

n, = N;eri/N;d = 15006700/1627896 = 9.22 
n2 = N;er2IN;d = 82638888/1627896 = 50.76 

1/ntot = 1/n1 + l/n2 
ntot = 7.80 
Dit is kleiner dan rr2, 2e orde effecten in de uiterste grenstoestand mogen niet verwaarloosd 
worden. Vergrotingsfactor v = 7.80/6.80 = 1.15. 

14.3 Berekening kniklast met opdeling vervormingen. 
Bij deze benadering zullen we de Eulerse kniklast corrigeren voor afschuifvervorming. We 
delen de totale vervorming van het gebouw op in een buigvervorming, afschuifvervorming en 
een vervorming ten gevolge van het roteren van de fundering. We komen dan op de volgende 
waarden: 
Totale vervorming ten gevolge van windbelasting: 515 mm. 
Totale vervorming ten gevolge de rotatie van de fundering: 80 mm. 
Totale vervorming ten gevolge van afschuifvervorming: 122 mm. (28%) 
Totale vervorming ten gevolge van buigvervorming: 313 mm. (72%) 
(zie ook hoofdstuk 5.6.5 De verhoudingen buigstijfheid/afschuifstijfheid) 

Dit met een buigstijfheid van EI van 2.196 * 1011 kNm2. 
De afschuifstijfheid GA= 2.724 * 107 kN. 
De rotatieveerconstante Cgem = 1.19 * 1010 kNm/rad. 
De massaverdeling over de hoogte van het gebouw wordt gemiddeld aangenomen. 

Als afschuifvervorming een groot deel is van de totale vervorming mag de volgende formule 
voor het berekenen van de kniklast gebruikt worden: 

Fer= ((1 + 4nFe/GA)°'5 
- 1)/(2n/GA) 

(Zie formule 2. 59 Theory of Elastic Stability van Timoshenko) 
Hierbij is n een factor afhankelijk van de doorsnede. Neem hier n = 1 
Fe= (rt

2 * E * I)/I/. 
Fe=(rr2 * 2.196 * 1011 )/(1.12 *288)2=20831045kN. 
Fcr=((l +4*20831045/2.724 * 107)°5

- 1)/(2/2.724 * 107)= 13819790kN. 

Samenvoegen systemen: 
Neri= 13819790 kN. 
N;er2 =2 * 1.19 * 10 10/288 = 82638888 kN. 

Totale gewicht in de bruikbaarheidsgrenstoestand is: 
N;d = 375120 + 736160 + 196240 = 1307521 kN 
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n1 = N;crl/N;d = 13819790/1307521 = 10.57 
n2 = Ncr2/N·d = 82638888/1307521 = 63.2 

Ilntot = l/n1 + l/n2 
ntot = 9.06 
Dit is kleiner dan n2

, de 2e orde effecten in de bruikbaarheidsgrenstoestand mogen niet 
verwaarloosd worden. Vergrotingsfactor v = 9.06/8.06 = 1.12. 
De uiteindelijke vervorming zou in de bruikbaarheidsgrenstoestand uitkomen op 1.12 * 515 = 
577 mm. De toegestane vervonning is 1/500 * 288000 = 576 mm. Op 1 mm na voldoet <lit. 

Totale gewicht in de uiterste grenstoestand is: 
N;d = 1.2 * 375120 + 1.2 * 736160 + 1.5 * 196240 = 1627896 kN 

n1 =Ncr1/N·d = 13819790/1627896 = 8.49 , , 

n2 = N;cr2IN;d = 82638888/1627896 = 50.76 

Ilntot = 1/n1 + l/n2 
n10 t = 7.27 
Dit is kleiner dan n2

, 2e orde effecten in de uiterste grenstoestand mogen niet verwaarloosd 
worden. Vergrotingsfactor v = 7.27/6.27 = 1.16. 

14.4 Berekening knik/ast met een iteratie en een kinematisch model. 
Een andere manier voor het bepalen van 2e orde effecten en de kniklast is het maken van een 
kinenatisch model. Met behulp van een kinematisch model met momentenevenwicht per 
verdieping kan men de 2e orde vervorming berekenen door middel van iteraties. De 
massaverdeling over de hoogte van het gebouw is hier gemiddeld aangenomen. Het is echter 
eenvoudig mogelijk deze niet gemiddeld over de hoogte aan te nemen. De totale vervorming 
van de le iteratie wordt 515 mm. Bij de 2e iteratie: 567 mm. De 3e iteratie: 572 mm. De 4e 
iteratie: 572 mm. De vervormingen van de iteraties zijn in de figuur weergegeven. 

Uitbuiging gebouw m.b.v. een iteratie 

350 , ............ -............ - ....... , ..... _ ..... _, ............................. _ ...................... .. 

g 300 
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Cl) 
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Fig. I 4. 3. Vervorming gebouw met de iteraties. 
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De vergrotingsfactor v = 572/515 = 1.11. Het in rekening gebrachte gewicht van het gebouw 
was: N;d = 375120 + 736160 + 196240 = 1307521 kN 
n/n-1 = v. De vergrotingfactor 1.08 is ongeveer 10/9 (=1.11). Dat wil dus zeggen dat n = 10 
voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. 2e orde effecten zouden verwaarloosd mogen worden. 
De kniklast is dan: F = 10 * 1307521 = 13075210 kN. 

Totale gewicht in de uiterste grenstoestand is: 
N;d = 1.2 * 375120 + 1.2 * 736160 + 1.5 * 196240 = 1627896 kN 

n = Ncr1/Nd = 13075210/1627896 = 8.03 
Dit is,klei~er dan 1t

2, 2e orde effecten in de uiterste grenstoestand mogen niet verwaarloosd 
worden. Vergrotingsfactor v = 8.03/7.03 = 1.14. 

14.5 Berekening kniklast met de matrix-iteratie-methode. 
Met het model dat gebruikt is bij de matrix-iteratie-methode voor het berekenen van de 
eigenfrequenties kan ook de kniklast bepaald worden. 

Zie voor de berekening Bijlage 11: "Definitief ontwerp; matrix-iteratie-methode knik". 

Gebruikte waarden matrix-iteratie-methode: 
De buigstijfheid EI= 2. 196 * 1011 kNm2. 
De afschuifstijfheid GA= 2.724 * 107 kN. 
De rotatieveerconstante Cgem = I. 19 * 1010 kNm/rad. 

Het resultaat van deze benadering is de kniklast Fer = 15027921 kN. 

Samenvoegen systemen: 
N;crl = 15027921 kN. 
N;cr2 = 2 * 1.19 * 10 10/288 = 82638888 kN. 

n1 = N;cr!IN;d = 15027921/1307521 = 11.50 
n2 = N;cr2/N;d = 82638888/130752 l = 63.2 

llntot = 1/n 1 + l /n2 
n10 t = 9.72 
Dit is kleiner dan 1t

2, 2e orde effecten in de bruikbaarheidsgrenstoestand mogen niet 
verwaarloosd worden. Vergrotingsfactor v = 9.72/8.72 = 1.11. 

Totale gewicht in de uiterste grenstoestand is: 
N;d = 1.2 * 375120 + 1.2 * 736160 + 1.5 * 196240 = 1627896 kN 

n1 = N;crl/N;d = 15027921/1627896 = 9.23 
n2 = N;cr2/N;d = 82638888/1627896 = 50.76 

lln1ot = 1/n 1 + 1/n2 
ntot = 7.81 
Dit is kleiner dan 1t

2, 2e orde effecten in de uiterste grenstoestand mogen niet verwaarloosd 
worden. Vergrotingsfactor v = 7.81/6.81 = 1. 15. 
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Bij alle voorgaande benaderingen is de kniklast berekend met een gemiddelde massa over de 
hoogte. De constructie verjongt over de hoogte. Als we de massaverhoudingen daarom 
veranderen in meer realistische verhoudingen wordt de kniklast: 
Fer = 16260246 kN. 
(zie ook bijlage 11: "Definitief ontwerp; matrix-iteratie-methode knik"). 

Samenvoegen systemen: 
Ncr1 = 16260246 kN. 
N:cr2 = 2 * 1.19 * 1010/288 = 82638888 kN. 

n1 = N;crl!N;d = 16260246/1307521 = 12.44 
n2 = Ncr2IN-d = 82638888/1307521 = 63.2 . ' 

1/n101 = 1/n, + 1/n2 
n101 = 10.39 
Dit is groter dan 1t

2, 2e orde effecten in de bruikbaarheidsgrenstoestand mogen verwaarloosd 
worden. Vergrotingsfactor v = 10.39/9.39 = 1.11. 

Totale gewicht in de uiterste grenstoestand is: 
N;d = 1.2 * 375120 + 1.2 * 736160 + 1.5 * 196240 = 1627896 kN 

n1 = N 0r1/N-d = 16260246/1627896 = 9.99 ' , 
n2 = N;cr2IN;d = 82638888/1627896 = 50.76 

1/n101 = 1/n1 + 1/n2 
n10t = 8.34 
Dit is kleiner dan 1t

2, 2e orde effecten in de uiterste grenstoestand mogen niet verwaarloosd 
worden. Vergrotingsfactor v = 8.34/7.34 = 1.14. 

14.6 Conc/usies kniklasten. 
E 'h en overz1c t van e I d kn'kl asten wor t 1eron er gegeven: d h. d 
Model: Kniklast (kN) 
Gemiddelde buigstijfheid 12709104 
Opdeling in buigverv_!afschuifverv. 11846140 
Kinematisch model 13075210 
Matrix-iteratie-methode 12709104 
Tabet 43. 1 benaderingen en resultaten. 

Al deze kniklasten zijn bepaald met een gemiddelde massa over de hoogte. Het niet 
gemiddeld aannemen van de massaverhouding levert met de matrix-iteratie-methode een 
6.8% hogere kniklast op. 

Het over de hoogte gemiddeld aannemen van de massa is een veilige aanname voor het 
berekenen van de kniklast. Uiteraard is dit alleen zo als het gebouw onderin zwaarder is dan 
bovenin. 

De benaderingen met een kinematisch model en de matrix-iteratie-methode geven een 
overschatting van de kniklast. Het voordeel van deze methoden is echter dat er heel makkelijk 
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een niet gemiddelde massaverdeling over de hoogte van het gebouw kan worden 
aangehouden. 
De benadering met de opdeling in buigvervorming/afschuifvervorming van hoofdstuk 10.2 is 
de meest veilige benadering, omdat deze de kleinste kniklast oplevert. 

Dat de benadering met de gemiddelde buigstijfheid een ongeveer gelijke kniklast geeft als de 
andere methoden heeft te maken met het volgende: 
Een willekeurige uitbuigingsvorm van een gebouw heeft relatief veel 2e orde vervorming daar 
waar de hoekverdraaiingen het grootst zijn. Deze hoekverdraaiing veroorzaakt namelijk in 
combinatie met het gebouwgewicht een moment. 
De benadering met de gemiddelde buigstijfheid heeft als vervorming alleen buigvervorming. 
Dat wil zeggen dat de hoekverdraaiing bovenin het gebouw het grootst is. Het moment dat 
ontstaat ten gevolge van de hoekverdraaiing en het gebouwgewicht zorgt voor veel 
vervorming, omdat dat over de hele hoogte van het gebouw werkt. Bij een gelijkmatig over de 
hoogte verdeelde belasting is de bovenbelasting, welke het moment veroorzaakt, bovenin het 
gebouw klein. 
Dat in tegenstelling tot de opdeling van de totale vervorming in zowel afschuifvervorming, als 
buigvervorming. Door de afschuifvervorming wordt de hoekverdraaiing onderin het gebouw 
groter. Ook de bovenbelasting is hier groter. Het moment wat hierdoor ontstaat werkt echter 
over een kleinere hoogte van het gebouw, zodat de vervormingen in verhouding meevallen. 
Er is dus sprake van een tegengesteld effect voor de 2e orde effecten, wat de oorzaak is van 
het nagenoeg gelijk uitvallen van de kniklasten. 

14. 7 lnvloed van l6 orde effecten op de eigenfrequenties. 
2e orde effecten zorgen bij dit gebouw voor een verlaging van de eigenfrequenties. De 
vervormingen worden door de 2e orde effecten immers groter. Dat wil zeggen dat de 
veerstijfheid van het gebouw kleiner wordt, en dus ook de eigenfrequenties aangezien oi = 
k/m. Anders gezegd; een kolom die belast is met de kritische kniklast heeft een 
eigenfrequentie van 0. 

Het verband tussen de 2e orde effecten en de eigenfrequenties is: 
©2eorde = ((n- 1)/n)°-5 * ©1eorde 
Of niet in cirkelfre~uenties gesproken: 
fe2eorde = ((n- 1)/n) ·5 * fe2eorde 

hierbij is n = Fer!F. 
Fer is de kritische kniklast en F is het gebouwgewicht. Als kniklast moet de kniklast genomen 
worden die bij deze frequentie hoort ( de eigenvormen moeten hetzelfde zijn). In de statica 
speelt alleen de laagste kniklast een rol, zodra deze namelijk bereikt wordt bezwijkt de 
constructie. 

Een met een puntlast belaste kolom die boven en onder schamierend gesteund is, heeft 
bijvoorbeeld als kniklasten: 
Fer behorend bij de 1 e frequentie = ( 12 * rt2 * EI)/I2 ( enkele sinusboog). 
Fer behorend bij de 2e frequentie = (22 * rt2 * El)/I2 ( dubbele sinusboog). 
Fer behorend bij de 3e frequentie = (32 * rt2 * EI)/I2 (drievoudige sinusboog). 

Een ingeklemde kolom met het gewicht verdeeld over de hoogte heeft als kniklasten: 
Fer behorend bij de 1 e frequentie = (7. 83 * El)/f 
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Fer behorend bij de le frequentie = (55.97 * EI)/12. 
Fer behorend bij de 1 e frequentie = (148. 5 * EI)/12. 

Hierrnee kan de conclusie getrokken worden dat 2e orde effecten het meeste invloed hebben 
op de 1 e eigenfrequentie van het gebouw. De n hiervan zal altijd het kleinst zijn. 

We bekijken bij dit gebouw de situatie in de bruikbaarheidsgrenstoestand. Hier zullen de 2e 
orde eigenfrequenties van bepaald worden. De 1 e orde eigenfrequenties met de massa niet 
gelijkmatig verdeeld over de hoogte, bepaald met de matrix-iteratie-methode waren (zie ook 
hoofdstuk 5): 

uenties met behul van matrix-iteratie-methode 
0.119Hz 
0.417 Hz 
0.785 Hz 

Tabel 14.2 Bepaling le orde eigenfrequenties met de matrix-iteratie-methode met een niet-gemiddelde massa. 

Het bepalen van de 2e orde eigenfrequenties zal ook gebeuren met de matrix-iteratie-methode. 
Dit vanwege het feit dat de massa in werkelijkheid niet gelijkmatig over de hoogte verdeeld is 
(fig. 14.1 ), en er zowel buigvervorrning als afschuifvervorrning optreedt. De 
massaverhoudingen zullen net zo worden aangehouden als in hoofdstuk 7.2: m1 : m2 : m3 : m4 

: m5 = 1.096 : 1.032 : 0.968 : 0.904 : 0.420. 

De factor n = Fcr!F zal op 10 worden aangehouden voor de 1 e eigenfrequentie. 
De stijtbeidsmatrix k van het gebouw zal verrninderd worden met 10% van de kniklast maal 
de geometrische stijtbeids matrix kz,: 
kgecorr = k - ko. 

De · · es kunnen hierm aald worden. Deze worden: 
2e O uenties met behul x-iteratie-methode 
1 e ei e 0.113 Hz 

0.771 Hz 
Tabel 14. 3 Bepaling 2e orde eigenfrequenties met de matrix-iteratie-methode met een niet-gemiddelde massa. 

Controle I e eigenfrei~entie met ro2eorde = ((n -_ 1 )ln)°-5 * ro1eorde: 
6eorde = ((10- 1)/10) * 0.119 = 0.113 Hz. D1t klopt. 
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15. Controle trillingen gebouw. 
Trillingen in een gebouw door dynamische windbelastingen kunnen een vervelend effect zijn. 
Deze dienen daarom beperkt te worden. Een controle van de trillingen kan gebeuren met de 
NEN 6702: 

Het alleen controleren van de laagste 2e orde eigenfrequentie van 0.113 Hz is voldoende. 
Deze levert de grootste waarde <P2 op. 

De te verwachten versnelling van het gebouw komt uit op: 
amax > (1.6 * <P2 * Pw;J * Ct * bm)/p1 
amax > (1.6 * 1.172 * 727 * 1.2 * 32)/454000 = 0.115 m/s2

. 

De toegestane amax = 0.23 m/s2
. 

Het systeem voldoet dus. 

Voor waarde <P2 aangehouden: 
B = 0.466 
E1 = 1.741 
I= 0. 1375 
En als demping staaldemping wat niet helemaal juist is, maar de meest ongunstige waarde 
geeft. 
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Optredende krachten en spanningen. 

Tabel 1. 
0 t d d kr ht 1p·re en e ac enm e nu d b 'kb h ·a e1 aar sgrenstoestan d 

Optredende krachten in de bruikbaarheidsgrenstoestand 
Corrbinatie: 1.0 • p.b. + 1.0 • v.b vloer + 1.0 • v.b. wind 

corrc,art. element afrneting kwalltelt E-rnodulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

8 kolom HD 400•593 s 235 210000 maximaal 79.88 35.13 329.78 1.68 58.01 53.79 18.97 
rrinimaal -4554.21 -531.98 -328.69 -1.45 -65.78 -45.31 76.98 0.36 

diagonaal HD 310•94 s 235 210000 maximaal 381.87 0,64 3.75 0.01 5.51 4.85 41.26 
rrinirnaal -714.52 --0.63 -5.07 --0.01 -13.28 -4,96 68.85 0.29 

outrigger HO 400'383 s 235 210000 maximaal 951.26 1.1 24.4 0.59 62.43 16.48 34.92 
rrinimaal -831.13 -4.47 -28.33 --0.34 -53.34 -16.3 31.05 0.16 

beltllgger HD 400'383 s 235 210000 maximaal 363.88 12.22 22.94 0.25 30.65 52.77 31.95 
rninlmaal -334.72 -12.72 -24.85 --0.26 -55.95 -50.66 34.27 0.16 

beltdiagonaal HD 400•383 s 235 210000 maximaal -90.4 3.65 18.2 0.25 20.05 22.5 13.32 
rrinimaal -392.45 -4.44 -18.93 --0.24 -48.52 -25.33 35.02 0.16 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 0.7 N/rrro2 Benwap: 0.16092 % 
rrinirnaal normaalsoannino -3.8 N/rrro2 

7 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair er u .c. 

kolom 400'400 s 235 210000 maximaal -3161.38 27.89 444.01 5.67 64.37 157.22 40.53 
rninimaal -10081.84 -836.03 -443.48 -5.71 -83.79 -134.87 81.64 0.38 

diagonaal HD 310•143 s 235 210000 maximaal 705.38 1.17 6.04 0.02 10.86 7.73 54.46 
minimaal -1121.58 -1.16 -8.81 --0.02 -25.64 -7.77 84.31 0.36 

outrigger HD 400'421 s 235 210000 maximaal 2577.03 0.78 40.05 0.41 141.5 32.37 77.89 
rrinimaal -2211.35 -10.63 -48.47 --0.42 -102.71 -44.16 69.93 0.36 

beltligger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 1018.67 13.43 36.32 0.28 60.64 56.74 46.40 
minimaal -265.01 -13.57 -36.23 --0.28 -95.04 -56.8 36.97 0.22 

beltdiagonaal HD 400'421 s 235 210000 maximaal 223.64 4.37 24.89 0.44 26.9 25.52 16.45 
rrinimaal -1723.77 -4.42 -24.92 --0.44 -72.2 -22.1 49.26 0.23 

kem d ~ 700 B 35 15000 maximaal nom11afspanning -1.6 N/rrro2 
rrinimaal normaalspanning -8.9 N/rrro2 

6 element afmeting kwalitelt E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 500•500 s 235 210000 maximaal -8967.88 53.39 536.46 7.29 124.87 424.86 54.26 
minimaal -16179.02 -1138.95 -530.61 -7.73 -124.62 -412.41 90.49 0.42 

diagonaal HD 310•179 s 235 210000 maximaal 1116.4 1.41 8.42 0.03 17.12 9.38 65.61 
rrinimaal -1517.49 -1.33 -12.14 --0.04 -38.3 -9.49 91.25 0.39 

outrigger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 2885.53 1.42 81.91 0,52 165.69 39.82 81.20 
minimaal -2507.58 -10.39 -54.83 --0.53 -250.77 -47.51 87.40 0.41 

beltligger HD 400•453 s 235 210000 maximaal 1565.01 10.13 55.27 0.32 115.94 47.07 55.00 
rrinimaal -596.43 -10.3 -55.53 --0.32 -180.31 -43.61 45.26 0.26 

beltdiagonaal HD 400•453 s 235 210000 maximaal 909.43 3.5 32.68 0.44 45.9 20.07 27,13 
minimaal -2439.34 -3.55 -32.65 --0.45 -109.42 -20.46 60,89 0.28 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -4.2 N/mm2 
rrinimaal normaalspanning -10.5 N/rmi2 

5 element afrneting kwalttelt E-rnodulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair a u .c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal -10667.52 87.73 771.51 22.8 214.11 814 72.34 
rrinimaal -23421.78 -1422.92 -721.33 -19.11 -214.07 -888.47 117.19 0.55 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 1566.66 1,95 11.63 0.09 27.47 11.84 64.65 
ninimaal -1906.27 -1.93 -17.41 --0.09 -57.43 -12.78 83.73 0.36 

outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 3718.65 2.24 120.19 0,74 227.91 64.89 100.30 
minimaal -3297.02 -15.78 -70.58 --0.74 -382.68 -80.47 109.53 0.51 

beltligger HD 400•509 s 235 210000 maximaal 2201.68 8.55 78.71 0.48 197.4 44.69 67.96 
minimaal -1071.03 -9.29 -77.72 --0.47 -269.48 -39.58 57.00 0.32 

bettdiagonaal HD 400•509 s 235 210000 maximaal 1741.66 2.8 42 0.49 80.38 17.35 40.48 
rrinimaal -3199.41 -3.1 -41.82 --0.5 -152.7 -19.76 71.57 0.33 

kem d=700 8 35 15000 maximaal nornealspanning -8.7 N/rmi2 
minima.al normaatsoannina -14 N/rrro2 
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Bijlage 9: "Dejinitief ontwerp; Tabellen". 

4 element a/meting kwalttelt E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] J" lineair 1J" u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 rreximaal -14208.99 154.73 729.64 109.78 465.65 1195.88 69.93 
rrinimaal -31427.39 -1665.86 -681.13 -59.56 -384.19 -1388.08 82.22 0.38 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 rreximaal 1931.44 2.19 12.92 0.1 35.54 17.82 82.55 
minimaal -2355.27 -3.58 -19.09 --0.11 -66.49 -20.67 105.92 0.45 

outrigger HO 400"593 s 235 210000 maximaal 4691.24 3.33 177.38 1.37 329.98 99.22 115.88 
rrinimaal -4184.01 -23.82 -91.18 -1.37 -578.61 -75.44 126.71 0.59 

beltligger HO 400•593 s 235 210000 maximaal 2792.29 13.92 107.3 0.78 292.86 68.45 80.11 
minimaal -1447.09 -14.65 -107.92 --0.76 -380.87 -58.93 68.25 0.37 

beltdiagonaal HO 400"593 s 235 210000 maximaal 2454.03 4.75 55.25 0.9 129.68 29.05 51.31 
rrinimaal -4158.96 -5.13 -54.97 --0.87 -209.8 -31.03 81.79 0.3~ 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal nonnaelspanning -8.9 N/mm2 
minimaal normaalspanning -17.7 N/mm2 

3 element afmeting kwallteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] CJ lineair er u .c. 

kolom 700"700 s 235 210000 maximaal -16240.61 239.6 721.51 45.23 374.32 1595 67.59 
minimaal -40125.75 -1907.99 -721.99 -18.01 -374.45 -1902.68 121.72 0.57 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 2265.89 2.11 13.89 0.1 42.51 15.65 93.14 
minimaal -2757.83 -2.19 -20.42 --0.11 -73.86 -15.38 116.40 0.50 

outrigger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 5410.19 4.19 223.91 1.95 426.07 127.93 131.28 
minimaal -4878.78 -30.45 -106.3 -1.89 -739.06 -91.3 143.79 0.67 

beltligger HO 400•534 s 235 210000 maximaal 3185.4 15.82 127.32 0.96 361.49 71.41 85.99 
minimaal -1649.41 -16.13 -127.6 -1.1 -456.32 -66.94 74.19 0.40 

beltdiagonaal HO 400•534 s 235 210000 maximaal 2948.56 5.4 63.66 1.02 163.67 31.1 57.31 
rrinimael -4702.34 -5.53 -63.6 -1.03 -248.45 -32.4 86.60 0.40 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -11.2 N/mm2 
minimaal normaalspanning -21.2 N/mm2 

2 element almeting kwalltelt E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 750•750 s 235 210000 maximaal -17971.9 322.5 796.92 36.04 481.84 1824.91 64.76 
rrinimaal -50156.74 -2288.59 -797.53 -32.96 -481.89 -2236.12 127.82 0.59 

diagonaal HO 400"288 s 235 210000 maximaal 2682.8 3.21 17.57 0.11 73.51 23.72 99.83 
minimaal -3264.88 -3.19 -28.51 -0.11 -109.26 -23.88 122.83 0.52 

outrigger HO 400•575 s 235 210000 maximaal 5884.91 3.9 212.18 1.95 415.26 119.43 125.38 
rrinimaal -5340.6 -29.26 -118.87 -1.95 -696.63 -98.68 137.55 0.64 

bettligger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 3305.6 15.3 134.95 1.15 381.98 65.27 82.02 
rrinimaal -1605.76 -15.31 -135.05 -1.14 -481.36 -72.86 71.85 0.38 

beHdiagonaal HO 400•575 s 235 210000 maximaal 3024.02 5.11 69.45 1.02 186.02 31.15 56.18 
rrinimaal -5008.56 -5.12 -69.47 -1.03 -269.67 -28.79 85.41 0.40 

kern d=700 B 65 22000 rreximaal normaalspanning -13.2 N/mm2 
minimaal normaalspanning -25.7 N/mm2 

1 element a/meting kwalltelt E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair u u .c. 

kolom s50•s50 s 235 210000 maximaal -19857.81 415.47 1330.24 99.85 2374.54 3317.39 83.10 
rrinimaal -65137.64 -2984.4 -1331.43 -98.6 -2374.51 -2560.92 138.38 0.64 

diagonaal HO 400"347 s 235 210000 maximaal 3258.42 3.63 20.3 0.21 92.45 27.23 100.47 
minimaal -3960.9 -4.28 -35.2 --0.21 -137.42 -25.22 122.89 0.57 

outrigger HO 400•744 s 235 210000 maximaal 6074.5 4.49 219.07 2.59 459.64 122.06 119.37 
minimaal -5655.37 -28.89 -129.01 -2.59 -707.06 -99.5 128.85 0.60 

beHligger HO 400•744 s 235 210000 maximaal 3033.14 18.92 131.29 1.33 355.27 68.14 70.03 
minimaal -1540.5 -18.95 -131.3 -1.33 -456.99 -84.33 64.57 0.33 

beHdiagonaal HO 400•744 s 235 210000 maximaal 2634.34 6.46 70.1 0.84 169.94 37.18 46.80 
minimaal -4620.7 -6.48 -70.13 --0.83 -264.47 -33.29 73.92 0.34 

kern d = 700 B 65 22000 rreximaal normaalspanning -14.4 N/mm2 
minimaal normaalspanning -30.2 N/mm2 

Algemeen latei 1200·100 B35/B65 10000 maximaal 1262.77 74.32 1323.34 20.97 1556.57 146.02 
minimaal -2146.42 -74.39 -1323.76 -20.97 -1568.77 -40.91 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 maximaal 262.6 0.55 6.3 0 14.63 3.02 60.51 
minimaal -264.95 -0.72 -6.31 0 -19.67 -2.77 60.40 0.26 
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Bijlage 9: "Definitiefontwerp; Tabeilen". 

Tabel 2. 
Optredende krachten en spanningen met eerste combinatie in de uiterste grenstoestand. 

Optredende krachten in de uiterste grenstoestand combinatie 1 
1.2 • p.b. + 1.2 • v.b vloer + 1.5 • v.b. ,.;nd 

compart. element afmeting kwalttett E-modulus krachl N[kN) Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

8 kolom HO 400•593 s 235 210000 maximaal 339.15 17.51 441.7 2.8 105.89 81.87 33.39 
minima.al -5938.27 -743.34 --139.27 -2.19 -118.79 -64.8 104.77 0.49 

diagonaal HO 310'94 s 235 210000 maximaal 555.94 0.95 4.57 0.01 7.04 6.97 59.81 
rrinimaal -997.24 -0.94 -6.35 -0.01 -17.36 -7.14 96.46 0.41 

outrigger HO 400•353 s 235 210000 maximaal 1863.1 2.26 21.56 0.92 140.79 29.94 70.23 
minima.al -1592.97 -8.18 -51.71 -0.52 -78.19 -29.78 55.42 0.33 

beltligger HO 400•353 s 235 210000 maximaal 510.9 19.84 30.88 0.36 40.87 77.37 45.78 
rrinirnaal --136.36 -17.6 -33.65 -0.35 -82.26 -82.03 52.10 0.24 

beltdiagonael HO 400•353 s 235 210000 maximaal -161.96 6.12 22.72 0.34 25.72 36.82 21.04 
minimaal -1290.78 -7.41 -23.77 -0.33 -64.95 --12.9 52.25 0.24 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 1.8 N/mm2 Ben wap: 0.413793 % 
minimael normaalspanning -5.15 N/mm2 

7 element afmeting kwalttett E-modulus N[kN) Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair a u.c. 

kolom 400•400 s 235 210000 maximaal -3636.37 39.5 607.8 8.62 104.6 237.62 54.81 
rrinimaal -13347.54 -1195.55 -607.12 -8.75 -103.46 -202.34 112.09 0.52 

diegonaal HO 310•143 s 235 210000 maximaal 1060.06 1.77 7.53 0.03 15.46 11.23 80.91 
minima.al -1601.31 -1.75 -11.26 -0.03 -34.29 -11.3 119.57 0.51 

outrigger HO 400•421 s 235 210000 maximeal 4473.9 2.19 40.08 0.64 255.23 59.52 137.63 
rrinimaal -3814.62 -19.01 -79.58 -0.65 -114.01 -77.38 112.62 0.64 

beltligger HO 400•421 s 235 210000 maximeal 1464.84 22.43 51.51 0.43 105.6 93.39 73.20 
minima.al --151.2 -22.68 -51.37 -0.42 -144.62 -94.5 59.91 0.34 

beltdiegoneal HO 400•421 s 235 210000 maximaal 296.98 7.28 32.2 0.68 38.82 41.26 24.78 
minimaal -2614.33 -7.36 -32.25 -0.68 -99.52 -37.95 74.89 0.35 

kem dE700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -1.2 N/mm2 
minima.al normaalspanning -9.1 N/mm2 

6 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN) Vy(kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] O" lineair u u .c. 

kolom 500•500 s 235 210000 maximaal -8411.24 75.99 744.55 11.38 168.13 636.48 72.27 
minimaal -21788.05 -1650.78 -735.39 -12 -167.75 -618.32 124.88 0.58 

diagonaal HO 310•179 s 235 210000 maximaal 1696.6 2.16 10.74 0.05 25.91 14.49 99.92 
rrinimaal -2195.63 -2.05 -15.81 -0.06 -52.27 -14.64 131.84 0.56 

outrigger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 5469.14 2.27 86.32 0.84 328.95 64.23 152.25 
minimaal --1728.75 -21.97 -98.38 -0.86 -255.62 -93.96 139.95 0.71 

belttigger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 2304.26 19.28 75.38 0.53 194.09 84.71 88,52 
rrinimaal -933.93 -19.52 -75.64 -0.52 -248.74 -81.65 70.91 0.41 

bettdiagonaal HO 400•453 s 235 210000 maximaal 1257.34 6.92 43.66 0.71 75.1 37.56 41.93 
minima.al -3748.87 -6.99 --13.61 -0.73 -155.94 -39.37 94.54 0.44 

kern d= 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning --1 N/mm2 
minimaal normaalspanning -13.6 N/mm2 

5 element afmeting kwalitett E-modulus N[kN) Vy[kNJ Vz[kN) Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] CT lineair er u.c. 

kolom 550-SSO s 235 210000 maximaal -13244.6 128.78 1084.8 33.98 339.85 1216.67 99.92 
minimaal -31876.61 -2075.89 -1013.3 -27.04 -325.69 -1331.35 165.14 0.77 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 2387.72 2.96 1526 0.14 43.03 18.12 98.90 
rrinimaal -2844.62 -2.98 -22.88 -0.14 -79.11 -19.59 123.61 0.53 

outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 6830.66 3.44 130.98 1.16 434.55 72.72 173.13 
minima.al -6036.25 -26.52 -125.05 -1.17 --110.09 -118.26 170.79 0.81 

bettligger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 3272.4 15.79 107.31 0.74 287.37 82.06 104.68 
minimaal -1625.44 -17.22 -105.91 -0.75 -377.84 -75.93 87.48 0.49 

bettdiagonaal HO 400•509 s 235 210000 maximaal 2452.55 6.14 57.35 0.77 133.21 34.46 61.97 
minimaal --1934.64 -6.54 -57.08 -0.82 -221.3 -39.69 111.37 0.52 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -6_7 Nlmm2 
minima.al normaalspanning -17.7 N/mm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabelkn". 

4 element afmeting kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] CJ lineair er u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal -17960.61 232.25 1022.98 157.04 537.55 1784.11 93.23 
rrinimaal -43063 -2445.18 -964.37 ~-7 -413.95 -2081.08 114.11 0.53 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 2950.29 3.14 16.95 0.16 56.36 25.04 125.01 
rrinimaal -3524.55 -4.96 -25.36 -0.16 -92.51 -28.33 154.74 0.66 

outrigger HO 400*593 s 235 210000 maximaal 8287.74 4.95 199.63 2.03 561.97 108.64 187.25 
rrinimaal -7379.62 -31.01 -157.61 -2.02 -846.88 -144.69 191.49 0.89 

beltligger HO 400*593 s 235 210000 maximaal 4153.42 24.12 148.23 1.19 425.97 117.54 121.93 
rrinimaal -2202.13 -25.01 -149.16 -1.19 -539.76 -104.71 103.66 0.57 

beltdiagonaal HO 400*593 s 235 210000 maximaal 3516.04 9.07 76.22 1.37 208.73 51.55 77.95 
rrinimaal -6387.85 -9.58 -75.86 -1.34 -305.41 -56.69 126.16 0.59 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -9.4 N/mm2 
rrinimaal normaalspannina -22 Nlmm2 

3 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair CT u .c. 

kolom 700*700 s 235 210000 maximaal -20211.21 357.86 1009.7 67.52 527.2 2372.95 91.98 
rrinimaal -55151.36 -2807.37 -1009.53 -26.95 -526.49 -2851.69 171.65 0.80 

diagonaal HO 310*253 s 235 210000 maximaal 3453.03 3.02 18.49 0.16 66.49 23.29 141.96 
rrinimaal -4119.71 -3.2 -27.29 -0.16 -103.17 -23.08 172.09 0.73 

outrigger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 9115.17 6.09 258.88 2.71 643.89 147.64 200.17 
rrinimaal -8212.87 -35.32 -177.1 -2.71 -854.44 -157.58 209.29 0.97 

beltligger HO 400*634 s 235 210000 maximaal 4718.23 25.34 177.72 1.53 529.51 118.98 129.71 
rrinimaal -2527.63 -25.74 -178.14 -1.53 -852.07 -114.37 112.17 0.60 

beltdiagonaal HO 400*634 s 235 210000 maximaal 4305.09 9.57 88.12 1.52 259.42 52.59 86.99 
minimael -7145.16 -9.76 -88.03 -1.52 -361.3 -56.63 131.79 0.61 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -11.8 N/mm2 
minimaal normaalsoannino -26.1 N/mm2 

2 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 750*750 s 235 210000 maximaal -21479.62 478.49 1083.25 52.92 658.95 2726.8 86.34 
rrinimaal -89146.96 -3350.74 -1084.1 -48.41 -859.06 -3350.09 179.95 0.84 

diagonaal HO 400*288 s 235 210000 maxlmaal 4064.21 4.87 23.9 0.17 111.66 35.37 151.01 
minimaal -4852.25 -4.85 -38.41 -0.17 -152.85 -35.66 180.75 0.77 

outrigger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 9375.14 5.75 253.12 2.93 671.29 145.55 191.58 
rrinimaal -8502.44 -36.42 -186.03 -2.93 -835.47 -167.14 199.00 0.93 

beltligger HO 400•575 s 235 210000 maximaal 4851.33 24.58 189.17 1.74 563.33 103.32 122.10 
minimaal -2513.91 -24.61 -189.34 -1.74 -890.93 -116.6 107.96 0.57 

beltdiagonaal HO 400*678 s 235 210000 maximaal 4508.89 8.43 95.72 1.41 290.65 50.56 85.66 
rrinimaal -7517.46 -8.44 -95.75 -1.43 -389.53 -47.53 127.83 0.59 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -13.8 N/mm2 
minimaal normaalsoannin!l -31.8 N/mm2 

1 element afmeting kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lmeair a u .c. 
kolom 850*850 s 235 210000 maximaal -22212.57 612.68 1767.03 140.14 2985.41 4419.47 103.09 

rrinimaal -89815.2 -4299.96 -1768.67 -138.32 -2985.18 -3825.64 190.85 0.89 
diagonaal HO 400•347 s 235 210000 maximaal 4878.6 5.27 27.9 0.29 138.61 41.76 150.88 

rrinimaal -5829.09 -8.11 -47.22 -0.29 -190.75 -36.55 178.74 0.83 
outrigger HO 400*744 s 235 210000 maximaal 9260.84 6.34 258.88 3.74 716.46 149.29 176.52 

rrinlmaal ~15.47 -36.55 -195.54 -3.74 -840.86 -163.3 181.26 0.84 
beltligger HO 400*744 s 235 210000 maximaal 4388.85 28.7 182.44 1.97 522.72 101.65 102.50 

minimaal -2466.58 -28.75 -182.48 -1.97 -851.33 -128.32 96.35 0.48 
beltdiagonaal HO 400•744 s 235 210000 maximaal 3945.59 9.93 95.47 1.26 265.29 57.03 71.12 

ninimaal -6872.17 -9.95 -95.5 -1.24 -378.16 -50.22 108.96 0.51 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -14.5 N/mm2 

minimaal normaalspanning -37.3 N/mm2 

Algemeen latei 1200"700 B35/B65 10000 maximaal 2059.2 110.36 1960.54 31.26 2314.72 220.5 
rrinimaal -2595.42 -110.5 -1961.16 -31.26 -2329.78 -81.56 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 362.16 0.82 8.71 0 2224 4.58 86.16 
rrinimaal -399.13 -1.04 -8.72 0 -28.17 -4.05 90.03 0.38 
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Bijlage 9: "Definiliefontwerp; Tahellen". 

Tabel 3. 
0 1ptre en e ac d d kr h ten en spanmngen m d e mterste grenstoestan d corn mat1e 2 

Optredende krachten in de uiterste grenstoestand combinatie 2 
0.9 * p.b. + 1.5 * v.b. Vv'ind 

CO"l)art. element afmeting kwalttett E-modulus krachl N[kN] Vy[kN) Vz[kN] Mx[1<Nm) My[1<Nm) Mz[1<Nm) er lineair u u.c. 

8 kolom HO 400*593 s 235 210000 maximaal 248.29 14.38 279.13 2.26 92.73 81.05 30.77 
rrinirnaal -3401.62 -547.35 -277.86 -2.28 -88.6 -73.85 70.48 0.32 

diagonaal HO 310•94 s 235 210000 maximaal 430.51 0.88 3.73 0.01 5.22 6.67 48.94 
rrinimaal -731.77 -0.87 -4.51 -0.01 -11.84 ~.79 73.95 0.31 

outrigger HO 400•3a3 s 235 210000 maximaal 974.41 1.59 45.09 0.87 65.75 14.26 35.04 
rrinimaal -1192.35 -3.94 -21.13 -0.5 -134.13 -14.58 49.69 0.23 

beltligger HO 400•353 s 235 210000 maximaal 249.52 19.53 25 0.37 29.7 83.98 41.28 
rrinimaal -484.02 -20.37 -23.86 -0.38 ~-9 -79.68 49.05 0.23 

beltdiagonaal HO 400•353 s 235 210000 maximaal 305.95 5.5 16.02 0.37 18.06 36.15 22.61 
rrinimaal -817.49 -5.69 -17 --0.36 -44.48 -32.23 35.50 0.17 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 1.8 N/mm2 Ben wap: 0.413793 % 
minimaal normaalsoannina -5.15 N/mm2 

7 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN) Vy(kN] Vz(kN) Mx[1<Nm) My[1<Nm) Mz(kNm) u lineair er u .c. 

kolom 400•400 s 235 210000 maximaal -1371.94 31.62 410.69 8.6 76.3 238.43 38.08 
rrinimaal -7765.46 -921.47 -407.32 -8.47 -76.14 -203.77 74.78 0.35 

diagonaal HO 310•143 s 235 210000 maximaal 895.84 1.65 6.63 0.03 11.21 11.2 69.86 
rrinimaal -1226.88 -1.64 -8.2 -0.03 -24.49 -11.25 94.34 0.4C 

outrigger HO 400•421 s 235 210000 maximaal 2003.48 0.95 67.35 0.51 107.26 37.42 64.37 
minimaal -2085.99 -10.38 -38.48 --0.51 -213.04 -37.31 79.96 0.37 

beltligger HO 400•421 s 235 210000 maximaal 1040.65 17.05 42.86 0.35 92.36 72.15 56.30 
rrinimaal -759.96 -17.1 -42.96 -0.34 -138.37 -70.29 56.57 0.26 

beltdiagonaal HO 400•421 s 235 210000 maximaal 1010.34 4.85 23.86 0.62 27.9 29.6 32.63 
rrinimaal -1914.25 -4.86 -23.93 -0.62 -73.62 -27.96 55.00 0.26 

kem d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -1.2 Nlmm2 
minimaal normaalsoannina -9.1 N/mm2 

6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx[1<Nm) My[1<Nm) Mz(kNm) a lineair a u .c. 

kolom 500•500 s 235 210000 maximaal -2129.38 59.48 526.86 10.77 135.63 646.98 46.08 
minima.al -12742.62 -1296.99 -515.75 -11.65 -129.27 ~5.42 87.20 0.41 

diagonaal HO 310•179 s 235 210000 maximaal 1493.06 2.11 10 0.06 19.35 13.92 87.92 
rrinimaal -1894.04 -2.05 -11.83 --0.06 -39.04 -14.15 113.12 0.48 

outrigger HO 400•453 s 235 210000 maxi meal 3439.65 1.82 120.42 0.8 208.32 78.84 107.72 
rrinimaal -4079.53 -21.91 -45.07 --0.81 -406.32 -78.94 142.50 0.66 

beltligger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 1789.63 16.59 72.13 0.59 190.94 71.98 75.50 
rrinimaal -1492.01 -17.07 -72.59 --0.58 -257.5 -73.01 78.80 0.37 

beltdiagonaal HO 400•463 s 235 210000 maxima.al 2021.04 5.74 34.33 0.69 63.16 32.93 52.03 
rrinimaal -3035.66 -5.86 -34.3 -0.7 -127.16 -31.62 76.58 0.36 

kern d= 700 B 35 15000 maximaal nonrealspanning -4 N/mm2 
minima.al normaalSPannina -13.6 Nlmm2 

5 element afmeting kwaltteit E•modulus N[kN] Vy(kNJ Vz(kN] Mx[1<Nm] My[1<Nm] Mz[1<Nm) G lineair er u .c. 

kolom 550*550 s 235 210000 maximaal -3016.36 129.21 745.56 35.89 295.2 1209.5 64.24 
minimaal -19035.5 -1677.15 ~1.49 -31.83 -300.85 -1340.62 122.12 0.57 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 2154.59 3.23 15.32 0.13 32.5 18.46 89.16 
rrinima.al -2900.86 -2.81 -17.16 -0.15 -59.08 -20.08 120.49 0.51 

outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 4731.96 2.89 170.14 1.29 304.82 115.45 138.36 
rrinimaal -5435.03 -31.67 ~3.18 -1.32 -584.37 -112.6 179.04 0.83 

bettligger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 2723.71 11.24 101.66 0.89 299.34 60.6 91.59 
rrinimaal -2247.74 -13.88 -100 --0.86 -371.22 ~5.29 93.41 0.43 

beltdiagonaal HO 400"509 s 235 210000 maximaal 3094.25 4.13 47.8 0.81 123.32 34.4 70.78 
rrinimaal -4351.11 -5.03 -47.46 --0.83 -194.09 -26.59 95.76 0.45 

kem d: 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -6.7 Nlmm2 
rrinimaal normaafspannino -177 N/mm2 
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Bijlage 9: "Dejinmef ontwerp; Tahellen". 

4 element afmeting kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] ,::, Jineair 1::, u.c. 

kolom 650'650 s 235 210000 maximaal -3665.67 227.65 775.06 146.65 770.91 1856.63 66.08 
rrinimaal -26472.12 -2051.51 -705.77 -93.53 -436.86 -2201.18 94.28 0.44 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 rraximaal 2861.43 3.48 16.36 0.15 48.86 27.18 121.88 
minimaal -3214.14 -5.48 -20.18 -0.17 -75.22 -31.8 143.16 0.61 

outrigger HO 400"593 s 235 210000 rraximaal 5756.32 4.45 235.64 2.26 431.31 157.34 152.92 
rrinimaal -6538.9 -42.15 -89.2 -2.24 -816.33 -146.12 196.43 0.91 

beltligger HO 400"593 s 235 210000 maximaal 3761.54 23.98 142.9 1.28 475.27 96.74 116.47 
minima.al -3129.09 -22 -144.34 -1.23 -539.14 -103.01 115.49 0.54 

beltdiagonaal HO 400"593 s 235 210000 maximaal 4167.84 8.97 67.51 1.57 208.17 50.81 86.36 
rrinirnaal -6516.7 -8.11 -67.38 -1.52 -288.75 -46.92 124.05 0.58 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -9.4 Nlmm2 
minima.al nonnaalspanning -22 Nlmm2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] o- lineair er u.c. 

kolom 700"700 s 235 210000 maximaal -3242.67 365.2 704.82 52.93 549.35 2382.86 57.91 
minima.al -35254.32 -2566.43 -704.02 -44.08 -550.58 -2964.04 133.43 0.62 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 3538.61 3.21 17.85 0.15 59 22.03 141.72 
minimaal -3927.8 -3.43 -22.14 -0.16 -86.24 -21.64 160.64 0.68 

outrigger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 6434.58 5.62 282.1 3.15 524.41 187.8 165.35 
rrinimaal -7164.31 -49.63 -114.49 -2.91 -980.04 -169.52 209.72 0.98 

beltligger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 4185.95 17.31 165.68 1.64 549.32 114.14 123.78 
minima.al -3409.82 -26.52 -166.15 -1.83 -624.1 -98.03 117.15 0.58 

beltdiagonaal HO 400"634 s 235 210000 maximaal 4851.3 6.33 79.19 1.59 262.86 48.32 93.12 
rrinimaal -7096.14 -8.9 -79.12 -1.59 -343.71 -47.49 127.70 0.5~ 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -11.8 Nlmm2 
minimaal normaalspanning -26.1 Nlmm2 

2 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair u u .c. 
kolom 750"750 s 235 210000 maximaal -2500.35 469.77 779.11 51.08 607.01 2759.23 52.32 

minima.al -46672.56 -3477.65 -778.9 -48.27 -607.45 -3200.75 137.13 0.64 
diagonaal HO 400"288 s 235 210000 maximaal 4670.25 4.31 23.56 0.14 102.52 30.03 162.96 

minimaal -5105.76 -4.33 -32.23 -0.14 -132.79 -30.33 180.95 0.77 
outrigger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 6821.14 4.97 260.09 2.77 495.18 171.72 153.10 

rrinimaal -6998.13 -46.38 -136.87 -2.77 -897.35 -162.24 185.58 0.86 
beltligger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 3820.6 18.22 159.48 1.75 496.66 90.54 102.25 

minima.al -2929.87 -18.26 -159.58 -1.76 -590.48 -87.53 98.88 0.48 
beltdiagonaal HO 400"678 s 235 210000 maximaal 4416.1 6.4 80.82 1.28 267.37 41.72 80.95 

rrinimaal -$336.55 -6.57 -80.88 -1.29 -340.32 -39.63 112.09 0.52 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -13.8 Nlrrm2 

rrinimaal nonnaaJsoannina -31.8 N/mm2 
1 element afmeting kwalitett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] --: lineair ~ u.c. 

kolom 850"850 s 235 210000 maximaal -1368.12 550.95 1045.59 98.35 2217.63 3801.65 60.70 
rTinimaal -69364.13 -5736.21 -1047.01 -96.33 -2216.26 -3057.56 147.53 0.69 

diagonaal HO 400"347 s 235 210000 maximaal 7048.2 5.41 32.42 0.27 143.88 44.39 202.04 
minimaal -7497.54 -7.06 -42.66 -0.27 -181.11 -37.22 215.29 1.0C 

outrigger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 6851.49 4.93 250.85 2.91 540.87 167.14 141.57 
rrinimaal -6405.09 -44.68 -146.52 -2.91 -851.95 -154.57 157.17 0.73 

beltligger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 3754.52 23.5 141.52 2.05 426.93 88.75 86.54 
minimaal -2719.07 -23.57 -141.35 -2.06 -490.91 -102.33 82.70 0.40 

beltdiagonaal HO 400"744 s 235 210000 maximaal 1774.69 8.07 80.02 0.96 246.65 45.52 44.80 
rrinimaal -6609.97 -B.09 -80.08 -0.95 -326.86 -45.01 101.54 0.47 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -14.5 Nlmm2 
rrinimaal norrmalspannino -37.3 Nlmm2 

Algemeen latei 1200"700 835/865 10000 maximaal 1529.56 105.93 1844.81 32.78 2182.57 223.75 
rrinimaal -2106.48 -102.5 -1844.91 -32.78 -2193.84 -54.37 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 maximaal 239.43 0.81 8.29 0 23.43 4.54 67.07 
rrinimaal -405.49 -1 -8.28 0 -28.39 -3.98 90.67 0.39 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabelkn". 

Tabel 4. 
Optredende statische krachten en spanningen ten gevolge van het gat in de gevel op 198m 
hoogte. 

BBC lnslag op 2/3 hoogte van the gebouw. 
1.0 • p.b. + 1.0 • v .b. vloer + 0.2 • v .b. v,;nd (stalische berekening). 

CO"l)arl. element afrneting kwalileit E-modulus krach1 N(kN] Vy(kN] Vz(l<N] Mx(l<Nm] My(l<Nm] Mz(l<Nm] a lineair rT u .c. 

8 kolom HO 400•593 s 235 210000 maximaal 117.45 56.71 892.16 0.58 176.12 31.65 25.28 
minimaal -5281.23 -144.64 -891.18 -0.38 -181.04 -40.04 96.08 0.45 

diagonaal HO 310•94 s 235 210000 maximaal 602.5 0.3 21.78 0.32 7.88 1.96 53.21 
minimaal -1177.36 -0.31 -5.44 0 -15.11 -1.96 100.06 0.43 

outrigger HO 400•383 s 235 210000 maximaal 695.44 2.27 67.93 0.78 87 12.87 31.92 
minimaal -715.96 -2.28 -30.17 -0.62 -178.23 -12.82 45.75 0.21 

bellligger HO 400'383 s 235 210000 maximaal 1006.35 8.5 47.98 0.91 64.23 32.66 42.44 
minimaal -2226.2 -8.28 -48.36 -0.9 -92.74 -35.36 72.65 0.34 

beltdiagonaal HO 400"383 s 235 210000 maximaal 1095.52 1.17 31.79 0.67 48.67 12.76 34.44 
minimaal -1928.96 -1.11 -33.22 -0.68 -79.97 -7.31 54.06 0.2! 

kern d=700 B 35 15000 rraximaal nomealspanning 0.1 N/mm2 Ben wap: 0.022989 % 
rninimaal normaalspannina -3.6 N/rm12 

7 element afmeling kwaliteit E-modulus N(l<N] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz(l<Nm) a lineair er u .c. 

kolom 400•400 s 235 210000 maximaal 509.76 77.3 2496.48 6.18 317.03 107.25 42.96 
minimaal -15400.15 -169.27 -2492.19 -6.23 -317.99 -70.78 132.70 0.62 

diagonaal HO 310•143 s 235 210000 maximaal 2060.13 1.03 9.75 0.02 23.44 6.3 132.83 
minima.al -3307.79 -1.03 -9.88 -0.02 -30.78 -6.26 204.76 0.87 

outrigger HO 400"421 s 235 210000 maximaal 1296.51 4.19 98.39 0.58 153.07 37.43 57.31 
minimaal -1216.37 -8.96 -40.07 -0.58 -284.41 -27.11 69.80 0.32 

beltligger HO 400•421 s 235 210000 maximaal 1781.67 7.35 69.09 1.29 163.63 32.42 66.04 
rrinimaal -4025.24 -7.04 -69.22 -1.29 -167.91 -26.39 106.34 0.49 

belldiagonaal HO 400•421 s 235 210000 maximaal 2667.03 2.21 37.78 0.93 67.39 18.02 64.79 
minimaal -4037.4 -2.18 -37.63 -0.93 -90.99 -8.15 90.09 0.42 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal nomealspanning -2.3 N/rm12 
minimaal nonnaalsoannina -7.6 N/mm2 

6 element afmeting kwaliteil E-modulus N(l<N] Vy[kN] Vz(kN] Mx(l<Nm] My(l<Nm) Mz[kNm) a lineair rr u ,c. 

kolom 500•500 s 235 210000 maximaal 3612.36 372.93 296.12 24.51 646.31 586.85 73.64 
minimaal -24314.4 -543.87 -301.21 -24.42 -637.82 -573.26 155.39 0.72 

diagonaal HO 310•179 s 235 210000 maximaal 61.83 1.95 6.58 0.05 14.41 14.29 23.70 
minirnaal -735.12 -1.97 -11.02 -0.06 -31.21 -14.22 59.44 0.25 

outrigger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 4053.69 9.11 221.09 1.97 391.58 126.92 155.00 
minimaal -4647.43 -33.67 -38.27 -1.98 -740.02 -115.49 203.62 0.95 

bellligger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 6451.33 28.19 163.08 2.78 532.07 115.77 209.24 
minimaal -6688.97 -28.19 -163.77 -2.78 -539.94 -126.03 217.37 1.01 

beltdiagonaal HO 400•453 s 235 210000 maximaal 3587.25 10.81 64.44 2.32 137.87 83.2 103.06 
minimaal -8855.07 -10.77 -64.2 -2.32 -235.32 -46.4 192.97 0.90 

kern d=700 B 35 15000 maximaal norma.alspanning -4.6 N/rm12 
minimaal normaalsoannina -11.3 N/rm12 

5 element afmeting kwalileit E-modulus N(l<N] Vy(kN] Vz(kN) Mx(kNm) My(l<Nm) Mz(l<Nm) a lineair a u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal -685.61 535.2 717.58 16.92 347.66 261.35 24.23 
minirnaal -24836.05 -824.78 -781.36 -20.17 -367.56 -242.14 104.09 0.48 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 1848.14 0.8 12.88 0.02 19.46 10.12 70.02 
minimaal -3084.48 -1.55 -15.86 -0.03 -52.01 -6.56 114.27 0.49 

outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 2853.37 3.75 138.46 1.24 259.41 52.55 86.99 
minimaal -2567.09 -9.05 -64.53 -1.28 -404.8 -31.26 92.60 0.4, 

beltligger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 5153.54 18.02 96.06 1.25 235.68 75.12 126.13 
minirnaal -824.25 -17.21 -97.8 -1.43 -310.89 -71.21 66.48 0.59 

beltdiagonaal HO 400•509 s 235 210000 maximaal 4268.3 7.12 41.98 0.67 61.31 31.95 81.42 
minirnaai -2675.12 -5.72 -41.91 -0.8 -148.48 -44.68 69.91 0.38 

kern d~700 B 35 15000 rnaximaal normaalspanning -7.6 N/rrm2 
minimaal normaalsoannina -12 N/mm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tahellen ". 

4 element afrreting kwal~eil E-modulus N(kN) VyfkN] Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair c, u.c. 

kolom 650'650 s 235 210000 maximaal -8418.69 346.44 354.47 37.69 273.12 411.92 34.89 
minimaal -25707.57 -796.99 -354.63 -17.01 -456.16 -362.74 53.47 0.25 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 510.37 0.6 8.68 0.03 15.85 3.88 22.88 
minima.al -1081.41 -0.9 -14.47 -0.02 -42.77 -5.85 49.12 0.21 

outrigger HO 400"593 s 235 210000 maximaal 1602.6 6.36 176.52 1.29 342.22 77.25 70.99 
minima.al -1475.46 -14.37 -54.2 -1.29 -537.23 -50.93 81.28 0.38 

beHligger HO 400'593 s 235 210000 maximaal 1858.33 7.49 68.62 0.4 116.21 36.4 43.88 
minimaal -771.39 -9.27 -68.7 -0.39 -201.6 -37.78 37.73 0.20 

beHdiagonaal HO 400•593 s 235 210000 maximaal 416.76 2.31 47.6 0.41 51.86 17.51 14.41 
minimaal -3316.4 -3.23 -47.95 -0.26 -155.93 -1726 62.42 0.29 

kern d= 700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning -10.3 Nlmm2 
rrinimaal norrraalspanning -15.1 Nlmm2 

3 element afmeling kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx(kNm] My(kNm] Mz(kNm] a lineair a u .c. 

kolom 700"700 s 235 210000 maximaal -17098.24 259.61 396.61 14.33 282.03 323.63 45.49 
minimaal -32066.75 -833.13 -396.66 -4.58 -281.81 -480.09 78.77 0.37 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 510.77 o.n 8.57 0.02 16.61 4.23 23.35 
minimaal -1127.13 -0.72 -14.79 -0.02 -44.6 -4.31 49.87 021 

ou!Tigger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 1823.16 9.27 209.01 1.53 416.13 95.8 79.10 
minimaal -1669.03 -17.87 -82.06 -1.53 -847.12 -87.48 91.00 0.42 

bellligger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 1627.21 7.08 70.3 0.43 118.7 29.77 36.79 
minimaal -112 -7 -70.21 -0.42 -205.57 -29.71 25.52 0.17 

belldiagonaal HO 400"634 s 235 210000 maximaal 232.47 2.04 43.27 0.36 49.56 12.93 9.94 
minimaal -2041.58 -1.9 -43.5 -0.31 -123.89 -11.03 38.33 0.18 

kem d= 700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning -13 Nlmm2 
minimaal normaalspannina -17.7 Nlmm2 

2 element afmeting kwalijeit E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz(kN] Mx(kNm] My(kNm] Mz(kNm] u lineair CJ u .c. 

kolom 750•750 s 235 210000 maximaal -24226.59 337.4 581.51 6.9 351.14 383.97 53.52 
minimaal -39941.41 -1015.79 -582.23 -8.33 -350.99 -605.08 84.60 0.39 

diagonaal HO 400"288 s 235 210000 maximaal 641.38 0.78 9.86 0.03 21.47 4.47 24.02 
minimaal -1379.36 -0.79 -18.01 -0.03 -55.75 -4.5 50.90 0.22 

outrigger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 2096.05 4.39 175.02 1.17 340.14 73.41 66.28 
minimaal -1913.45 -13.06 -56.52 -1.16 -531.32 -45.16 73.89 0.34 

beltligger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 1622.2 7.63 70.37 0.48 118.54 31.97 34.70 
minimaal -73.34 -7.62 -70.25 -0.48 -206.31 -32.22 23.88 0.16 

beltdiagonaal HO 400"678 s 235 210000 maximaal 111.83 2.27 44.29 0.34 52.5 12.82 8.08 
minimaal -1817.83 -2.25 -44.3 -0.33 -124.86 -12.08 33.49 0.16 

kem d= 700 B 65 22000 maximaal norrrealspanning -15.9 Nlmm2 
minimaal nonrealsoannina -21 Nlmm2 

1 element afrreting kwaltteil E-modulus N(kNJ Vy[kN] Vz(kN] Mx(kNm] My[kNm] Mz(kNm] a- lineair u u.c. 

kolom 850"850 s 235 210000 maximaal -30494 22 842.49 1286.52 27.4 1803.82 2019.95 79.56 
minimaal -51273.58 -1642.68 -1287.55 -27.01 -1803.73 -1356.19 101.84 0.47 

diagonaal HO 400"347 s 235 210000 maximaal 1949.47 1.59 16.13 0.13 28.8 6.98 51.85 
rrinimaal -3327.87 -1.13 -22.78 -0.13 -73.22 -11.13 92.11 0.43 

outrigger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 2393.62 5.03 182.46 1.26 363.35 75.33 65.16 
minima.al -2237.32 -12.7 -80.3 -1.26 -549.75 -51.24 72.71 0.34 

beHligger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 1473.96 8.67 64.45 0.47 95.21 36.35 28.99 
minimaal -77.44 -8.67 -84.36 -0.47 -182.24 -35.06 20.34 0.13 

beltdiagonaal HO 400"744 s 235 210000 maximaal -38.85 2.98 43.24 0.19 49.82 17.07 7.09 
minimaal -1873.56 -3.01 -43.26 -0.19 -123.31 -16.78 31.73 0.H 

kem d= 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -17.9 Nlmm2 
minimaal normaalspanning -24.6 Nlmm2 

Algemeen latei 1200"700 B35/B65 10000 maximaal 1259.88 47.92 611.57 35.66 640.66 77.57 
rrinimaal -1895.15 -47.82 -807.79 -35.53 -767.6 -45.99 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 maximaal 168.85 0.33 4.27 0.01 8.08 1.54 36.40 
rrinimaal -121.26 -0.33 -4.27 -0.01 -12.58 -1.11 27.42 0.15 

Afstudeerproject Elmar Kranendonk. 8. 



Bijlage 9: "Definilief ontwerp; Tabel/en". 

4 element afmeting kwaltteH E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair er u.c. 

kolom s50•s50 s 235 210000 rreximaal 26962.54 4407.08 793.39 289.77 923.62 2970.81 148.90 
minimaal -26962.54 -4407.08 -793.39 -289.77 -923.62 -2970.81 122.40 0.69 

diagonaal HD 310"253 s 235 210000 maximaal 7158.5 6.19 21.15 0.26 122.5 33.64 279.38 
minimaal -7158.5 ~.19 -21.15 -0.26 -122.5 -33.64 279.38 1.19 

outrigger HD 400•593 s 235 210000 rreximaal 12453.71 63.42 251.24 5.35 969.06 206.97 303.12 
minimaal -12453.71 -63.42 -251.24 -5.35 -969.06 -206.97 303.12 1.41 

beltligger HD 400'593 s 235 210000 maximaal 6539.64 74.04 223.43 3.98 926.48 325.32 248.39 
minimaal ~39.64 -74.04 -223.43 -3.98 -926.48 -325.32 248.39 1.16 

beltdiagonaal HD 400'593 s 235 210000 maximaal 10247.59 29.13 81.36 2.78 440.45 172.73 216.84 
minimaal -10247.59 -29.13 -81.36 -2.78 -440.45 -172.73 216.84 1.01 

kern d= 700 B 35 15000 maximaal nomealspanning 5.854286 N/nm2 
minimaal normaalspanning -5.854286 Nlmm2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair o- u .c, 

kolom 100·100 s 235 210000 rreximaal 30140.01 3767.47 784.55 234.12 1089.15 3145.49 135.59 
rrinimaal -30140.01 -3767.47 -784.55 -234.12 -1089.15 -3145.49 135.59 0.63 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 5930.59 8.78 17.53 0.24 99.5 46.68 244.96 
rrinimaal -5930.59 -8.78 -17.53 -0.24 -99.5 -46.68 244.96 1.04 

outrigger HD 400'634 s 235 210000 maximaal 11367,74 59.14 223.65 4,99 896.89 194.31 259.92 
minimaal -11367.74 -59.14 -223.65 -4.99 -896.89 -194.31 259.92 1.21 

beltligger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 5605.76 65.53 199.44 3.82 822.4 276.88 200.00 
rrinimaal -5605.76 ~.53 -199.44 -3,82 -822.4 -276.88 200.00 0.93 

beltdiagonaal HD 400•534 s 235 210000 maximaal 8760.56 26.39 75.92 3.41 409.57 141,39 174.23 
minimaal -8760.56 -26.39 -75.92 -3.41 -409.57 -141,39 174.23 0.81 

kem d ~ 700 B 35 15000 maximaal nonnaalspanning 6.275714 Nlmm2 
rTinimaal nonnaalspanning ~.275714 Nlnm2 

2 element afmeting kwalHett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 750"750 s 235 210000 maximaal 30112.78 5514.36 878.81 364.84 1400.55 4840.43 142.29 
minimaal -30112.78 -5514.36 -878.81 -364.84 -1400.55 -4840.43 142.29 0.66 

dlagonaal HD 400•288 s 235 210000 maximaal 8737.06 11.34 25.78 0.48 134.36 57.87 294.41 
minimaal -8737,06 -11.34 -25,78 -0.48 -134,36 -57.87 294.41 1.25 

outrigger HD 400•s18 s 235 210000 maximaal 9520.55 48.77 230.55 5.08 879.55 176.89 216.27 
rTinimaal -9520.55 -48.77 -230.55 -5.08 -879.55 -176.89 216.27 1.01 

beltligger HD 400•s18 s 235 210000 maximaal 4632.53 124.84 182.05 3.56 748.64 527.82 219,36 
minimaal -4632.53 -124.84 -182.05 -3.56 -748.64 -527.82 219.36 1.02 

beltdiagonaal HD 400•s18 s 235 210000 maximaal 7132.12 49.3 63.73 5.7 348.92 277.3 166.06 
rrinimaal -7132.12 -49.3 ~3.73 -5.7 -348.92 -277.3 166.06 0.77 

kem d= 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 6 .042857 N/nm2 
minimaal nomealsoannina -6.042857 N/mm2 

1 element afmeting kwalHeH E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair a u .c. 

kolom 8so·8so s 235 210000 maximaal 41361.94 6364.53 451.9 815.6 2330.43 7107 149.48 
minimaal -41381.94 ~64.53 -451.9 -815.6 -2330.43 -7107 149.48 0.70 

diagonaal HD 400'347 s 235 210000 maximaal 10354.6 17.41 39.73 0.88 216.08 112.93 317.73 
rninimaal -10354.6 -17.41 -39.73 -0.88 -216.08 -112.93 317.73 1.48 

outrigger HD 400-744 s 235 210000 maximaal 13892.07 75.33 283.34 6.87 1151.75 244.44 274.06 
minima.al -13892,07 -75,33 -283.34 -6.87 -1151.75 -244.44 274,06 1.27 

beltligger HD 400•744 s 235 210000 maximaal 6152.47 155.28 223.86 5.57 909.01 652.73 248.20 
minimaal ~152.47 -155.28 -223.86 -5.57 -909.01 ~2.73 248.20 1.15 

beltdiagonaal HD 400"744 s 235 210000 maximaal 9180.2 60.64 87.08 6.29 474.73 335.57 191.61 
rrinimaal -9180.2 ~.64 -87.08 ~-29 -474.73 -335.57 191.61 0.89 

kem d=700 B 65 22000 maximaal norrraalspanning 13.35714 N/mm2 
minimaal normaalspanning -13.35714 N/mm2 

Algemeen latei 1200·100 B35/B65 10000 maximaal 2546.01 385.63 6401.49 99.64 7681.84 789.49 
minimaal -2546.01 -385.63 ~1.49 -99.64 -7681.84 -789.49 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 maximaal 436.81 1.38 8.47 0.02 34.52 5.96 107.80 
rrinimaal -436.81 -1.38 -8.47 -0,02 -34.52 -5,96 107.80 0.46 

Afstudeerproject Ehnar Kranendonk. 



Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen ". 

Tabel 6. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een driehoeksbelasting en staal-betondemping. De 
hoogte van de inslag is 198m. 

BBC lnslag op 2/3 hoogte van the gebouw. 
dynarrische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

""""""· element afmeting kwaltteit E-modulus krachl N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNmj c-- lineair cr u .c. 

8 kolom HD 400"593 s 235 210000 maximaal 9063.41 2874.06 458.24 30.6 1516.2 1205.85 541.58 
minimaal -9063.41 -2874.06 -458.24 -30.6 -1516.2 -1205.85 541.58 2.52 

diagonaal HD 310'94 s 235 210000 maximaal 3949.26 3.38 7.42 0.04 39.4 23.57 370.20 
minimaal -3949.26 -3.38 -7.42 -0.04 -39.4 -23.57 370.20 1.5.! 

outrigger HD 400"383 s 235 210000 maximaal 6889.05 28.22 157.42 5.28 595.34 129.25 277.70 
minimaal -&89.05 -28.22 -157.42 -5.28 -595.34 -129.25 277.70 1.29 

beltligger HD 400"383 s 235 210000 maximaal 2753.03 461.18 76.25 15.63 296.84 1909.61 823.15 
minirreal -2753.03 -461.18 -76.25 -15.63 -296.84 -1909.61 823.15 3.83 

beltdiagonaal HD 400"383 s 235 210000 maximaal 3099.47 68.7 19.07 9.86 130.98 537.41 286.27 
minimaal -3099.47 -68.7 -19.07 -9.86 -130.98 -537.41 286.27 1.33 

kern ds70Q B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.68 N/mm2 
minimaal normaalsnannina -5.68 Nlmm2 

7 element afmeting kwalltett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm) er llneair er u.c. 

kolom 400*400 s 235 210000 maximaal 18997.83 3681.22 2104.12 143.27 1917.76 1733.52 461.04 
minimaal -18997.83 -3681.22 -2104.12 -143.27 -1917.76 -1733.52 461.04 2.14 

diagonaal HD 310*143 s 235 210000 maximaal 5039.46 3.46 12.59 0.09 63.32 23.51 338.85 
minimaal -5039.46 -3.46 -12.59 -0.09 -63.32 -23.51 338.85 1.44 

outrigger HD40Q•421 s 235 210000 maximaal 10177.84 42.89 164.5 3.23 675.57 134.67 325.50 
minirmal -10177.84 -42.89 -164.5 -3.23 -675.57 -134.67 325.50 1.51 

beltligger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 3585.81 148.61 99.45 3.2 415.68 603.93 328.16 
minimaal -3585.81 -148.61 -99.45 -3.2 -415.68 -603.93 328.16 1.53 

bettdiagonaal HD 400*421 s 235 210000 maximaal 5222.28 42.47 28.06 2.29 160.63 248.08 203.27 
minimaal -5222.28 -42.47 -28.06 -2.29 -160.63 -248.08 203.27 0.95 

kem d=700 B 35 15000 maximaal normaalspa nning 7.494286 N/mm2 
minirnaal normaalsoannina -7.494286 Nlmm2 

6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNmj My[kNm] Mz[kNmj cr lineair cr u.c. 
kolom 50o•soo s 235 210000 maximaal 25114.49 3360.25 721.44 257.83 1597.3 2340.2 289.46 

minimaal -25114.49 -3360.25 -721.44 -257.83 -1597.3 -2340.2 289.46 1.35 
diagonaal HD 310*179 s 235 210000 maximaal 4463.84 6.21 11.3 0.16 64.69 39.26 262.84 

minimaal -4463.84 -6.21 -11.3 -0.16 -64.69 -39.26 262.84 1.12 
outrigger HD 400•453 s 235 210000 maximaal 7949.7 36.21 139.22 2.76 570.74 114.22 238.87 

minirreal -7949.7 -36.21 -139.22 -2.76 -570.74 -114.22 238.87 1.11 
bellligger HD 400•463 s 235 210000 maximaal 4253.09 110.04 105.5 2.83 438.57 449.5 263.01 

minimaal -4253.09 -110.04 -105.5 -2.83 -438.57 -449.5 263.01 1.22 
beltdiagonaal HD400•463 s 235 210000 maximaal 5301.83 33.5 31.6 2.3 175.16 197.42 171.71 

minimaal -5301.83 -33.5 -31.6 -2.3 -175.16 -197.42 171.71 0.80 
kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 7 .862857 N/mm2 

minimaal normaalspannino -7.862857 Nlmm2 
5 element afmeling kwaliteit E-modulus N[kN) Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNmj a lineair a u.c. 

kolom 550*550 s 235 210000 maximaal 25047.08 4692.45 1341.58 399.07 595.17 4401.35 262.99 
minimaal -25047.08 -4692.45 -1341.58 -399.07 -595.17 -4401.35 262.99 1.22 

diagonaal HD 310'253 s 235 210000 maximaal 7483.9 6.94 20.52 0.4 108.9 39.62 290.39 
minimaal -7483.9 -6.94 -20.52 -0.4 -108.9 -39.62 290.39 1.2~ 

outrigger HD400'509 s 235 210000 maximaal 10874.45 53.39 214.73 6.21 810.23 176.87 305.50 
minimaal -10874.45 -53.39 -214.73 -6.21 -810.23 -176.87 305.50 1.42 

bettligger HD400*509 s 235 210000 maximaal 5704.55 293.3 175.11 13.16 726.7 1176.42 493.15 
minimaal -5704.55 -293.3 -175.11 -13.16 -726.7 -1176.42 493.15 2.26 

beHdiagonaal HD400"509 s 235 210000 maximaal 7802.63 47.74 57.88 8.36 322.54 370.64 258.30 
minimaal -7802.63 -47.74 -57.88 -8.36 -322.54 -370.64 258.30 1.20 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning i .692657 N/mm2 
minimaal normaalsoanning -7.692857 N/mm2 
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Bijlage 9: "Definilief ontwerp; Tahel/en". 

4 element afrneting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm] u lineair 0 u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 25523.69 4088.4 766.26 249.48 861.34 2801.56 140.44 
minimaal -25523.69 -4088.4 -766.26 -249.48 -l!61.34 -2801.56 115.35 0.6E 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 6701.84 5.55 19.25 0.24 111.43 31.54 260.74 
minimaal -6701.84 -5.55 -19.25 -0.24 -111.43 -31.54 260.74 1.11 

oU1rigger HO 400"593 s 235 210000 maximaat 11760.07 59.75 237 5.13 914.9 197.54 286.70 
rrinimaal -11760.07 -59.75 -237 -5.13 -914.9 -197.54 286.70 1.33 

beltligger HO 400"593 s 235 210000 maximaal 6006.76 66.51 205.82 3.57 853.09 291.49 226.64 
rrinimaal -6006.76 -66.51 -205.82 -3.57 -ll53.09 -291.49 226.64 1.05 

beltdiagonaat HO 400"593 s 235 210000 maxima al 9398.23 25.99 74.68 2.36 404.81 152.84 197.65 
minima.al -9398.23 -25.99 -74.68 -2.36 -404.81 -152.84 197.65 0.92 

kern d = 700 B 35 15000 maximaat normaalspanning 5.585714 N/mm2 
rrinimaal normaalspanning -5.585714 N/mm2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kNJ Vy[kN] Vz[kN] M,[kNm] My(kNm] Mz[kNm] a lineair er u.c. 

kolom 700"700 s 235 210000 maximaal 28647.65 3403.47 716 198.84 1006.57 2891.85 126.66 
minimaal -28647.65 -3403.47 -716 -198.84 -1006.57 -2891.85 126.66 0.59 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 5558.02 7.41 15.76 0.22 89.62 39.19 225.22 
minima.al -5558.02 -7.41 -15.76 -0.22 -l!9.62 -39.19 225.22 0.96 

outrigger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 10753.08 55.93 209.15 4.58 847.74 183.51 245.75 
rrinimaal -10753.08 -55.93 -209.15 -4.58 -ll47.74 -183.51 245.75 1.14 

bellligger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 5097.97 57.75 180.2 3.37 743.24 242.89 179.56 
rrinimaal -5097.97 -57.75 -180.2 -3.37 -743.24 -242.89 179.56 0.84 

beltdiagonaal HO 400•634 s 235 210000 maximaal 7923.02 23.01 68.43 3.19 368.61 123.45 156.46 
minimaal -7923.02 -23.01 -68.43 -3.19 -368.61 -123.46 156.46 0.73 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.832857 N/mm2 
ninimaal normaalspanning -5.832857 N/nrn2 

2 element afmating kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm) a lineair a u.c. 

kolom 750•750 s 235 210000 maximaal 28619.09 5137.44 824.16 252.66 946.32 4546.43 129.00 
minimaal -28619.09 -5137.44 -824.16 -252.66 -946.32 -4546.43 129.00 0.60 

diagonaal HO 400"288 s 235 210000 maximaal 7901.17 8.74 23.6 0.42 121.78 45.63 262.84 
ninimaal -7901.17 -8.74 -23.6 -0.42 -121.78 -45.63 262.84 1.12 

outrigger HO 400•575 s 235 210000 ma,imaal 8753.47 44.74 209.43 4.51 799.54 162.09 198.00 
rTinimasl -ll753.47 -44.74 -209.43 -4.51 -799.54 -162.09 198.00 0.92 

bellligger HO 400•575 s 235 210000 maximaal 4286.48 107.56 167.68 2.86 689.66 455.01 196.05 
minimaal -4286.48 -107.56 -167.68 -2.86 -689.66 -455.01 196.05 0.91 

beltdiagonaal HO 400"678 s 235 210000 maximaal 6666.47 42.64 59.26 5.02 321.94 239.45 150.93 
ninimaal -6666.47 -42.64 -59.26 -5.02 -321.94 -239.45 150.93 0.70 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 5.514286 N/mm2 
minimaal normaalspanning -5.514286 N/mm2 

1 element afmallng kwaliteit E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz[kNJ Mx[kNm) My(kNm) Mz[kNm] a lineair o- u .c. 
kolom 850"850 s 235 210000 maximaal 38144.37 5939.82 433.16 637.37 1757.37 6667.23 135.10 

rrinimaal -38144.37 -5939.82 -433.16 -637.37 -1757.37 -6667.23 135.10 0.63 
diagonaal HO 400"347 s 235 210000 maximaal 9880.25 15.17 38.35 0.83 209.4 87.69 295.23 

minimaal -9880.25 -15.17 -38.35 -0.83 -209.4 -ll7.69 295.23 1.37 
oU1rigger HO 400•744 s 235 210000 maximaal 13193.33 70.81 265.87 5.39 1078.92 230.58 258.92 

ninimaal -13193.33 -70.81 -265.87 -5.39 -1078.92 -230.58 258.92 1.2C 
bettligger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 5775.38 123.62 215.54 5.06 876.48 515.87 217.26 

rrinimaal -5775.38 -123.62 -215.54 -5.06 -876.48 -515.87 217.26 1.01 
bettdiagonaal HO 400"744 s 235 210000 rraximaal 8729.05 47.74 82.72 4.98 453.46 263.87 172.42 

minimaal -l!729.05 -47.74 -ll2.72 -4.98 -453.46 -263.87 172.42 0.80 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 12.64571 N/mm2 

minimaal normaalspanning -12.64571 N/mm2 
Algemeen latei 1200•700 835/B65 10000 maximaal 2339.06 286.29 5715.43 94.44 6858.77 617.74 

minimaal -2339.06 -286.29 -5715.43 -94.44 -6858.77 -617.74 
Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 413.75 1.14 7.97 0.02 32.46 4.83 97.48 

minimaal -413.75 -1.14 -7.97 -0.02 -32.46 -4.83 97.48 0.41 
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Bijlage 9: "Defmilief ontwerp; Tabellen". 

Tabel 7. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een driehoeksbelasting en betondemping. De hoogte 
van de inslag is 198m. 

BBC lnslag op 2/3 hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

ccmpart. element afmeting kwalttett E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] '·' lineair C" u .c. 
8 kolom HD 400•593 s 235 210000 maximaal 8391.92 2724.93 433.57 26.79 1273.5 1007.17 463.89 

rrinimaal -8391.92 -2724.93 -433.57 -26.79 -1273.5 -1007.17 463.89 2.16 
diagonaal HD 310'94 s 235 210000 maximeal 3686.52 3 6.86 0.04 36.35 19.39 340.12 

rrinimeal -3686.52 -3 -6.86 ..0.04 -36.35 -19.39 340.12 1.45 
outrigger HD 400"383 s 235 210000 maximaal 6434.26 25.12 147.53 4.77 557.54 115.1 257.46 

minimaal -6434.26 -25.12 -147.53 -4.77 -557.54 -115.1 257.46 1.20 
beHligger HD 400"383 s 235 210000 rnaximaal 2561.92 414.94 70.92 14.03 275.81 1718.31 743.71 

rrinimaal -2561.92 -414.94 -70.92 -14.03 -275.81 -1718.31 743.71 3.46 
bettdiagonaal HD 400"383 s 235 210000 rnaximaal 2897.86 58.82 17.77 8.85 122 464.42 253.18 

rrinimaal -2897.86 -58.82 -17.77 -8.85 -122 -464.42 253.18 1.18 
kem dc700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5,088571 NJmm2 

minimaal normaalspannina -5.088571 Nlmm2 

7 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a- lineair a u.c. 

kolom 400°400 s 235 210000 maxirnaal 18565.21 3526.6 2018.52 120.71 1795.77 1497.8 424.80 

rrinimaal -18565.21 -3526.6 -2018.52 -120.71 -1795.77 -1497.8 424.80 1.9e 
diagonaal HD 310"143 s 235 210000 maxirnaal 4653.64 3.25 12.01 0.09 60.57 21.39 324.44 

rrinimaal -4853.64 -3.25 -12.01 -0.09 -60.57 ·21.39 324.44 1.3E 
outrigger HD 400"421 s 235 210000 rnaximaal 0012.32 41.52 157.91 2.86 646.8 125.00 311.90 

rrinimaal -0012.32 -41.52 -157.91 -2.86 -646.8 ·125.98 311.90 1.45 
beltligger HD 400"421 s 235 210000 maximaal 3272.85 129.54 90.64 2.84 379.13 527.23 291.30 

rrinimaal -3272.85 ·129.54 -90.64 -2.84 -379.13 -527.23 291.30 1.35 

bettdiagonaal HD 400"421 s 235 210000 maxirnaal 4751.18 37.27 25.42 1.77 145.4 215.84 181.47 
rrinimaal -4751.18 -37.27 -25.42 -1.77 -145.4 -215.84 181.47 0.84 

kern d c 700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 7.357143 N/mm2 
rrinimaal norrnaalspanning -7.357143 N/mm2 

6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair u u .c. 

kolom 500•500 s 235 210000 maximaal 23237.97 3165.47 704.15 241.04 1496.77 2227.99 271.74 

minimaal -23237.97 -3165.47 -704.15 -241.04 -1496.77 -2227.99 271.74 1.26 
diagonaal HD 310"179 s 235 210000 maxirnaal 4239.19 5.94 10.48 0.14 61.5 37.51 249.89 

minimaal -4239.19 -5.94 -10.48 -0.14 -61.5 -37.51 249.89 1.06 
outrigger HD 400"463 s 235 210000 rnaxirnaal 7694.95 35.12 132.31 2.58 540.43 111.67 230.11 

rrinimaal -7694.95 -35.12 -132.31 -2.58 -540.43 -111.67 230.11 1.07 
beltligger HD 400•453 s 235 210000 maxirnaal 4134.63 102.47 101.52 2.64 422.44 418.6 249.57 

rrinimaal -4134.63 -102.47 -101.52 -2.64 -422.44 -418.6 249.57 1.16 
beltdiagonaal HD 400'463 s 235 210000 maximaal 5012.68 31.23 30.9 2.15 173.54 183.92 162.46 

rrinimaal -5012.68 -31.23 -30.9 -2.15 -173.54 -183.92 162.46 0.76 
kem d= 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 7 .688571 N/mm2 

rrinimaal normaalspannina -7.688571 N/mm2 

5 element afmeting kwallteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair cr u .c. 

kolom 550"550 s 235 210000 maxirnaal 23176.66 4561.72 1321.67 349.83 532.68 3747.81 230.98 

rrinimaal -23176.66 -4561.72 -1321.67 -349.83 -532.68 -3747.81 230.98 1.07 
diagonaal HD 310"253 s 235 210000 maxirnaal 7241.21 6.65 20 0.37 105.45 37.97 280.72 

rrinimaal -7241.21 -6.65 -20 -0.37 -105.45 -37.97 280.72 1.19 
outrigger HD 400'509 s 235 210000 maxirnaal 10340.31 50.05 207.73 5.54 783.55 166 291.33 

rrinimaal -10340.31 -50.05 -207.73 -5.54 -783.55 -166 291.33 1.36 
beHligger HD 400"509 s 235 210000 rnaximaal 5347.84 258.92 164.22 11.48 681.53 1036.88 444.08 

rrinimaal -5347.84 -258.92 -164.22 -11.48 -681.53 -1036.88 444.08 2.07 
bettdiagonaal HD 400'509 s 235 210000 maximaal 7314.84 45.66 54.19 7.24 301.72 326.91 236.39 

minimaal -7314.84 -45.66 -54.19 -7.24 -301.72 -326.91 236.39 1.10 
kem d = 700 B 35 15000 maxirnaal normaalspanning i.485714 Nlmm2 

rrinimaal normaalsoannina -7.485714 Nlmm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

4 element afmeting kwalttett E-modulus N(kN] Vy[kNJ Vz(kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz(kNm] 0 lineair er u.c, 

kolom 650"650 s 235 210000 maximaal 24405.16 3830.44 739.21 234.78 808.01 2663.39 133.61 
rninimaal -24405.16 -3830.44 -739.21 -234.78 -808.01 -2663.39 109.62 0.62 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maicimaal 6325.61 5.2 17.93 0.23 103.58 29.3 245.34 
minima.al -6325.61 -5.2 -17.93 -0.23 -103.58 -29.3 245.34 1.04 

outrigger HO 400•593 s 235 210000 maicimaal 11147.84 56.47 224.94 4.92 868.88 189.81 272.52 
minimaal -11147.84 -56.47 -224.94 -4.92 -868.88 -189.81 272.52 1.27 

beltligger HO 400•593 s 235 210000 maicimaal 5612.37 60.43 192.7 3.23 798.52 263.85 209.91 
rninimaal -5612.37 -60.43 -192.7 -3.23 -798.52 -263.85 209.91 0.9S 

beltdiagonaal HO 400"593 s 235 210000 maicimaal 8758.29 23.47 69.6 1.99 377.74 136.87 182.94 
minimaal -8758.29 -23.47 -69.6 -1.99 -377.74 -136.87 182.94 0.85 

kem d= 700 B 35 15000 maicimaal normaalspanning 5.304286 N/nm2 
rrinimaal nonnaalspanning -5.304286 N/nm2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N(kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maicimaal 27508.29 3124.21 671.08 173.78 934.78 2696.6 119.66 

minimaal -27508.29 -3124.21 -671.08 -173.78 -934.78 -2696.6 119.66 0.56 
diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maicimaal 5258.8 6.46 15.17 0.21 86.14 34.19 211.30 

minimaal -5258.8 -6.46 -15.17 -0.21 -86.14 -34.19 211.30 0.90 
outrigger HO 400"634 s 235 210000 maicimaal 10230.39 53.36 197.98 4.25 808.25 174.24 233.87 

rninimaal -10230.39 -53.36 -197.98 -4.25 -808.25 -174.24 233.87 1.09 
bellligger HO 400•534 s 235 210000 maicimaal 4709.01 54.47 166.85 3.04 687.71 223.93 165.87 

rninimaal -4709.01 -54.47 -166.85 -3.04 -687.71 -223.93 165.87 0.77 
behdiagonaal HO 400"634 s 235 210000 maicimaal 7437.75 21.92 64.9 3 353.41 118.01 147.97 

minimaal -7437.75 -21.92 -64.9 -3 -353.41 -118.01 147.97 0.69 
kem d = 700 B 35 15000 maicimaal normaalspanning 5.414286 Nlnm2 

rrinimaal normaalspanning -5.414286 Nlnm2 

2 element afmating kwaltteil E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 750"750 s 235 210000 maicimaal 27479.74 4842.82 774.63 194.39 729.77 4312.83 120.57 

minimaal -27479.74 -4842.82 -774.63 -194.39 -729.77 -4312.83 120.57 0.56 
diagonaal H0400•288 s 235 210000 maicimaal 7335.14 7.08 22.01 0.38 113.15 40.43 243.04 

rninimaal -7335.14 -7.08 -22.01 -0.38 -113.15 -40.43 243.04 1.03 
outrigger HO 400•678 s 235 210000 maicimaal 8190.29 42.11 195.16 4.02 745.87 152.39 185.23 

minimaal -8190.29 -42.11 -195.16 -4.02 -745.87 -152.39 18523 o.se 
behligger HO 400•578 s 235 210000 maicimaal 3994.72 95.38 158.59 2.49 652.36 403.36 179.35 

minimaal -3994.72 -95.38 -158.59 -2.49 -652.36 -403.36 179.35 0.83 
behdiagonaal HO 400•578 s 235 210000 maximaal 6245.55 37.78 55.35 4.49 300.62 211.66 138.78 

minima.al -6245.55 -37.78 -55.35 -4.49 -300.62 -211.66 138.78 0.65 
kem d = 700 B 65 22000 maicimaal normaalspanning 5.131429 Nlrrm2 

rrinimaal normaalspanning -5.131429 N/nm2 
1 element afmating kwalttett E-modulus N(kN] Vy{kN] Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] cr lineair u u.c. 

kolom 850·850 s 235 210000 maximaal 37301.38 5681.88 428.9 518.03 1390.85 6384.48 127.59 
minimaal -37301.38 -5681.88 -428.9 -518.03 -1390.85 -6384.48 127.59 0.59 

diagonaal HO 400"347 s 235 210000 maicimaal 9529.41 14.27 37 0.78 201.62 80.39 282.92 
minimaal -9529.41 -14.27 -37 -0.78 -201.62 -80.39 282.92 1.32 

outrigger HO 400•744 s 235 210000 maicimaal 12527.02 66.85 251.04 283.69 1018.52 1490.56 474.00 
minimaal -12527.02 -66.85 -251.04 -283.69 -1018.52 -1490.56 474.00 2.20 

beHligger HO 400•744 s 235 210000 maicimaal 5467.43 103.06 206.98 4.65 842.65 426.7 195.53 
rninimaal -5467.43 -103.06 -206.98 -4.65 -842.65 -426.7 195.53 0.91 

beltdiagonaal HO 400•744 s 235 210000 maicimaal 8336.55 39.43 78.9 4.07 434.18 217.44 158.53 
minimaal -8336.55 -39.43 -78.9 -4.07 -434.18 -217.44 158.53 0.74 

kern d = 700 B 65 22000 maicimaal norrrealspanning 11.98857 N/nm2 
minimaal normaalsoanning -11.98857 N/nm2 

Algemeen latei 1200"700 8351865 10000 maicimaal 2272.84 238.84 5268.31 89.85 6326.44 589.47 
minimaal -2272.84 -238.84 -5268.31 -89.85 -6326.44 -589.47 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maicimaal 393.02 0.99 7.54 178.3 30.66 4.27 90.78 
minimaal -393.02 -0.99 -7.54 -178.3 -30.66 -4.27 90.78 0.39 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 14. 



Bijlage 9: "DejiniJief ontwerp; Tabel/en ", 

Tabel 8. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een blokbelasting en staaldemping. De hoogte van de 
inslag is 198m. 

BBC lnslag op 2/3 hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

COITlJ8rl. element a/meting kwaltteit E-modulus kracht N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[l<Nm] Mz[l<Nm] cr lineair u u .c. 

8 kolom HD 400•593 s 235 210000 maximaal 9038.01 2870.28 499.26 39.42 1884.32 1338.62 606.34 
rrinimaal -9038.01 -2870.28 -499.26 -39.42 -1884.32 -1338.62 606.34 2.82 

diagonaal HD 310•94 s 235 210000 maximeal 3950.74 4.46 7.33 0.05 38.79 30.04 383.73 
rrinimaal -3950.74 -4.46 -7.33 -0.05 -38.79 -30.04 383.73 1.63 

outrigger HD 400•353 s 235 210000 maximaal 6850.41 27.79 156.16 5.55 590.74 127.34 275.51 
rrinimaal -6850.41 -27.79 -156.16 -5.55 -590.74 -127.34 275.51 1.28 

beltligger HD 400'383 s 235 210000 maximaal 2748.36 498.08 76.11 16.43 296.48 2034.91 870.45 
rrinimaal -2748.36 -498.08 -76.11 -16.43 -296.48 -2034.91 870.45 4.05 

bettdiagonaal HD 400"383 s 235 210000 maximaal 3101.35 76.66 19.01 10.54 130.52 599.93 309.92 
rrinimaal -3101.35 -76.66 -19.01 -10.54 -130.52 -599.93 309.92 1.44 

kem d • 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.601429 N/mm2 
minimaal normaalspannina -5.601429 N/mm2 

7 element almeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[l<Nm] Mz[l<Nm] er lineair a u .c. 
kolom 400'400 s 235 210000 maximaal 20064.64 3383.65 2180.05 151.74 1538.47 1655.02 424.79 

rrinimaal -20064.64 -3383.65 -2180.05 -151.74 -1538.47 -1655.02 424.79 1.98 
diagonaal HD 310•143 s 235 210000 maximaal 4762.93 3.1 11.26 0.09 62.61 22.01 321.26 

rrinimaal -4762.93 -3.1 -11.26 -0.09 -62.61 -22.01 321.26 1.37 
outrigger HD 400'421 s 235 210000 maximaal 10327.07 45.46 163.71 3.03 671.8 148.41 332.47 

rrinirnaal -10327.07 -45.46 -163.71 -3.03 -671.8 -148.41 332.47 1.55 
bettligger HD 400'421 s 235 210000 maximaal 3912.68 138.33 108.92 3.01 454.96 561.59 325.04 

rrinimeal -3912.68 -138.33 -108.92 -3.01 -454.96 -561.59 325.04 1.51 
behdiagonaal HD 400'421 s 235 210000 maximeal 5722.56 39.77 30.87 2.47 176.9 230.71 208.83 

rrinimaal -5722.56 -39.77 -30.87 -2.47 -176.9 -230.71 208.83 0.97 
kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 7.494286 N/mm2 

minimaal normaalspanning -7.494286 N/mm2 

6 element almeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[l<Nm) My[l<Nm) Mz[l<Nm) CT lineair er u .c. 

kolom 500'500 s 235 210000 maximaal 27013.21 3492.08 744.54 230.15 1284.23 2081.56 269.61 
rrinimaal -27013.21 -3492.08 -744.54 -230.15 -1284.23 -2081.56 269.61 1.25 

diagonaal HD 310•179 s 235 210000 maximaal 4601.8 5.75 12.04 0.15 66.66 36.29 266.39 
rrinimaal -4601.8 -5.75 -12.04 -0.15 -66.66 -36.29 266.39 1.13 

outrigger HD 400'463 s 235 210000 maxlmaal 8217.15 37.5 146.93 2.19 604.8 118.01 248.68 

rrinimaal -8217.15 -37.5 -146.93 -2.19 -604.8 -118.01 248.68 1.16 
beHligger HD 400'463 s 235 210000 maximaal 4612.01 86.52 111.29 2.25 463.35 353.48 242.64 

rrinimaal -4612.01 -86.52 -111.29 -2.25 -463.35 -353.48 242.64 1.13 
bettdiagonaal HD 400'463 s 235 210000 maximaal 5856.31 26.43 32.84 1.83 181.62 155.47 169.03 

minimaal -5856.31 -26.43 -32.84 -1.83 -181.62 -155.47 169.03 0.79 
kern d = 700 B 35 15000 maximaal norrmalspanning 7.775714 Nlmm2 

rrinimaal normaalsoanning -7.775714 Nlmm2 

5 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[l<Nm] My[l<Nm] Mz[l<Nm) a lineair u u.c. 
kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 26938.16 4950.89 1371.64 376.94 703.69 4139.5 263.71 

rrinimaal -26938.16 -4950.89 -1371.64 -376.94 -703.69 -4139.5 263.71 1.23 
diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 7154.58 7.46 20.06 0.33 111.17 47.97 286.98 

rrinimaal -7154.58 -7.46 -20.06 -0.33 -111.17 -47.97 286.98 1.22 
outrigger HD 400'509 s 235 210000 maximaal 11374.57 56.77 206.63 5.92 799.72 187.33 314.96 

rrinimaal -11374.57 -56.77 -206.63 -5.92 -799.72 -187.33 314.96 1.46 
beHligger HD 400'509 s 235 210000 maximeal 6020.88 277.95 185.42 12.4 769.58 1113.98 485.45 

rrinirnaal -6020.88 -277.95 -185.42 -12.4 -769.58 -1113.98 485.45 2.26 
beHdiagonaal HD 400•509 s 235 210000 maximaal 8247.43 45.22 61.24 7.89 341.76 351.09 261.85 

rrinimaal -8247.43 -45.22 -61.24 -7.89 -341.76 -351.09 261.85 1.22 
kern d c 700 B 35 15000 maximaal nonnaalspanning 7.49 N/mm2 

rrinimaal nomealsoanning -7.49 N/mm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

4 element afrneting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] c: lineair c, u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 26703.9 4088.84 784.08 261.53 893.93 2920.1 146.53 
minimaal -26703.9 -4088.84 -784.08 -261.53 -893.93 -2920.1 120.29 0.68 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 6664.92 5.82 20.66 0.24 119.62 33.1 262.90 
minimaal -6664.92 -5.82 -20.66 .0.24 -119.62 -33.1 262.90 1.12 

outrigger HD 400•593 s 235 210000 maximael 12358.29 62.95 235.41 4.75 925.93 204.43 297.26 
minimaal ·12358.29 -62.95 -235.41 -4.75 -925.93 -204.43 297.26 1.38 

bettligger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 6409.65 65.86 219.23 3.49 908.93 289.24 236.63 
minimaal -6409.65 --65.86 ·219.23 .3.49 ·908.93 -289.24 236.63 1.10 

beltdiagonaal HD 400•593 s 235 210000 maximaal 10050.08 25.86 79.8 2.56 432.11 152.12 208.65 
minimaal -10050.08 -25.86 -79.8 ·2.56 -432.11 -152.12 208.65 0.97 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.818571 N/mm2 
minimaal normaalspanning -5.818571 N/mm2 

3 element a/meting kwalltelt E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal 29906.57 3500.39 755.12 210.32 807.33 2963.67 127.00 
minimaal -29906.57 -3500.39 -755.12 -210.32 -807.33 -2963.67 127.00 0.59 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 5691.8 8.14 17.29 0.23 98.12 43.14 234.54 
minimaal -5691.8 .S.14 •17.29 -0.23 -96.12 -43.14 234.54 1.00 

outrigger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 10946.24 57.16 213.64 4.54 859.36 186.76 249.84 
minimaal -10946.24 -57.16 -213.64 -4.54 -859.36 -186.76 249.84 1.16 

beHligger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 5557.16 62.49 197.36 3.45 813.81 261.78 195.40 
minimaal -5557.16 ·62.49 -197.36 -3.45 -813.81 -261.78 195.40 0.91 

beltdiagonaal HD 400•534 s 235 210000 rreximaal 8677.76 25.16 75.13 3.33 405.23 134.49 171.34 
minimaal -8677.76 •25.16 -75.13 •3.33 -405.23 -134.49 171.34 0.80 

karn d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.207143 Nlmm2 
minimaal normaalspanning -6.207143 Nlmm2 

2 element afmeting kwalltelt E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a- lineair o- u .c. 
kolom 750'750 s 235 210000 maximaal 29880.01 5367.62 862.1 308.74 1154.08 4727.42 136.77 

minimaal -29880.01 -5367.62 -862.1 -308.74 -1154.08 -4727.42 136.77 0.64 
diagonaal HD 400•2sa s 235 210000 maximaal S3n.33 10.1 24.86 0,46 128.92 52.14 280.45 

minimaal -8372.33 -10.1 •24.86 -0.46 -128.92 -52.14 280.45 1.19 
outrigger HD 400°678 s 235 210000 maximaal 94n.n 48.65 221.7 4.87 846.04 170.52 211.75 

minimaal -9472.77 -48.65 ·221.7 -4.87 -846.04 -170.52 211.75 0.98 
beltligger HD 4oo•s1s s 235 210000 maximaal 4630.08 117.31 176.05 3.23 722.18 495.82 210.81 

minimaal -4630.08 -117.31 -176.05 •3.23 -722.18 -495.82 210.81 0.98 
beltdiagonaal HD 400•575 s 235 210000 maximaal 7133.71 46.44 63.72 5.41 348.71 261.03 162.80 

minimaal -7133.71 -46.44 -63.n .S.41 -348.71 -261.03 162.80 0.76 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 5.991429 Nlmm2 

minimaal normaalsoanning -5.991429 Nlmm2 
1 element afmeting kwalitelt E•modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair u- u.c. 

kolom s50•sso s 235 210000 maximaal 41333.55 6254.78 448.52 733.09 1940.22 7005.41 144.61 
minimaal -41333.55 -6254.78 -448.52 -733.09 -1940.22 .7005.41 144.61 0.67 

diagonaal HD 400•347 s 235 210000 maximaal 10295.29 16.03 39.65 0.7 215.91 104.16 312.65 
minimaal -10295.29 ·16.03 -39.65 .0.7 -215.91 -104.16 312.65 1.45 

outrigger HD 400'744 s 235 210000 maximaal 13696.17 73.82 277.08 5.89 1125.09 240.5 269.35 
minimaal -13696.17 -73.82 -277.08 -5.89 -1125.09 -240.5 269.35 1.25 

behligger HD 400°744 s 235 210000 maximaal 6015.7 140.32 222.38 5.4 903.53 588.63 234.84 
minimaal -6015.7 -140.32 -222.38 .S.4 -903.53 -588.63 234.84 1.09 

behdiagonaal HD 400•744 s 235 210000 maximaal 9033.09 54.4 85.68 5.71 468.67 301.64 183.52 
minimaal -9033.09 -54.4 -85.68 .S.71 -468.67 ·301.64 183.52 0.85 

kem d= 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 13.17286 N/mm2 
minimaal norrnaalsoanning -13.17286 Nlmm2 

Algemeen latei 1200'700 B35/B65 10000 maximaal 2475 332.71 6136.76 91.93 7364.28 691.47 
minimaal •2475 -332.71 -6136.76 -91.93 •7364.28 -691.47 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 371.88 1.25 7.95 0.02 32.34 5.36 93.93 
minimaal •371.88 -1.25 -7.95 •0.02 -32.34 -5.36 93.93 0.40 
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Bijlage 9: "Deftnilief ontwerp; Tabellen ". 

Tabel 9. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een blokbelasting en staal-betondemping. De hoogte 
van de inslag is 198m. 

BBC lnslag op 2/3 hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

compart. elemenl afmeting kwaliteit E-modulus kracht N[kNj Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] cc lineair a u.c. 

8 kolom HD 400•593 s 235 210000 maximaal 8392.89 2721.91 453.15 29.77 1471.15 1056.03 493.64 
minimaal -8392.69 -2721.91 -453.15 -29.77 -1471.15 -1056.03 493.64 2.30 

diagonaal HD 310"94 s 235 210000 maximaal 3692.39 3.27 6.8 0.04 35.96 22.98 348.03 
minimaal -3692.39 -3.27 -6.8 --0.04 -35.96 -22.98 348.03 1.48 

outrigger HD 400'383 s 235 210000 maximaal 6419.16 24.9 146.72 4.95 554.65 114.22 256.39 
minimaal -6419.16 -24.9 -146.72 -4.95 -554.65 -114.22 256.39 1.19 

bettligger HD 400•383 s 235 210000 maximaal 2563.87 431.6 70.95 14.61 276.04 1787.39 769.94 
minimaal -2563.87 -431.6 -70.95 -14.61 -276.04 -1787.39 769.94 3.58 

beHdiagonaal HD 400"383 s 235 210000 maxima al 2905.32 65.52 17.75 9.23 121.83 512.16 271.39 
minima.al -2905.32 -65.52 -17.75 -9.23 -121.83 -512.16 271.39 1.26 

kem d = 700 B 35 15000 rraximaal normaalspanning 5.052857 N/mm2 
minimaal normaalsoannina -5.052857 Nlmm2 

7 element afmeting kwalitett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair u u .c. 
kolom 400•400 s 235 210000 maximaal 18576.78 3274.13 2016.77 111.58 1443.75 1459.99 388.33 

minimaal -18576.78 -3274.13 -2016.77 -111.58 -1443.75 -1459.99 388.33 1.81 
diagonaal HD 310•143 s 235 210000 maximeal 4619.81 2.65 10.86 0.07 58.86 20.14 309.07 

minimaal -4619.81 -2.65 -10.86 --0.07 -58.86 -20.14 309.07 1.32 
outrigger HD 400"421 s 235 210000 maximaal 9769.15 41.43 157.36 2.67 644.02 132.92 313.09 

minima.al -9769.15 -41.43 -157.36 -2.67 -644.02 -132.92 313.09 1.46 
beltligger HD 400"421 s 235 210000 maximaal 3547.84 119.88 98.32 2.66 410.99 487.39 287.08 

minima.al -3547.84 -119.88 -98.32 -2.66 -410.99 -487.39 287.08 1.34 
beltdiagonaal HD 400"421 s 235 210000 meximaal 5163.3 34,85 27.73 1.86 158.68 199.5 185.34 

minimaal -5163.3 -34.85 -27.73 -1.86 -158.68 -199.5 185.34 0.86 
kem d =700 B 35 15000 maximaal nomealspanning 7.355714 N/mm2 

ITinimaal normaalspanning -7.355714 N/mm2 
6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] cr lineair o u.c. 

kolom 500-SOO s 235 210000 maximaal 24886.62 3341.23 696.81 206.85 1206.59 1998.38 253.39 
llinimaal -24886.62 -3341.23 -696.81 -206.85 -1206.59 -1998.38 253.39 1.18 

diagonaal HD 310"179 s 235 210000 rraximaal 4450.11 5.52 11.18 0.14 64.41 34.87 257.34 
minima.al -4450.11 -5.52 -11.18 --0.14 -64.41 -34.87 257.34 1.10 

outrigger HD 400"463 s 235 210000 maximaal 793028 36.13 138.4 2.04 567.14 114.38 238.15 
minimaal -7930.28 -36.13 -138.4 -2.04 -567.14 -114.38 238.15 1.11 

bettligger HD 400'463 s 235 210000 maximaal 4120.31 80.55 105.15 2.1 437.03 329.14 223.65 
rrinimaal -4120.31 -80.55 -105.15 -2.1 -437.03 -329.14 223.65 1.04 

beHdiagonaal HD 400'463 s 235 210000 maximaal 5233.55 24.64 31.5 1.71 175.47 144.88 154.47 
rrinimaal -5233.55 -24.64 -31.5 -1.71 -175.47 -144.88 154.47 0.72 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 7.648571 N/mm2 
rrinimaal normaalspannina -7.648571 N/mm2 

5 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair u u.c. 

kolom 550-SSO s 235 210000 maximaal 24820.13 4492.1 1342.37 340.73 574.29 3633.76 233.81 
ITinimaal -24820.13 -4492.1 -1342.37 -340.73 -574.29 -3633.76 233.81 1.09 

diagonaal HD 310'253 s 235 210000 maximaal 7002.49 6.27 19.69 0.31 104.74 37 272.40 
minimaal -7002.49 -6.27 -19.69 --0.31 -104.74 -37 272.40 1.16 

outrigger HD 400•509 s 235 210000 maximaal 10808.7 52.86 200.63 5.39 756.2 175.19 298.10 
minimaal -10808.7 -52.86 -200.63 -5.39 -756.2 -175.19 298.10 1.39 

beltligger HD 400'509 s 235 210000 maxlmaal 5654.8 251.58 173.39 11.16 719.59 1007.02 444.73 
ITinimaal -5654.8 -251.58 -173.39 -11.16 -719.59 -1007.02 444.73 2.07 

beltdiagoneal HD 400"509 s 235 210000 maximaal 7730.97 42.5 57.33 7.04 319.3 317.44 242.11 
rrinimaal -7730.97 -42.5 -57.33 -7.04 -319.3 -317.44 242.11 1.13 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 7 .341429 N/mm2 
minimaal normaalsoannina -7.341429 N/mm2 
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Bijlage 9: "Definilief onh••erp; Tabellen ". 

4 element afmeling kwalitett E-rnodulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[l<Nm] My[kNm] Mz[kNm] c lineair a u.c. 

kolom 650"650 s 235 210000 maximaal 25373.26 3867.89 752.92 245.54 846.57 2692.57 137.38 
rrinimaal -25373.26 -3867.89 -752.92 -245.54 -846.57 -2692.57 112.44 0.64 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 6337.5 5.48 18.99 0.23 109.76 31.19 248.73 
rrinimael -6337.5 -5.48 -18.99 -0.23 -109.76 -31.19 248.73 1.06 

outrigger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 11686.17 59.34 224.61 4.62 879.04 192.22 281.16 
rrinirnaal -11686.17 -59.34 -224.61 -4.62 -879.04 -192.22 281.16 1.31 

beltligger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 5932.22 60.42 203.37 3.2 842.83 264.6 218.44 
rrinimaal -5932.22 ~.42 -203.37 -3.2 -842.83 -264.6 218.44 1.02 

beltdiagonaal HD 400•593 s 235 210000 maximaal 9272.34 23.61 73.65 2.18 399.43 137.84 191.99 
minima.al -9272.34 -23.61 -73.65 -2.18 .399.43 -137.84 191.99 0.89 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.554286 Nlrrm2 
minimaal normaalspanning -5 .554286 Nlrrm2 

3 element afmeling kwaliteit E-rnodulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal 28518.41 3223.44 698.16 184.83 748.87 2771.44 119.78 
rrinimaal -28518.41 -3223.44 -698.16 -184.83 -748.87 -2771.44 119.78 0.56 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 5375.15 7 15.57 0.21 88.41 37 217.60 
minirnaal -5375.15 -7 -15.57 -0.21 -88.41 -37 217.60 0.93 

outrigger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 10374.7 54.17 201.46 4.24 820.45 177.46 237.41 
rrinirnaal -10374.7 -54.17 -201.46 -4.24 -820.45 -177.46 237.41 1.10 

beltligger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 5064.99 57.55 179.02 3.11 738.27 234.15 176.84 
rrinimaal -5064.99 -57.55 -179.02 -3.11 -738.27 -234.15 176.84 0.82 

beltdiagonaal HD 400"634 s 235 210000 maximaal 7867.26 23.08 67.94 3.13 365.76 123.81 155.60 
minima.al -7867.26 -23.08 -67.94 -3.13 -365.76 -123.81 155.60 0.72 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.767143 Nlmm2 
minimaal normaalspannina -5.767143 Nlrrm2 

2 element a/meting kwalitett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 750"750 s 235 210000 maximaal 28488.49 5033.14 809.03 221.66 816.61 4466.21 125.78 
rrinimaal -28488.49 -5033.14 -809.03 -221.66 -816.61 -4466.21 125.78 0.59 

diagonaal HD 400•288 s 235 210000 maximaal 7675.7 8.04 22.99 0.41 118.37 43.83 255.10 
rrinimaal -7675.7 -8.04 -22.99 -0.41 -118.37 -43.83 255.10 1.09 

outrigger HD 400•678 s 235 210000 maximaal 8576.49 43.83 203.57 4.33 777.46 158.07 193.38 
rrinimaal -8576.49 -43.83 -203.57 -4.33 -777.46 -158.07 193.38 0.9C 

beltligger HD 400•618 s 235 210000 maximaal 4285.91 102.5 163.99 2.66 674.53 433.71 190.57 
rrinimaal -4285.91 -102.5 -163.99 -2.66 -674.53 -433.71 190.57 0.89 

bettdiagonaal HD 400"678 s 235 210000 maximaal 6667.79 40.68 59.26 4.82 321.85 228.22 148.69 
rrinimaal -6667.79 -40.68 -59.26 -4.82 -321.85 -228.22 148.69 0.6~ 

kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 5.481429 Nlrrm2 
rrinimaal normaalspannina -5.481429 Nlrrm2 

1 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair a u ,c. 

kolom 850"850 s 235 210000 maximaal 38108.96 5922.55 434.17 587.27 1531.48 6650.11 132.68 
minimaal -38108.96 -5922.55 -434.17 -587.27 -1531.48 -6650.11 132.68 0.62 

diagonaal HD 400"347 s 235 210000 maximaal 9864.43 12.28 38.23 0.66 208.33 79.61 291.29 
minimaal -9864.43 -12.28 -38.23 -0.66 -208.33 -79.61 291.29 1.35 

outrigger HD 400"744 s 235 210000 maximaal 13002.54 69.56 260.94 5.31 1058.41 227.04 254.78 
rrinimaal -13002.54 -69.56 -260.94 -5.31 -1058.41 -227.04 254.78 1.19 

beltligger HD 400•744 s 235 210000 maximaal 5671.81 115.12 213.63 4.93 869.19 478.94 209.00 
rrinirnaal -5671.81 -115.12 -213.63 -4.93 -869.19 -478.94 209.00 0.97 

bettdiagonaal HD 400•744 s 235 210000 maximaal 8607.71 44.22 81.55 4.61 448.44 244.4 167.27 
minimaal -8607.71 -44.22 -81.55 -4.61 -448.44 -244.4 167.27 0.78 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 12.47286 N/rrm2 
minimaal normaelspanning -12.47286 Nlmm2 

Algemeen latei 1200·100 B35/B65 10000 maximaal 2287.57 252.09 5549.06 87.71 6659.19 563.6 
rrinimaal -2287.57 -252.09 -5549.06 -87.71 -6659.19 -563.6 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 358.79 1.07 7.53 0.02 30.6 4.57 87.13 
minimaal -358.79 -1.07 -7.53 -0.02 -30.6 -4.57 87.13 0.37 
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Bijlage 9: "DefiniJief ontwerp; Tabellen". 

Tabel 10. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een blokbelasting en betondemping. De hoogte van de 
inslag is 198m. 

BBC lnslag op 2/3 hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

oompart. element afmeting kwal~eit E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm) My[kNm) Mz[kNm) a lineair er u.c. 

8 kolom HO 400"593 s 235.00 210000 maxirraal 7771.08 2580.67 428.75 26.06 1235.66 882.03 423.02 
rrinirreal -7771.08 -2580.67 -428.75 -26.06 -1235.66 -882.03 423.02 1.97 

diagonaal HO 310"94 s 235.00 210000 maximaal 3446.74 2.90 6.29 0.04 33.18 18.90 319.55 
rrinirreal -3446.74 -2.90 -6.29 -0.04 -33.18 -18.90 319.55 1.36 

outrigger HO 400'383 s 235.00 210000 maximaal 5995.39 22.16 137.50 4.47 519.43 101.72 237.79 
rrinimaal -5995.39 -22.16 -137.50 -4.47 -519.43 -101.72 237.79 1.11 

beltligger HO 400"383 s 235.00 210000 maximaal 2385.89 388.33 65.99 13.11 256.48 1608.33 695.61 
mlnimaal -2385.89 -388.33 -65.99 -13.11 -256.48 -1608.33 695.61 3.24 

beltdiagonaal HO 400"383 s 235.00 210000 maxima al 2716.34 56.10 16.54 8.28 113.48 442.60 239.95 
rrinimaal -2716.34 -56.10 -16.54 -8.28 -113.48 -442.60 239.95 1.12 

kem d=700 B 35.00 15000 maximaal normaalspanning 4.58 N/rrrn2 
minimaal normaalsoannino -4.58 N/n-m2 

7 element afmeting kwal~eit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN) Mx[kNm) My[kNm) Mz[kNm) u lineair a u.c. 

kolom 400•400 s 235.00 210000 maximaal 18153.75 3136.61 1934.72 94.01 1351.91 1261.46 358.46 
rrinimaal -18153.75 -3136.61 -1934.72 -94.01 -1351.91 -1261.46 358.46 1.67 

diagonaal HO310"143 s 235.00 210000 maximaal 4449.46 2.49 10.36 0.07 56.30 18.32 296.02 
rrinimaal -4449.46 -2.49 -10.36 -0.07 -56.30 -18.32 296.02 1.26 

outrigger HO400"421 s 235.00 210000 maximaal 9418.31 40.11 151.06 2.36 616.59 124.34 299.98 
rrinimaal -9418.31 -40.11 -151.06 -2.36 -616.59 -124.34 299.98 1.4tl 

beHligger HO400"421 s 235.00 210000 maximaal 3238.19 104.50 89.61 2.36 374.85 425.49 255.38 
minima.al -3238.19 -104.50 -89.61 -2.36 -374.85 -425.49 255.38 1.19 

bettdiagonaal HO400•421 s 235.00 210000 maximaal 4697.52 30.58 25.12 1.44 143.63 173.57 165.82 
rTlnimaal -4697.52 -30.58 -25.12 -1.44 -143.63 -173.57 165.82 0.77 

kern d=700 B 35.00 15000 maximaal normaalspanning 7 .23 N/rm,2 
rrinimaal nonnaalspanning -7 .23 N/rrrn2 

6 element afmeting kwalieij E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm) My[kNm) Mz[kNm) a lineair er u.c. 

kolom 500•500 s 235.00 210000 maximaal 23027.13 3147.55 680.11 193.38 1130.65 1902.56 237.70 
rrinimaal -23027.13 -3147.55 -680.11 -193.38 -1130.65 -1902.56 237.70 1.11 

diagonaal H0310•179 s 235.00 210000 maximaal 4226.15 5.28 10.37 0.12 61.23 33.32 244.64 
rrinimaal -4226.15 -5.28 -10.37 -0.12 -61.23 -33.32 244.64 1.04 

outrigger HD40Q•453 s 235.00 21 Q(X)() maximaal 7676.15 35.04 131.53 1.91 537.02 111.83 229.42 
minimaal -7676.15 -35.04 -131.53 -1.91 -537.02 -111.83 229.42 1.07 

bettligger HO400•483 s 235.00 210000 maximaal 4005.55 75.01 101.18 1.96 420.96 306.51 212.82 
rrinimaal -4005.55 -75.01 -101.18 -1.96 -420.96 -306.51 212.82 0.99 

bettdiagonaal H0400·483 s 235.00 210000 maxima al 4948.12 22.97 30.80 1.60 173.85 134.97 146.39 
rrinimaal -4948.12 -22.97 -30.80 -1.60 -173.85 -134.97 146.39 0.68 

kern d=700 B 35.00 15000 maximaal normaalspanning 7.52 N/rrm2 
rrinimaal normaalspanning -7 .52 N/rm,2 

5 element afmeting kwalieil E-modulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm) My[kNm) Mz[kNm) a lineair a u .c. 

kolom 550"550 s 235.00 210000 maximaal 22966.66 4366.95 1322.45 298.69 513.99 3094.20 206.05 
rrinimaal -22966.66 -4366.95 -1322.45 -298.69 -513.99 -3094.20 206.05 0.96 

diagonaal HO 310"253 s 235.00 210000 maximaal 6775.41 6.01 19.19 0.29 101.42 35.46 263.33 
rrinimaal -6775.41 -6.01 -19.19 -0.29 -101.42 -35.46 263.33 1.12 

outrigger HO 400"509 s 235.00 210000 maximaal 10277. 79 49.55 194.09 4,81 731.30 164.42 264.20 
rrinimaal -10277.79 -49.55 -194.09 -4.81 -731.30 -164.42 264.20 1.32 

beltligger HD400'509 s 235.00 210000 maximaal 5301.20 222.09 162.61 9.74 674.86 887.57 401.32 
rrinimaal -5301.20 -222.09 -162.61 -9.74 -674.86 -887.57 401.32 1.87 

beltdiagonaal HO400•509 s 235.00 210000 maxima al 7247.66 40.65 53.68 6.10 298.69 279.99 222.03 
rrinimaal -7247.66 -40.65 -53.68 -6.10 -298.69 -279.99 222.03 1.03 

kem d~ 700 B 35.00 15000 maxirmal normaalspanning 7.19 N/rrm2 
rrinimaal normaalspannina -7.19 N/rrm2 
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Bijlage 9: "Dejinitief onlwerp: Tabellen". 

4 element afmeting i<v,ellteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair .::r u.c. 

kolom 650"650 s 235.00 210000 rraximaal 24261.32 3623.84 726.34 231.07 794.15 2559.78 130.70 
minimaal -24261.32 -3623.84 -726.34 -231.07 -794.15 -2559.78 106.86 0.61 

diagonaal HO 310"253 s 235.00 210000 maximaal 5981.72 5.13 17.69 0.22 102.03 28.97 234.01 
minimaal -5981.72 -5.13 -17.69 -0.22 -102.03 -28.97 234.01 1.00 

outrigger H0400"593 s 235.00 210000 maximaal 11077. 79 56.08 213.18 4.43 834.82 184.70 267.24 
rrinimaal -11077. 79 -56.08 -213.18 -4.43 -834.82 -184.70 267.24 124 

beltligger HO 400"593 s 235.00 210000 maximaal 5542.72 54.90 190.41 2.90 788.92 239.51 202.43 
rrinimaal -5542.72 -54.90 -190.41 -2.90 -788.92 -239.51 202.43 0.94 

beltdiagonaal HO 400"593 s 235.00 210000 maximaal 8640.97 21.32 68.64 1.84 372.72 123.44 177.80 
minima.al -8640.97 -21.32 -&.64 -1.84 -372.72 -123.44 177.80 0.83 

kem d= 700 B 35.00 15000 maximaal nonnaalspanning 5.27 N/nrn2 
minimaal nonnaalspannina -5.27 Nlnrn2 

3 element afmeling kv,elrteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] MzfkNm] u lineair er u.c. 
kolom 700"700 s 235.00 210000 maximaal 27384.19 2958.95 654.36 161.54 695.46 2584.32 113.26 

minima.al -27384.19 -2958.95 -654.36 -161.54 -695.46 -2584.32 113.26 0.53 
diagonaal HO 310'253 s 235.00 210000 maxima al 5085. 77 6.10 14.99 0.20 84.98 32.28 204.20 

rrinimaal -5085.77 -6.10 -14.99 -0.20 "'4.98 -32.28 204.20 0.87 
outrigger HO 400"634 s 235.00 210000 maximaal 9870.40 51.68 190.70 3.93 782.23 168.50 225.94 

minima.al -9870.40 -51.68 -190.70 -3.93 -782.23 -168.50 225.94 1.0!: 
beltligger HO 400•534 s 235.00 210000 maximaal 4678.55 54.28 165.76 2.81 683.11 215.87 163.36 

rrinimaal -4678.55 -54.28 -165.76 -2.81 -683.11 -215.87 163.36 0.76 
beltdiagonaal HO 400"634 s 235.00 210000 rraximaal 7385.41 21.99 64.44 2.94 350.68 118.35 147.16 

minimaal -7385.41 -21.99 -64.44 -2.94 -350.68 -118.35 147.16 0.68 
kern d = 700 B 35.00 15000 maximaal normaalspanning 5.36 Nlnrn2 

minimaal nonnaalspanning -5 .36 N/nrn2 
2 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair er u .c. 

kolom 750"750 s 235.00 210000 rraximaal 27354.34 4744.50 760.41 170.54 629.74 4236.73 117.84 
rrinimaal -27354.34 -4744.50 -760.41 -170.54 -629.74 -4236.73 117.84 0.55 

diagonaal HO 400'288 s 235.00 210000 rraximaal 7125.82 6.51 21.44 0.37 109.98 38.84 235.89 
minimaal -7125.82 -6.51 -21.44 -0.37 -109.98 -38.84 235.89 1.00 

outrigger HO 400.678 s 235.00 210000 maximaal 8024.70 41.25 189.70 3.86 725.27 148.61 180.90 
minima.al -8024.70 -41.25 -189.70 -3.86 -725.27 -148.61 180.90 0.84 

beltligger HO 400"678 s 235.00 210000 maximaal 3994.19 90.89 155.10 2.32 638.05 384.48 174.41 
minima.al -3994.19 -90.89 -155.10 -2.32 -638.05 -384.48 174.41 0.81 

bettdiagonaal HO 400"678 s 235.00 210000 maximaal 6246.79 36.04 55.35 4.31 300.54 201.73 136.81 
rrinimaal -6246.79 -36.04 -55.35 -4.31 -300.54 -201.73 136.81 0.64 

kern d=700 B 65.00 22000 maximaal normaalspanning 5.11 N/nrn2 
rrinimaal normaalspannina -5.11 N/nrn2 

1 element afmeling kv,ellteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm) My[kNmJ Mz[kNm] a lineair a u .c. 
kolom 850"850 s 235.00 210000 maxlmaal 37268.75 5665.36 429.90 477.31 1212.07 6368.09 125.64 

rninirre.al -37266.75 -5665.36 -429.90 -477.31 -1212.07 -6368.09 125.64 0.58 
diagonaal HD400"347 s 235.00 210000 maximaal 9514.15 11.55 36.88 0.62 200.59 72.98 279.28 

minima.al -9514.15 -11.55 -36.88 -0.62 -200.59 -72.98 279.28 1.30 
outrigger HO 400•744 s 235.00 210000 rraximaal 12345.87 65.67 246.38 279.48 999.16 1467.68 466.57 

minimaal -12345.87 -65.67 -246.38 -279.48 -999.16 -1467.68 466.57 2.17 
beltligger HO 400"744 s 235.00 210000 maximaal 5369.38 95.97 205.15 4.53 835.64 396.15 188.49 

minimaal -5369.38 -95.97 -205.15 -4.53 -835.64 -396.15 188.49 0.88 
beHdiagonaal HO 400"744 s 235.00 210000 maximaal 8220.67 36.52 77.78 3.77 429.37 201.40 154.08 

minima.al ~220.67 -36.52 -77.78 -3.77 -429.37 -201.40 154.08 0.72 
kern d=700 B 65.00 22000 maximaal normaalspannlng 11 .84 Nlmrn2 

rrinimaal normaalspanning -11.84 N/nrn2 
Algemeen latei 1200·100 835/865 10000 maxima al 2175.08 210.31 5056.43 83.45 6068.13 514.42 

rrinimaal -2175.08 -210.31 -5056.43 -83.45 -6068.13 -514.42 
Stab Jigger HEA 220 s 235.00 210000 maximaal 340.81 0.93 7.12 178.30 28.90 4.04 81.04 

minima.al -340.81 -0.93 -7.12 -178.30 -28.90 -4.04 81.04 0.34 
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Bijlage 9: "Dejinitief ontwerp; Tabellen". 

Tabel 11. 
Optredende statische krachten en spanningen ten gevolge van het gat in de gevel op 270m 
hoogte. 

BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 
1.0 • p.b. + 1.0 • v.b. vloer + 0.2 • v.b. wind (statische berekening). 

COfl1)Br1. element afmeting kwalttett E-modulus kracht N(kN] Vy(kNJ Vz(kN] Mx(l<Nm] My(l<Nm] Mz(l<Nm] c- lineair cc u .c. 

8 kolom HO 400•593 s 235 210000 maximaal 3165.139 285.056 277.118 2.04 445.915 169.728 122.84 
rrinimaal -6690.32 -307.607 -276.693 -2.375 -433.717 -172.276 169.00 0.79 

diagonaal HO 310'94 s 235 210000 maximaal 300.705 1.192 3.711 0.004 5.327 9.705 44.79 
rrinimaal -415.634 -1.156 -4.832 -0.005 -12.133 -10.145 55.45 0.24 

outrigger HO 400"383 s 235 210000 maximaal 2715.847 4.91 101.771 0.372 174.237 43.946 97.93 

rninimaal -3241.668 -12.611 -26.089 -0.374 -340.174 -46.856 134.22 0.62 
beltligger HO 400•383 s 235 210000 maximaal 5156.895 16.44 100.063 0.82 366.949 71.32 186.67 

rrinimaal -6856.549 -16.618 -99.848 -0.81 -310.966 -62.145 209.78 0.98 
beltdiagonaal HO 400•383 s 235 210000 maximaal 2311.378 4.636 26.766 0.448 71.095 41.957 73.71 

rrinimaal -6910.771 -4.718 -26.958 -0.401 -62.395 -18.458 160.73 0.75 
kem d = 700 B 35 15000 maximaal nonraalspanning 0.552 Nlmm2 Ben wap: 0.126897 % 

minimaal normaalspanning -4.978 N/mm2 

7 element afrreting kwaltteit E-modulus N(kN] Vy(kN] Vz(kNJ Mx(l<Nm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair er u.c. 

kolom 400•400 s 235 210000 maximaal -621.97 331.083 306.966 3.085 64.156 79.547 17.36 

rrinimaal -9419.438 -447.386 -306.632 -3.02 -64.335 -69.54 71.42 0.33 
diagonaal HO 310•143 s 235 210000 maximaal 251.091 0.504 5.262 0.008 7.77 2.717 21.17 

minimaal -699.46 -0.497 -7.663 -0.008 -19.867 -2.749 51.51 0.22 
outrigger HO 400"421 s 235 210000 maximaal 2280.846 8.653 14.793 0.258 129.716 38.825 73.00 

ninimaal -2006.848 -5.987 -44.852 -0.259 -56.56 -26.417 53.92 0.34 
beltligger HO 400"421 s 235 210000 maximaal 1524.491 8.745 31.232 0.264 28.982 34.114 43.89 

rrinimaal -44.151 -8.934 -31.244 -0.267 -69.055 -37.358 25.43 0.2C 
beltdiagonaal HO 400•421 s 235 210000 maximaal 764.147 3.221 21.842 0.142 23.799 15.975 22.85 

rrinimaal -1271.685 -3.282 -21.831 -0.139 -59.427 -19.357 38.20 0.18 
kern d = 700 B 35 15000 maximaal nomealspanning -2.19 N/mm2 

rrinimaal nonTBalspanning -6.05 Nlmm2 

6 element afmeting kwaltteit E-modulus N(kN] Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[kNm] My(l<Nm] Mz(l<Nm] (J lineair u u .c. 

kolom 500"500 s 235 210000 maximaal -5773.473 272.071 320.093 1.549 110.529 130.275 34.65 

rrinimaal -13902.52 -531.044 -319.838 -1.572 -110.48 -129.724 67.14 0.31 
diagonaal HO 310•179 s 235 210000 maximaal 297.06 0.349 6.405 0.008 10.045 2.091 19.07 

rrinimaal -727.832 -0.342 -9.919 -0.008 -26.926 -2.096 44.28 0.19 
outrigger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 1288.249 0.526 47.323 0.164 75.972 10.142 34.15 

rrinimaal -1151.195 -2.642 -28.929 -0.164 -117.747 -17.657 39.17 0.18 
beltligger HO 400"463 s 235 210000 maximaal 862.902 3.353 29.502 0.092 23.902 14.053 21.84 

ninimaal 56.416 -3.347 -29.589 -0.092 -70.745 -14.876 14.06 0.10 
beltdiagonaal HO 400•453 s 235 210000 maximaal -397.128 1.201 24.998 0.089 24.892 6.611 11.77 

rrinimaal -1389.903 -1.204 -24.994 -0.089 -68.561 -6.663 33.91 0.16 
kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -4.991 N/mrn2 

minirnaal normaalSDanninA -6.85 N/mm2 

5 element afmeting kwalltelt E-modulus N(kNJ Vy[kN) Vz[kN] Mx(l<Nm] My[kNm] Mz(l<Nm] a lineair u u .c. 

kolom 550"550 s 235 210000 maxima al -11319.31 282.964 440.415 5.052 188.807 229.292 52.50 

ninimaal -19558.16 -648.267 -414.049 -4.792 -184.876 -205.393 78.73 0.37 
diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 373.664 0.588 8.492 0.019 13.864 3.787 18.05 

ninimaal -688.448 -0.642 -13.613 -0.019 -37.964 -3.687 40.26 0.17 
outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 1521.181 0.891 76.438 0.303 138.271 25.199 45.59 

rrinimaal -1383.531 -3.743 -32.994 -0.303 -212.736 -18.46 49.76 0.23 
beltligger HO 400"509 s 235 210000 maximaal 971.344 3.984 35.261 0.126 33.033 16.199 23.09 

rrinimaal 140.042 -3.993 -34.997 -0.127 -69.168 -17.169 16.68 0.11 
beltdiagonaal HO 400•509 s 235 210000 maxima al -190.268 1.322 28.299 0.086 28.868 6.862 8.00 

rrinimaal -1231.797 -1.324 -28.299 -0.087 -77.151 -7.859 29.63 0.14 
kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -7.713 N/mm2 

rrinimaal normaalspanninA -11.845 Nlmm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tahe/Jen ". 

4 element afrreling kwallteit E-modulus N[kNJ Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] o lineair c u .c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal -16635.63 198.89 454.544 32.294 243.087 409.847 53.64 
minimaal -25527.18 -677.279 -429.35 -14.639 -342.329 -315.778 49.71 0.2! 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 rmximaal 374.107 0.702 8.628 0.025 14.935 4.406 18.80 
rrinimaal -927.756 -0.942 -14.089 -0.021 -40.648 -5.73 43.70 0.19 

outrigger HO 400•593 s 235 210000 rmximaal 1792.261 1.568 120.193 0.618 229.977 47.974 56.26 
minimaal -1632.016 -8.223 -39.973 -0.618 -355.107 -26.113 60.67 0.28 

beltligger HO 400•593 s 235 210000 maximaal 1218.385 5.206 46.4 0.203 55.637 23.908 26.87 
minimaal 167.932 -5.797 -46.281 -0.201 -125.903 -23.97 19.50 0.12 

beltdiagonaal HO 400•593 s 235 210000 maximaal -135.111 1.608 34.843 0.16 39.289 10.845 7.96 
minimaal -1488.196 -1.943 -34.589 -0.164 -98.503 -10.693 31.35 0.15 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -10.397 Nlmm2 
minimaal normaalspannino -14.772 N/mm2 

3 element afmeling kwalileil E-modulus N[kNJ Vy[kN] Vz[kNJ Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] 0 lineair o- u.c. 

kolom 700700 s 235 210000 maximaal -21913.03 164.541 481.794 13.283 302.404 324.06 55.68 
minimaal -31773.13 -740.819 -483.48 -5.347 -302.334 -442.504 77.87 0.36 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 405.535 0.754 8.305 0.02 15.878 4.361 19.99 
rrinimaal -1009.178 -0.748 -14.511 -0.021 -43.052 -4.344 45.82 0.19 

outrigQ8f HO 400•534 s 235 210000 maximaal 1986.748 4,367 159.115 0.913 314.45 69,04 66.59 
minimaal -1814.354 -12.368 -49.522 -0.913 -484.158 -42.784 73.42 0.34 

beltligger HO 400•534 s 235 210000 maximaal 1370.179 6.926 53.866 0.267 76065 28.306 29.62 
minimaal 118.293 -7.159 -53.841 -0.268 -151.892 -29.581 20.94 0.14 

behdiagonaal HO 400•534 s 235 210000 maximaal -114.686 2.231 38.317 0.242 44.557 13.013 8.07 
rrinimaal -1683.193 -2.295 -38.294 -0.219 -111.063 -12.556 33.11 0.15 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal norrnaalspanning -13.06 N/mm2 
rrinimaal normaalsoannina -17.519 Nlmm2 

2 element afmeling kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair a- u .c. 

kolom 750•750 s 235 210000 meximaal -27276.87 247.592 615.502 8.331 379.471 390.856 59.45 
rrinimaal -38071.72 -923.048 -616.258 -7.509 -379.404 -566.202 81.13 0.3f 

diagonaal HO 400•288 s 235 210000 maximaal 517.234 1.267 9.249 0.025 25.954 7.19 22.92 
minimaal -1261.475 -1.264 -19.477 -0.025 -62.619 -7.172 50.42 0.21 

outrigger HO 400.678 s 235 210000 maximaal 2167.426 2.155 147.498 0.842 283.721 58.868 59.67 
minimaal ·1980.734 -10.285 -48.978 -0.842 -442.136 -31.648 64.80 0.30 

beltligger HO 400.678 s 235 210000 maximaal 1468.986 7.408 58.55 0.355 85.019 29.297 29.70 
minimaal 79.908 -7.361 -58.532 -0.355 -166.341 -30.258 20.35 0.14 

behdiagonaal HO 400•575 s 235 210000 maximaal -191.044 2.236 41.623 0.248 50.485 12.26 8.72 
rrinima.al -1839.866 -2.234 -41.612 -0.248 -121.217 -12.391 33.52 0.16 

kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -15.762 Nlmm2 
minimaal normaalsoannina -20.91 Nlmm2 

1 element afmeting kwalitett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm) Mz[kNm] a lineair er u .c. 

kolom 550•550 s 235 210000 rmximaal -32534.98 688.133 1130.569 30.896 1756.72 1949.114 81.24 
rrinimaal -47631.8 -1457.19 -1130.996 -30.599 -1757.51 -1266.508 95.47 0.44 

diagonaal HO 400'347 s 235 210000 maximaal 807.693 1.427 12.323 0.09 33.983 9.367 27.82 
minimaal -1868.608 -1.36 -24.284 -0.09 -80.557 -9.373 59.48 0.28 

outrigger HO 400"744 s 235 210000 rmximaal 2565.557 3.085 171.465 1.208 338.773 68.717 64.00 
minimaal -2401.385 -11.211 -58.772 -1.208 -512.113 -43,121 70.25 0.33 

beltligger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 1466.171 9.065 61,235 0,46 81.816 36.23 27.92 
rrinimaal 45.784 -9.049 -61.218 -0.48 -169.923 -37.017 19.47 0.13 

belldiagonaal HO 400'744 s 235 210000 maximaal -249.826 3.297 44.267 0.238 51.933 18.199 9.68 
rrinimaal -1745.666 -3.294 -44.265 -0.235 -125.184 -17.445 30.63 0.14 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -15.76 Nlmm2 
rrinimaal normaalspannina -24.493 N/mm2 

Algemeen lalei 1200700 B35/B65 10000 maximaal 2350.629 84.097 754.678 79.016 774.683 119.752 
rrinimaal -1818.736 -83.972 -742.003 -79,276 -977.267 -99.9 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 194.008 0.389 4.595 0.003 8.34 1.556 40.48 
rrinimaal -75.54 -0.441 -5.122 -0.006 -16.48 -2.475 28.70 0.17 
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Bijlage 9: "Definilief ontwerp; Tabelkn". 

Tabel 12. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een driehoeksbelasting en staaldemping. De hoogte van 
d l 270 ems ag 1s m. 

BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

compart. element afmeting kwaltteit E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] M•[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a- u .c. 

8 kolom HD 400•593 s 235 210000 ma.imaal 11119.32 3377.03 576.27 58.02 3401.11 2093.42 950.48 
rrinimaal -11119.32 -3377.03 -576.27 -58.02 -3401.11 -2093.42 950.48 4.42 

diagonaal HD 310•94 s 235 210000 ma.imaal 5731.26 9.25 7.33 0.09 42.37 54.18 577.76 
rrinimaal -5731.26 -9.25 -7.33 -0.09 -42.37 -54.18 577.76 2.46 

outrigger HD 400.383 s 235 210000 ma.imaal 5783.98 38.36 151.62 8.65 569.82 169.65 266.60 
minima.al -5783.98 -38.36 -151.62 -8.65 -569.82 -169.65 266.60 1.24 

bettligger HD 400'383 s 235 210000 maximaal 4539.34 798.06 99.46 26.03 406.79 3229.83 1375.82 
rrinimaal -4539.34 -798.06 -99.46 -26.03 -406.79 -3229.83 1375.82 6.4( 

bettdiagonaal HD 400•383 s 235 210000 ma.imaal 4964.32 139.28 22.71 15.96 177.33 1064.1 530.73 
rrinimaal -4964.32 -139.28 -22.71 -15.96 -177.33 -1064.1 530.73 2.47 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 3.921429 Nlrrm2 
minima.al normaalspannin11 -3.921429 Nlrrm2 

7 element afmeting kwalHeit E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm) Mz[kNmJ er lineair er u .c. 

kolom 400•400 s 235 210000 ma.imaal 16280.95 3414.59 741.73 304.24 1534.27 3937.12 614.70 
minima.al -16280.95 -3414.59 -741.73 -304.24 -1534.27 -3937.12 614.70 2.86 

diagonaal HD 310•143 s 235 210000 maximaal 4638.43 9.5 11.28 0.26 66.39 46.95 350.45 
rrinimaal -4638.43 -9.5 -11.28 -0.26 -66.39 -46.95 350.45 1.49 

outrigger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 11655.31 52.55 191.34 4.71 775.83 167.33 377.52 
minima.al -11655.31 -52.55 -191.34 -4.71 -775.83 -167.33 377.52 1.76 

bettligger HD 400'421 s 235 210000 ma.imaal 4408.07 316.57 120.58 11.81 510.28 1286.31 588.81 
minimaal -4408.07 -316.57 -120.58 -11.81 -510.28 -1286.31 588.81 2.74 

bettdiagonaal HD 400•421 s 235 210000 maximaal 6052.59 63.07 33.02 7.95 185.35 390.03 270.44 
rrinimaal -6052.59 -63.07 -33.02 -7.95 -185.35 -390.03 270.44 1.26 

kern d=700 B 35 15000 maximaal nomraalspanning 7 .027143 Nlrrm2 
rrinimaal normaalspanning -7.027143 Nimm2 

6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kNl Vz[kN) Mx[kNmJ My[kNmJ Mz[kNmJ LT lineair er u.c. 

kolom 500•500 s 235 210000 ma.imaal 21960.29 3602.61 693.71 224.18 1196.31 3190.95 298.43 
minimaal -21960.29 -3602.61 ~3.71 -224.18 -1196.31 -3190.95 298.43 1.39 

diagonaal HD 310"179 s 235 210000 maximaal 5358.58 4.35 15.38 0.16 90.54 23.32 294.36 
rrinimaaf -5358.58 -4.35 -15.38 -0.16 -90.54 -23.32 294.36 1.25 

outrigger HD 400•453 s 235 210000 maximaal 12695.01 58.12 211.09 4.36 853.24 186.26 375.62 
minimaal -12695.01 -58.12 -211.09 -4.36 -853.24 -186.26 375.62 1.75 

beltligger HD 400"463 s 235 210000 maximaal 5302.7 206.97 163.79 4.27 683.48 643.75 431.31 
minimaal -5302.7 -206.97 -163.79 -4.27 -883.48 -843.75 431.31 2.01 

bettdiagonaal HD 400"463 s 235 210000 maximaal 7580.13 58.03 50.19 3.14 282.33 358.72 272.80 
minimaal -7580.13 -58.03 -50.19 -3.14 -282.33 -358.72 272.80 1.27 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.821429 N/rrm2 
rrinimaal normaalspanning -8.821429 N/mm2 

5 element afmeting kwalHeit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNmJ My(kNmJ Mz[kNmJ u lineair u u .c. 

kolom 550"550 s 235 210000 maximaal 28191.68 4030.16 1169.81 186.71 588.2 2542.37 206.09 
minimaal -28191.68 -4030.16 -1169.81 -186.71 -588.2 -2542.37 206.09 0.96 

diagonaal HD 310"253 s 235 210000 ma.imaal 5951.25 5.6 19.2 0.26 111.49 31.3 237.27 
minimaal -5951.25 -5.6 -19.2 -0.26 -111.49 -31.3 237.27 1.01 

outrigger HD 400•509 s 235 210000 maximaal 12089.36 57.91 210.53 2.55 850.93 186.21 331.29 
minimaal -12089.36 -57.91 -210.53 -2.55 -850.93 -186.21 331.29 1.54 

beltligger HD 400•509 s 235 210000 ma.imaal 6308.91 75.05 191.34 1.88 790.78 294.46 265.45 
rrinimaal -8308.91 -75.05 -191.34 -1.88 -790.78 -294.46 265.45 1.23 

beltdiagonaal HD 400•509 s 235 210000 ma.imaal 8761.18 29.43 64.64 2.03 356.76 160.95 218.81 
minimaal -8761.18 -29.43 -84.64 -2.03 -356.76 -160.95 218.81 1.02 

kem d ~ 700 B 35 15000 maximaal narmaalspanning 6.285714 N/nvn2 
minimaal norrriaalspannina -8.285714 N/mm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen ". 

4 element afmeling kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] 1:r lineair c u.c. 
kolom 650'650 s 235 210000 maximaal 33069.29 4455.83 1173.37 290.66 1039.73 3860.36 185.33 

minimaal -33069.29 -4455.83 -1173.37 -290.66 -1039.73 -3860.36 152.83 0.86 
diagonaal HD 310"253 s 235 210000 maximaal 7132.87 8.46 20.5 0.26 113.57 48.53 287.35 

minimaal -7132.87 -8.46 -20.5 -0.26 -113.57 -48.53 287.35 1.22 
outrigger HD 400"593 s 235 210000 maximaal 12091.38 63.62 247.83 3.66 957.61 213.07 298.67 

minimaal -12091.38 -63.62 -247.83 -3.66 -957.61 -213.07 298.67 1.39 
beltligger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 6776.73 79.9 235.83 2.45 977.75 335.12 258.57 

rrinimaal -6776.73 -79.9 -235.83 -2.45 -977.75 -335.12 258.57 1.20 
beltdiagonaal HD 400"593 s 235 210000 maximaal 10251.39 31.91 81.18 3.52 448.94 174.16 218.01 

minimaal -10251.39 -31.91 -81.18 -3.52 -448.94 -174.16 218.01 1.01 
kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.002857 Nlrrm2 

rrinimaal normaafspanning -6.002857 Nlmm2 
3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair o- u .c. 

kolom 700'700 s 235 210000 maximaal 35588.79 5906.84 1236.08 186.39 820.54 5642 185.68 
rrinimaal -35588.79 -5906.84 -1236.08 -186.39 -820.54 -5642 185.68 0.86 

diagonaal HD 310"253 s 235 210000 maximaal 9209.69 6.18 25.8 0.28 137.86 34.01 347.37 
minimaal -9209.69 -6.18 -25.8 -0.28 -137.86 -34.01 347.37 1.4S 

outrigger HD 400"634 s 235 210000 maximaal 14541.63 78.82 318.58 5.35 1230.4 268.03 343.85 
minimaal -14541.63 -78.82 -318.58 -5.35 -1230.4 -268.03 343.85 1.60 

bettligger HD 400'634 s 235 210000 maximaal 8084.58 110.18 292.35 3.43 1205.68 451.54 301.39 
rrinimaal -8084.58 -110.18 -292.35 -3.43 -1205.68 -451.54 301.39 1.40 

beltdiagonaal HD 400'634 s 235 210000 maximaal 12136.96 42.12 105.06 3.83 576.34 212.47 245.72 
rrinimaal -12136.96 -42.12 -105.06 -3.83 -576.34 -212.47 245.72 1.14 

kam d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.442857 Nlmm2 
rrinimaal normaalspanning -6.442857 N/mm2 

2 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair u u.c. 

kolom 750•750 s 235 210000 rraximaal 40318 7233.99 999.67 237.12 1143.94 6788.7 184.50 
minimaal -40318 -7233.99 -999.67 -237.12 -1143.94 -6788.7 184.50 0.86 

diagonaal HD 400"288 s 235 210000 maximaal 11583.5 9.41 42.56 0.27 234.55 55.17 390.34 
minimaal -11583.5 -9.41 -42.56 -0.27 -234.55 -55.17 390.34 1.66 

outrigger HD 400'678 s 235 210000 maximaal 18107.24 94.81 346.17 6.12 1367.81 309.73 381.47 
rrinimaal -18107.24 -94.81 -346.17 -6.12 -1367.81 -309.73 381.47 1.71 

bettligger HD 400"678 s 235 210000 maximaal 8945.08 98.93 334.28 4.48 1374.27 408.5 295.70 
rrinimaal -8945.08 -98.93 -334.28 -4.48 -1374.27 -408.5 295.70 1.38 

beHdiagonaal HD 400'678 s 235 210000 maximaal 14048.96 38.61 126.97 4.15 686.97 208.84 259.59 
minimaal -14048.96 -38.61 -126.97 -4.15 -686.97 -208.84 259.59 1.21 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 9.872857 N/rrm2 
minimaal normaalsoanning -9.872857 Nlrrm2 

1 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm) My[kNm) Mz[kNm] a lineair u u .c. 
kolom 850'850 s 235 210000 maximaal 66960 87 7448.44 685.81 569.55 1804.56 8342.74 191.82 

rrinimaal -66960.87 -7448.44 -685.81 -669.55 -1804.56 -8342.74 191.82 0.89 
diagonaal HD 400"347 s 235 210000 maximaal 12695.24 12.49 50.63 0.54 280.86 70.29 363.39 

minimaal -12695.24 -12.49 -50.63 -0.54 -280.86 -70.29 363.39 1.69 
outrigger HD 400•744 s 235 210000 rraximaal 17270.93 90.46 355.69 7.21 1458.43 283.47 338.98 

minimaal -17270.93 -90.46 -355.69 -7.21 -1458.43 -283.47 338.98 1.58 
beHligger HD 400•744 s 235 210000 maximaal 8061.45 84.39 310.68 5.21 1270.71 346.46 239.53 

minimaal -8061.45 -84.39 -310.68 -5.21 -1270.71 -346.46 239.53 1.11 
beltdiagonaal HD 400•744 s 235 210000 maximaal 13339.27 31.64 122.98 3.89 665.06 183.58 221.97 

rrinimaal -13339.27 -31.64 -122.98 -3.89 -665.06 -183.58 221.97 1.03 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 16.61143 Nlrrm2 

rrinimaal normaalspanning -16.61143 Nlmm2 

Algemeen latei 1200"700 835/B65 10000 maximaal 3126.86 687.25 5849 263.46 7018.96 1643.33 
minimaal -3126.86 -687.25 -5849 -263.46 -7018.96 -1643.33 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 rraximaal 756.2 2.61 13.64 0.02 54.59 14.16 207.25 
minimaal -756.2 -2.61 -13.64 -0.02 -64.59 -14.16 207.25 0.88 
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Bijlage 9: "Deftnitiefontwerp; Tabellen". 

Tabel 13. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een driehoeksbelasting en staal-betondemping. De 
h gt d I 270 00 e van ems ag 1s m. 

BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevoJge van de inslag. 

compart. element afmeting kwalitett E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair LT u.c. 

8 kolom HD 400•593 s 235 210000 maximaal 10453.65 3284.42 444.7 52.1 2626.6 1972.56 841.61 
minirnaal -10453.65 -3284.42 -444.7 -52.1 -2626.6 -1972.56 841.61 3.91 

diagonaal HD 310'94 s 235 210000 maximaal 5088,86 8.82 6,74 0.09 40.55 51.6 520.46 
rrinimaal -5088.86 -8.82 -6.74 --0.09 -40.55 -51.6 520.46 2.21 

outrigger HD 400•383 s 235 210000 maximaal 5659.3 33.13 146.56 7.9 550.33 146.6 252.45 
rrinimaal -5659.3 -33.13 ·146.56 -7.9 -550.33 -146.6 252.45 1.17 

beltligger HD 400"383 s 235 210000 maximaal 4233.86 725.05 91.18 23.61 370.65 2947.45 1257.33 
rTinimaal -4233.86 -725.05 -91.18 -23.61 -370.65 -2947.45 1257.33 5.85 

beltdiagonaal HD 400•383 s 235 210000 maximaal 4691.83 123.01 20.88 14.67 162.83 938.17 475.33 
rTinirnaal -4691.83 -123.01 -20.88 -14.67 -162.83 -938.17 475.33 2.21 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal nonnaalspanning 3.664286 N/rm,2 
minimaal normaalspannina -3 .664286 N/rrm2 

7 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNmJ Mz[kNm) a lineair a u.c. 

kolom 400•400 s 235 210000 maximaal 15865.41 3210.16 691.9 275.62 1425.18 3689.78 578.69 
rrinimaal -15865.41 -3210.16 -691.9 -275.62 •1425.18 -3689.78 578.69 2.69 

diagonaal HD 310•143 s 235 210000 maximaal 4350.86 8.91 10.93 0.24 65.56 44.11 330.36 
rrinimaal -4350.86 -8.91 -10.93 --0.24 -65.56 -44.11 330.36 1.41 

outrigger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 11548.62 52 188.54 4.4 763.28 163,84 372.67 
rrinimaal ·11548.62 -52 -188.54 -4.4 -763.28 -163.84 372.67 1.73 

beltligger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 4181.96 291.96 113.2 11.35 478.87 1187.64 546.76 
rrinirnaal -4181.96 -291.96 -113.2 -11.35 -478.87 -1187.64 546.76 2.5~ 

beltdiagonaal HD 400'421 s 235 210000 maximaal 5680.88 59.78 30.97 7.63 173.85 369.1 254.85 
rrinimaal -5680.88 -59.78 -30.97 -7.63 -173.85 -369.1 254.85 1.19 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal norm:lalspanning 6.902857 N/rrm2 
minimaal norrnaalspannino -6.902857 N/rm,2 

6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair a u.c. 

kolom 5oo•soo $ 235 210000 maximaal 21236.97 3439.66 620.17 210.53 1114.39 2998.89 282.39 
minimaal -21236.97 -3439.66 -620.17 -210.53 -1114.39 -2998.89 282.39 1.31 

diagonaal HD 310•179 s 235 210000 maximaal 5197.21 3.93 14.46 0.15 84.88 21.36 283.02 
rrinimaal -5197.21 -3.93 •14.46 --0.15 -84.88 -21.36 283.02 1.20 

outrigger HD 400'463 s 235 210000 maximaal 11877.72 54.46 197.93 4.06 800.31 174.21 351.66 
minimaal -11877.72 -54.46 -197.93 -4.06 -800.31 -174.21 351.66 1.64 

bettligger HD 400•453 s 235 210000 maximaal 4990.84 193.38 154.26 3.98 644.99 788.53 404.44 
rrinimaal ·4990.84 -193.38 -154.26 -3.98 -644.99 -788.53 404.44 1.88 

bettdiagonaal HD 400•453 s 235 210000 maximaal 7149.32 54.16 47.2 2.95 265.28 335.08 256.17 
minimaal -7149.32 -54.16 -47.2 -2.95 -265.28 -335.08 256.17 1.19 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal norm:lalspanning 6.71 N/rm,2 
minimaal normaalspanning -6.71 N/rm,2 

5 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair c, u .c. 

kolom 550"550 s 235 210000 maximaal 26522.92 3720.93 1098.29 172.08 537.44 2385.93 193.10 
minimaal -26522.92 -3720.93 -1098.29 -172.08 -537.44 -2385.93 193.10 0.90 

diagonaal HD 310"253 s 235 210000 maximaal 5417.68 4.92 17.2 0.25 100.13 28.68 215.78 
rrinimaal -5417.68 -4.92 -17.2 --0.25 -100.13 -28.68 215.78 0.92 

outrigger HD 400•509 s 235 210000 maximael 10919.08 52.14 190.69 2.36 m.8 168.27 299.71 
rrinimaal ·10919.08 -52.14 -190.69 -2.36 -772.8 -168.27 299.71 1.39 

beltligger HD 400•509 s 235 210000 maximaal 5694.79 68.39 173.15 1.77 716.13 269.29 240.83 
rrinimaal -5694.79 -68.39 -173.15 ·1.77 -716.13 ·269.29 240.83 1.12 

beltdiagonaal HD 400•509 s 235 210000 maximaal 7942.18 26.89 58.61 1.81 322.23 146.13 198.29 
minirnaal -7942.18 -26.89 -58.61 -1.81 -322.23 -146.13 198.29 0.92 

kem d = 700 B 35 15000 maximaai norrnaalspanning 6.171429 N/mm2 
rrinimaal normaalsoanning -6.171429 N/rm,2 
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Bijlage 9: "Dejinitief ontwerp; Tabellen". 

4 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] :; lineair er u .c. 

kolom s5o•s50 s 235 210000 maximaal 30167.23 4308.64 1130.86 268.38 1011.37 3738.62 175.18 
rrinimaal -30167.23 -4308.64 -1130.86 -268.38 -1011.37 -3738.62 145.53 0.81 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 6828.56 7.44 19.5 0.24 107.73 42.82 272.12 
minimaal -6828.56 -7.44 -19.5 -0.24 -107.73 -42.82 272.12 1.16 

outrigger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 11378.51 59.89 236.24 3.46 911.92 201.91 282.39 
minimaal -11378.51 -59.89 -236.24 -3.46 -911.92 -201.91 282.39 1.31 

beltligger HD 400'593 s 235 210000 maximaal 6416.99 73.18 224.57 2.25 931.1 304.08 242.24 
minimaal -6416.99 -73.18 -224.57 -2.25 -931.1 -304.08 242.24 1.13 

beltdiagonaal HD 400•593 s 235 210000 maximaal 9679.64 29.1 76.71 3.07 425.06 156.81 204.18 
minima.al -9679.64 -29.1 -76.71 -3.07 -425.06 -156.81 204.18 O.~ 

kem d=700 B 35 15000 maximaal nonnaalspanning 5.884286 N}rm,2 
rrinimaal nonnaalspanning -5.884286 Nlrnn2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] CJ lineair u u .c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal 33216.24 5625.55 1184.27 164.27 769.57 5436.64 176.35 
rrinimaal -33216.24 -5625.55 -1184.27 -164.27 -769.57 -5436.64 176.35 0.82 

diagonaal HD 310'253 s 235 210000 maximaal 8805.45 5.25 24.58 0.26 133.1 31.33 331.58 
rrinimaal -8805.45 -5.25 -24.58 -0.26 -133.1 -31.33 331.58 1.41 

outrigger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 14028.69 75.81 303.83 5.14 1176.05 256.87 330.41 
minima.al -14028.69 -75.81 -303.83 -5.14 -1176.05 -256.87 330.41 1.54 

beltligger HD 400•534 5 235 210000 maximaal 7808.83 99.31 284.23 3.23 1171.69 409.49 285.98 
rrinimaal -7808.83 -99.31 -284.23 -3.23 -1171.69 -409.49 285.98 1.33 

beltdiagonaal HD 400•534 5 235 210000 maximaal 11776.63 37.87 101.87 3.34 559.12 191.45 235.25 
rrinimaal -11776.63 -37.87 -101.87 -3.34 -559.12 -191.45 235.25 1.09 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.024286 N}rm,2 
rrinimaal norma.alspanning -6.024286 N}rm,2 

2 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 
kolom 750•750 s 235 210000 maximaal 39757.88 6942.82 953.65 198.95 1078.19 6541.6 179.05 

rninimaal -39757.88 -6942.82 -953.65 -198.95 -1078.19 -6541.6 179.05 0.83 
diagonaal HD 400'288 s 235 210000 maximaal 11095.16 8.32 40.89 0.25 225.45 47.54 371.31 

rninimaal -11095.16 -8.32 -40.89 -0.25 -225.45 -47.54 371.31 1.58 
outrigger HD 400'678 s 235 210000 maximaal 17342.13 90.78 332.99 5.86 1307.69 297.22 365.28 

rrinimaal -17342.13 -90.78 -332.99 -5.86 -1307.69 -297.22 365.28 1.70 
bellligger HD 400'678 s 235 210000 maximaal 8681.16 87.82 323.47 4.23 1330.67 356.58 278.76 

rrinimaal -8681.16 -87.82 -323.47 -4.23 -1330.67 -356.58 278.76 1.30 
belldiagonaal HD 400'678 s 235 210000 maximaal 13596.47 34.12 122.72 3.82 664.12 188.1 248.37 

rrinimaal -13596.47 -34.12 -122.72 -3.82 -664.12 -188.1 248.37 1.16 
kem d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 9.455714 N/rnn2 

rrinimaal nonnaalsoanning -9.455714 Nirm,2 

1 element afmeting kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 850'850 s 235 210000 maximaal 65550.02 7126.3 672.25 477.57 1685.86 7982.08 185.18 
rrinimaal -65550.02 -7126.3 -672.25 -477.57 -1685.86 -7982.08 185.18 o.ae 

diagonaal HD 400•347 s 235 210000 maximaal 12167.67 10.67 48.7 0.52 270.75 64.01 347.12 
minima.al -12167.67 -10.67 -48.7 -0.52 -270.75 -64.01 347.12 1.61 

outrigger HD 400"744 s 235 210000 maximaal 16769.37 87.74 346.11 6.96 1419.95 273.04 329.02 
minima.al -16769.37 -87.74 -346.11 -6.96 -1419.95 -273.04 329.02 1.53 

beltligger HD 400•744 s 235 210000 maximaal 7789.19 78.55 300.65 4.95 1229.83 320.5 229.02 
rninimaal -7789.19 -78.55 -300.65 -4.95 -1229.83 -320.5 229.02 1.07 

beltdiagonaal HD 400'744 5 235 210000 maximaal 12878.31 29.2 118.78 3.18 642.55 169.61 212.97 
rrinimaal -12878.31 -29.2 -118.78 -3.18 -642.55 -169.61 212.97 0.99 

kern d ~ 700 B 65 22000 maximaal norma:alspanning 16.08286 Nlmm2 
rrinimaal normaalspannina -16.08286 N/rm,2 

Algemeen latei 1200"700 8351B65 10000 maximaal 2975.89 648.07 5494.42 251.08 6596.08 1555.47 
rrinimaal -2975.89 -648.07 -5494.42 -251.08 -6596.08 -1555.47 

Stab ligger HEA220 5 235 210000 maximaal 715.65 2.32 13.16 0.02 52.68 13.32 195.87 
minimaal -715.65 -2.32 -13.16 -0.02 -52.68 -13.32 195.87 0.83 
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Bijlage 9: "Definilief ontwerp; Tabellen ". 

Tabel 14. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een driehoeksbelasting en betondemping. De hoogte 
van d I 270 ems ag 1s m. 

BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de in5'ag. 

compart. element afmeting kwaliteit E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] ~T lineair c, u .c. 

8 kolom HD 400•593 s 235 210000 maximaal 9880.26 3198.98 420.33 49.2 2084.5 1862.57 758.07 
rrinimaal -9880.26 -3198.98 -420.33 -49.2 -2084.5 -1862.57 758.07 3.53 

diagonaal HD 310"94 s 235 210000 maximaal 4548.74 8.42 6.24 0.08 38.94 49.23 471.86 

rrinimaal -4548.74 -8.42 -8.24 -0.08 -38.94 -49.23 471.86 2.01 
outligger HD 400'383 s 235 210000 maximaal 5539.53 28.77 141.8 7.26 532.1 127.41 240.04 

rrinimaal -5539.53 -28.77 -141.8 -7.26 -532.1 -127.41 240.04 1.12 
beltligger HD 400'383 s 235 210000 maximeal 3977.83 659.44 84.17 21.56 340.11 2689.73 1150.00 

rrinimaal -3977.83 -659.44 -84.17 -21.56 -340.11 -2689.73 1150.00 5.35 
beltdiagonaal HD 400'383 s 235 210000 maxima al 4461.24 109.23 19.63 14.07 149.63 835.24 429.69 

rrinimaal -4461.24 -109.23 -19.63 -14.07 -149.63 -835.24 429.69 2.00 
kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 3.441429 Nimm2 

rrinimaal normaalspannina -3.441429 N/mm2 

7 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN) Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm) My[kNm] Mz[kNm) CT lineair er u .c. 

kolom 400'400 s 235 210000 maximaal 15482.06 3152.01 652.32 250.52 1329.17 3469.93 546.68 
rrinimaal -15482.06 -3152.01 -852.32 -250.52 -1329.17 -3469.93 546.68 2.54 

diagonaal HD 310'143 s 235 210000 maximaal 4331.75 8.38 10.85 0.23 64.9 41.56 325.49 

rrinimaal -4331.75 -8.38 -10.85 -0.23 -84.9 -41.56 325.49 1.39 
outrigger HD 400'421 s 235 210000 maximaal 11431.58 51.4 185.68 4.1 750.73 162.9 368.50 

rrinimaal -11431.58 -51.4 -185.68 -4.1 -750.73 -162.9 368.50 1.71 
beltligger HD 400"421 s 235 210000 maximaal 4085.14 269.31 107.5 10.91 452.37 1096.25 510.26 

rrinimaal -4085.14 -269.31 -107.5 -10.91 -452.37 -1096.25 510.26 2.37 
beltdiagonaal HD 400'421 s 235 210000 maximaal 5461.2 56.77 30.49 7.33 170.72 350.18 243.89 

rrinirnaal -5461.2 -56.77 -30.49 -7.33 -170.72 -350.18 243.89 1.13 
kern d = 700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 6.777143 Nlrrm2 

minimaal normaalsoannina -8.777143 N/rrm2 

6 element a/meting kwalitett E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm) Mz[kNm) u lineair er u.o. 

kolom 500"500 s 235 210000 maximaal 20849.46 3353.91 590.18 198.36 1041.82 2828.9 269.19 

rrinimaal -20849.46 -3353.91 -590.18 -198.36 -1041.82 -2828.9 269.19 1.25 
diagonaal HD 310"179 s 235 210000 maximaal 5050.87 3.62 14.07 0.15 82.59 19.78 274.02 

rrinimaal -5050.87 -3.62 -14.07 -0.15 -82.59 -19.78 274.02 1.17 
outligger HD 400"463 s 235 210000 maximaal 11184.26 51.57 187.56 3.8 758.63 164.98 332.03 

rrinimaal -11184.26 -51.57 -187.56 -3.8 -758.63 -164.98 332.03 1.54 
beltligger HD 400'463 s 235 210000 maximaal 4736.9 181.26 146.55 3.73 613.36 739.26 38120 

rrinimaal -4736.9 -181.26 -146.55 -3.73 -613.36 -739.26 381.20 1.77 
beltdiagonaal HD 400'463 s 235 210000 maximaal 6790.66 50.7 44.73 2.77 251.39 313.98 241.94 

rrinimaal -6790.66 -50.7 -44.73 -2.77 -251.39 -313.98 241.94 1.13 
kem d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.6 Nlrrm2 

minimaal normaalsoannina -6.6 N/rrm2 

5 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kNJ Mx[kNm) My[kNm] Mz[kNm] er lineair a u.c. 

kolom 550"550 s 235 210000 maximaal 25149.38 3571.16 1040.88 161.82 499.38 2260.68 182.67 

rrinimaal -25149.38 -3571.16 -1040.88 -161.82 -499.38 -2260.68 182.67 0.8S 
diagonaal HD 310'253 s 235 210000 maximaal 5264.41 4.5 16.7 0.24 97.3 26.66 208.77 

rrinimaaf -5264.41 -4.5 -16.7 -0.24 -97.3 -26.66 208.77 0.86 
outrigger HD 400"509 s 235 210000 maximeal 10654.59 50.79 186.04 2.3 754.15 163.55 292.28 

rrinimaal -10654.59 -50.79 -186.04 -2.3 -754.15 -163.55 292.28 1.36 
beltligger HD 400•509 s 235 210000 maximaal 5248.72 63.56 159.84 1.67 661.41 252.78 223.39 

rrinimaal -5248.72 -83.56 -159.84 -1.67 -861.41 -252.78 223.39 1.04 
bettdiagonaal HD 400'509 s 235 210000 maximaal 7333.42 25.03 54.02 1.64 296.94 135.26 183.12 

rrinimaal -7333.42 -25.03 -54.02 -1.64 -296.94 -135.26 183.12 0.85 
kem d = 700 B 35 15000 rmximaal normaalspanning 6.047143 N/rrm2 

minimaal norrnaalspannina -8.047143 N/rrm2 
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Bij/age 9: "DefiniJief on/werp; Tabellen". 

4 element afmeting kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] 1:, lineair c, u .c. 

kolom 650"650 s 235 210000 maximaal 28360.73 4158.51 1093.09 249.88 983.81 3620.55 167.72 
minimaal -28360.73 -4158.51 -1093.09 -249.88 -983.81 -3620.55 139.85 0.78 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 6542.06 6.75 18.62 0.23 102.63 39.14 259.15 
minimaal -6542.06 -6.75 -18.62 --0.23 -102.63 -39.14 259.15 1.10 

outrigger HO 400•593 s 235 210000 maximaal 10788.14 56.79 226.41 3.29 873.22 192.31 268.74 
rrinimaal -10788.14 -56.79 -226.41 -3.29 -873.22 -192.31 268.74 1.25 

beHligger HO 400•593 s 235 210000 rreximaal 6121.55 67.81 215.02 2.11 891.53 280.26 229.11 
minimaal -6121.55 -67.81 -215.02 ·2.11 -891.53 -280.26 229.11 1.07 

beltdiagonaal HO 400"593 s 235 210000 rreximaal 9215.52 26.82 73.08 2.73 405.21 144.69 193.37 
rrinimaal -9215.52 -26.82 -73.08 -2.73 -405.21 -144.69 193.37 0.90 

kem d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.757143 N/rrm2 
minimaal normaalspanning -5.757143 N/mm2 

3 element afmeling kwalitett E-modulus N[kN) Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm) My[kNm] Mz[kNm] o- lineair a u.c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal 31263.51 5407.95 1141.1 147.01 738.34 5266.17 168.84 
minima.al -31263.51 -5407.95 -1141.1 -147.01 -738.34 -5266.17 168.84 0.79 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 8487.26 4.93 23.67 0.24 129.22 29.2 319.09 
minima.al -8487.26 -4.93 -23.67 --0.24 -129.22 -29.2 319.09 1.36 

outrigger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 13611.69 73.38 292.35 4.98 1132.14 247.9 319.53 
minimaal -13611.69 -73.38 -292.35 -4.98 -1132.14 -247.9 319.53 1.49 

beltligger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 7572.75 91.9 276.75 3.07 1140.66 380.42 274.11 
minima.al -7572.75 -91.9 -276.75 -3.07 -1140.66 -380.42 274.11 1.27 

beltdiagonaal HO 400•534 s 235 210000 maximaal 11446.25 35.05 98.99 3.13 543.42 179.83 227.30 
minimaal -11446.25 -35.05 -98.99 -3.13 -543.42 -179.83 227.30 1.06 

kern d= 700 B 35 15000 rreximaal normaalspanning 5.657143 N/mm2 
minima.al normaalspanning -5.657143 N/nm2 

2 element afmeling kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 750"750 s 235 210000 maximeal 39279.53 6691.04 913.87 174.88 1027.48 6324.08 174.39 
minimaal -39279.53 -6691.04 -913.87 -174.88 -1027.48 -6324.08 174.39 0.81 

diagonaal HO 400"288 s 235 210000 maximaal 10687.61 7.43 39.51 0.24 217.99 42.15 355.95 
minimaal -10687.61 .7.43 -39.51 --0.24 -217.99 -42.15 355.95 1.51 

outrigger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 16725.54 87.51 321.56 5.65 1259.37 286.75 352.17 
minimaal -16725.54 -87.51 -321.56 -5.65 -1259.37 -286.75 352.17 1.64 

beltligger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 8443.32 82.07 314.12 4.06 1292.64 334.43 268.52 
minima.al -8443.32 -82.07 -314.12 -4.06 -1292.64 -334.43 268.52 1.25 

beltdiagonaal HO 400"678 s 235 210000 maximaal 13206.19 31.72 119.11 3.49 644.44 178.72 240.40 
minimaal -13206.19 -31.72 -119.11 -3.49 -644.44 -178.72 240.40 1.12 

kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 9.138571 N/rrm2 
minimaal normaalsoannina -9.138571 N/rrm2 

1 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair a u.c. 
kolom 850"850 s 235 210000 maximaal 64255.41 6839.38 665.21 412.01 1634.15 7660.51 179.74 

minima.al -64255.41 -6839.38 -665.21 -412.01 -1634.15 -7660.51 179.74 0.84 
diagonaal HO 400"347 s 235 210000 maximaal 11706.41 9.81 47.08 0.5 261.99 58.77 333.02 

minima.al -11706.41 -9.81 -47.08 --0.5 -261.99 -58.77 333.02 1.55 
outrigger HO 400"744 s 235 210000 rreximaal 16306.47 85.2 336.75 6.75 1381.67 264.47 319.82 

minimaal -16306.47 -85.2 -336.75 -6.75 -1381.67 -264.47 319.82 1.49 
beltligger HO 400"744 s 235 210000 maximaal 7547.2 74.86 291.36 4.74 1192.05 301.85 220.38 

minimaal -7547.2 -74.86 -291.36 -4.74 -1192.05 -301.85 220.38 1.03 
beltdiagonaal HO 400•744 s 235 210000 maximaal 12466.85 27.75 114.99 2.66 622.18 160.1 205.44 

minima.al -12466.85 -27.75 -114.99 -2.66 -622.18 -160.1 205.44 0.96 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 15.64143 N/rrm2 

minimaal normaalspanning -15.64143 N/mm2 

Algemean lalei 1200•700 835/B65 10000 maximaal 2862.56 612.67 5229.31 239.83 6284.39 1475.52 
minimaal -2862.56 -612.67 -5229.31 -239.83 -6284.39 -1475.52 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 678.76 2.18 12.76 0.02 51.09 12.55 185.51 
minimaal -678.76 -2.18 -12.76 -0.02 -51.09 -12.55 185.51 0.79 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabet/en". 

Tabel 15. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een blokbelasting en staaldemping. De hoogte van de 
inslag is 270m. 

BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 
dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

COIT1J8r1. element afmeting kwaltteit E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] o- lineair L' u.c. 

8 kolom HO 400•593 s 235 210000 maximaal 10349.97 3212.76 536.06 54.38 3164.64 1720.72 831.56 
minimaal -10349.97 -3212.76 -536.06 -54.38 -3164.64 -1720.72 831.56 3.87 

diagonaal HO 310•94 s 235 210000 maximaal 5067.09 8.14 6.75 0.08 40.44 47.36 509.88 
minimaal -5067.09 -8.14 -6.75 -0.08 -40.44 -47.36 509.88 2.17 

outrigger HO 400•353 s 235 210000 maximaal 5661.86 32.55 144.17 8.25 541.02 143.91 250.11 
minimaal -5661.86 -32.55 -144.17 -8.25 -541.02 -143.91 250.11 1.16 

beltligger HO 400'"383 s 235 210000 maximaal 4163.94 759.58 90.78 24.75 368.76 3083.23 1307.03 
minimaal -4163.94 -759.58 -90.78 -24.75 -368.76 -3083.23 1307.03 6.08 

beltdiagonaal HO 400.383 s 235 210000 maximaal 4640.34 129.78 21.23 15.23 169.25 991.75 495.51 
minimaal -4640.34 -129.78 -21.23 -15.23 -169.25 -991.75 495.51 2.30 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 3.58 Nlmm2 
rrinimaal normaalsoannlna -3.58 Nlmm2 

7 element afmating kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair o- u.c. 

kolom 400"400 s 235 210000 maximaal 15839.55 3391.6 735.9 288.13 1120.32 2988.97 484.24 
minimaal -15839.55 -3391.6 -735.9 -288.13 -1120.32 -2988.97 484.24 2.25 

diagonaal HO 310"143 s 235 210000 maximaal 4609.8 7.28 11.22 0.2 65.69 36.33 333.96 
minirnaal -4609.8 -7.28 -11.22 -0.2 -65.69 -36.33 333.96 1.42 

outrigger HO 400•421 s 235 210000 maxima al 11590.19 52.18 188.95 4.53 764.64 168.41 374.50 
minimaal -11590.19 -52.18 -188.95 -4.53 -764.64 -166.41 374.50 1.74 

beltligger HO 400"421 s 235 210000 maxima al 4376.14 302.55 119.85 10.63 507.16 1230.29 568.69 
minimaal -4376.14 -302.55 -119.85 -10.63 -507.16 -1230.29 568.69 2.65 

beltdiagonaal HO 400'421 s 235 210000 maximaal 6016.44 53.17 32.82 7.29 184.23 354.14 257.38 
minimaal -6016.44 -53.17 -32.82 -7.29 -184.23 -354.14 257.38 1.20 

kern d z 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.858571 Nlmm2 
minimaal normaalspanning -6.858571 Nlmm2 

6 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm] o- lineair CT u .c. 
kolom 500"500 s 235 210000 maximaal 21791.68 3562.94 689.71 172.58 881.26 2451.8 247.15 

minimaal -21791.66 -3582.94 -689.71 -172.58 -881.26 -2451.8 247.15 1.15 
diagonaal HO 310•179 s 235 210000 maximaal 5293.7 4.18 15.26 0.13 89,84 22.56 290.42 

minimaal -5293.7 -4.18 -15.26 -0.13 -89.84 -22.56 290.42 1.24 
outrigger HO 400•453 s 235 210000 maximaal 12607.03 57.72 209.72 3.24 847.75 184.91 373.05 

rTinirnaal -12607.03 -57.72 -209.72 -3.24 -847.75 -184.91 373.05 1.7~ 
beltligger HO 400'463 s 235 210000 maximaal 5268.18 154.68 162.74 3.17 679.33 631.3 365.06 

minimaal -5268.18 -154.68 -162.74 -3.17 -679.33 -631.3 365.06 1.70 
beltdiagonaal HO 400"463 s 235 210000 maximaal 7533.87 43.15 49.88 2.39 280.46 267.79 243.89 

rTinimaal -7533.87 -43.15 -49.86 -2.39 -280.46 -267.79 243.89 1.13 
kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6. 75 Nlrrrn2 

minimaal normaalspanning -6. 75 N/rm,2 

5 element afmating kwalitett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 28004.45 3986.63 1158.44 177.93 560.31 2520.08 203.67 
minimaal -28004.45 -3986.63 -1158.44 -177.93 -560.31 -2520.08 203.67 0.95 

diagonaal HO 310'253 s 235 210000 maximaal 5913.85 5.48 19.1 0.26 110.88 30.44 235.31 
minimaal -5913.85 -5.48 -19.1 -0.26 -110.88 -30.44 235.31 1.00 

outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 12026.56 57.6 209.45 2.52 846.66 185.15 329.56 
minimaal -12026.56 -57.6 -209.45 -2.52 -846.66 -185.15 329.56 1.53 

beltligger HO 400"509 s 235 210000 maximaal 6277.01 72.13 190.4 1.82 786,94 263.05 261.38 
rTinimaal -6277.01 -72.13 -190.4 -1.82 -786.94 -283.05 261.38 1.22 

beltdiagonaal HO 400•509 s 235 210000 maximaa! 8719.62 28.35 64.52 1.95 354.98 154.93 216.31 
minimaal -8719.62 -28.35 -64.52 -1.95 -354.98 -154.93 216.31 1.01 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.25 Nlrmi2 
Olnimaal normaalspanning -6.25 N/rm,2 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 29. 



Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabet/en". 

4 element afmeting kwelltelt E-modulus N[kN) Vy[kN) Vz[kN) Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm] ,:r lineair a u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 32933.76 4441.89 1166.21 280.67 1035.92 3846.32 184.62 
minima.al -32933.76 -4441.89 -1166.21 -280.67 -1035.92 -3846.32 152.25 0.86 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 7095.54 8.23 20.37 0.25 112.8 47.29 285.06 
minimaal -7095.54 -8.23 -20.37 --0.25 -112.8 -47.29 285.06 1.21 

outrigger HO 400•593 s 235 210000 meximaal 11982.37 63.04 245.91 3.63 950.1 211.33 296.13 
rrinimaal -11982.37 -63.04 -245.91 -3.63 -950.1 -211.33 296.13 1.38 

beHligger HO 400'593 s 235 210000 maximaal 6723.55 78.93 234.23 2.39 971.12 329.26 255.88 
rrinimaal -6723.55 -78.93 -234.23 -2.39 -971.12 -329.26 255.88 1.19 

beltdiagonaal HO 400•593 s 235 210000 maximaal 10168.07 31.49 80.53 3.44 445.53 171.45 215.96 
rrinimaal -10168.07 -31.49 -80.53 -3.44 -445.53 -171.45 215.96 1.00 

kem d=700 8 35 15000 meximaal normaalspanning 5.955714 Nlmm2 
minimaal normaalspanning -5.955714 N/rm,2 

3 element afmeting kwalitelt E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN) Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u.c. 

kolom 700•700 s 235 210000 maxlmaal 35483.02 5854.52 1226.35 173.23 811.27 5610.06 184.74 
minima.al -35483.02 -5854.52 -1226.35 -173.23 -811.27 -5610.06 184.74 0.86 

diagonaal HO 310'253 s 235 210000 maximaal 9136.89 5.91 25.58 0.28 137.14 32.97 344.15 
minimaal -9136.89 -5.91 -25.58 --0.28 -137.14 -32.97 344.15 1.46 

outrigger HO 400'634 s 235 210000 maximaal 14462.86 78.33 315.91 5.32 1221.07 266.13 341.67 
minimaal -14462.86 -78.33 -315.91 -5.32 -1221.07 -266.13 341.67 1.5S 

beHligger HO 400'634 s 235 210000 maximaal 8043.62 107.87 291.27 3.4 1200.9 442.79 298.59 
minimaal -8043.62 -107.87 -291.27 -3.4 -1200.9 -442.79 298.59 1.39 

beltdiagonaal HO 400'634 s 235 210000 maximaal 12088.99 41.2 104.65 3.71 574.02 207.29 243.81 
minimaal -12088.99 -41.2 -104.65 -3.71 -574.02 -207.29 243.81 1.13 

kem d= 700 8 35 150CX) maximaal normaalspanning 6.288571 N/rm,2 
minimaal normaalspanning -6.288571 N/rm,2 

2 element afmeting kwalttelt E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz[kN) Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 750'750 s 235 210000 maximaal 40245.01 7181.43 991.51 216.81 1131.36 6745.46 183.57 
rrinimaal -40245.01 -7181.43 -991.51 -216.81 -1131.36 -6745.46 183.57 0.85 

diagonaal HO 400•288 s 235 210000 maximaal 11492.03 8.94 42.26 0.27 232.94 52.68 386.25 
rrinimaal -11492.03 -8.94 -42.26 -0.27 -232.94 -52.68 386.25 1.64 

outrigger HO 400'678 s 235 210000 maximaal 17954.9 94.01 343.58 6.07 1356.31 307.29 378.30 
minima.al -17954.9 -94.01 -343.58 -6.07 -1356.31 -307.29 378.30 1.76 

beHligger HO 400•678 s 235 210000 maximaal 8905.28 96.21 332.51 4.41 1367.25 395.4 292.06 
rrinimaal -8905.28 -96.21 -332.51 -4.41 -1367.25 -395.4 292.06 1.36 

beltdiagonaal HO 400•678 s 235 210000 maximaal 13979.82 37.52 126.29 4.04 683.08 202.47 257.21 
minima.al -13979.82 -37.52 -126.29 -4.04 -683.08 -202.47 257.21 1.20 

kern d= 700 8 65 22000 maximaal normaalspanning 9.791429 Nlmm2 
minima.al normaalspanning -9. 791429 Nlmm2 

1 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 
kolom 850'850 s 235 210000 maximaal 66742.87 7399.44 682.81 527.85 1763.22 8290.92 190.61 

minimaal -66742.87 -7399.44 -682.81 -527.85 -1763.22 -8290.92 190.61 0.85 
diagonaal HO 400'347 s 235 210000 maximaal 12617.37 12.17 50.34 0.54 279.17 68.17 360.45 

rrinimaal -12617.37 -12.17 -50.34 --0.54 -279.17 -68.17 360.45 1.68 
outrigger HO 400•744 s 235 210000 meximaal 17191.49 90.03 354.17 7.16 1452.34 281.74 337.38 

minima.al -17191.49 -90.03 -354.17 -7.16 -1452.34 -281.74 337.38 1.57 
beltligger HO 400•744 s 235 210000 meximaal 8017.1 82.87 309.13 5.16 1264.26 340.46 237.52 

rrinimaal -8017.1 -82.87 -309.13 -5.16 -1264.26 -340.46 237.52 1.10 
beHdiagonaal HO 400•744 s 235 210000 maximaal 13261.46 30.98 122.3 3.58 661.37 180.5 220.33 

rrinimaal -13261.46 -30.98 -122.3 -3.58 -661.37 -180.5 220.33 1.02 
kem d = 700 8 65 22000 maximaal normaalspanning 16.52 Nlmm2 

minimaal normaalspannina -16.52 N/rm,2 
Algemeen latei 1200'700 B35/B65 10000 maximaal 3099.03 549.15 5773.25 228.25 6927.65 1356.51 

rrinimaal -3099.03 -549.15 -5773.25 -228.25 -6927.65 -1356.51 
Stab ligger HEA220 s 235 210000 maxima al 629.92 2.18 13.56 0.02 54.28 11.27 171.31 

rrinimaal -629.92 -2.18 -13.56 --0.02 -54.28 -11.27 171.31 0.73 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen ". 

4 element afmeting kwalileit E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair o- u.c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 30062.45 4288.75 1124.59 261.23 1007.69 3722.47 174.50 
minima.al -30062.45 -4288.75 -1124.59 -261.23 -1007.69 -3722.47 144.95 0.81 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 6788.62 7.28 19.38 0.24 107.06 42.04 270.12 
mintmaal -8788.62 -7.28 -19.38 -0.24 -107.06 -42.04 270.12 1.15 

outrigger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 11293.34 59.43 234.82 3.43 906.4 200.56 280.44 
minima.al -11293.34 -59.43 -234.82 -3.43 -906.4 -200.56 280.44 1.3( 

bettligger HD 400•593 s 235 210000 maximaal 6375.32 72.35 223.24 2.22 925.56 300.31 240.30 
minimaal -8375.32 -72.35 -223.24 -2.22 -925.56 -300.31 240.30 112 

beltdiagonaal HD 400•593 s 235 210000 maximaal 9615.21 28.73 76.21 3.01 422.31 154.52 202.54 
rrinimaal -9615.21 -28.73 -76.21 -3.01 -422.31 -154.52 202.54 0.94 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.641429 Nlrrm2 
minimaal nonnaalspanning -5.641429 Nlrrm2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair a u .c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal 33132.68 5589.63 1176.91 154.3 763.59 5410.85 175.63 
minima.al -33132.68 -5589.63 -1176.91 -154.3 -763.59 -5410.85 175.63 0.82 

diagonaal HD 310•253 s 235 210000 maximaal 8754.37 5.15 24.42 0.25 132.56 30.64 329.34 
minimaal -8754.37 -5.15 -24.42 -0.25 -132.56 -30.64 329.34 1.40 

outrigger HO 400•534 s 235 210000 maximaal 13973.56 75.47 301.97 5.12 1169.07 255.51 328.64 
minima.al -13973.56 -75.47 -301.97 -5.12 -1169.07 -255.51 328.64 1.53 

beltligger HD 400•534 s 235 210000 maximaal 7773.55 97.73 283.21 3.21 1167.46 403.67 283.92 
rninimaal -7773.55 -97.73 -283.21 -3.21 -1167.46 -403.67 283.92 1.32 

beltdiagonaal HD 400•534 s 235 210000 maximaal 11730.48 37.26 101.47 3.27 556.92 189.09 233.98 
rrinimaal -11730.48 -37.26 -101.47 -3.27 -556.92 -189.09 233.98 1.09 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.895714 N/rrm2 
minima.al normaalspanning -5.895714 Nlrrm2 

2 element afmeting kwalileil E-modulus N[kN] Vy(kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 0 u.c. 

kolom 750'750 s 235 210000 maximaal 39704.37 6900.7 947.23 188.65 1069.21 6505.72 178.32 
minimaal -39704.37 -6900.7 -947.23 -188.65 -1069.21 -8505.72 178.32 0.83 

diagonaal HD 400'288 s 235 210000 maximaal 11026.6 7.98 40.66 0.25 224.24 45.43 368.11 
minimaal -11026.6 -7.98 -40.66 -0.25 -224.24 -45.43 368.11 1.57 

outrigger HD 400'678 s 235 210000 maximaal 17234.17 90.21 330.96 5.83 1298.97 295.37 362.96 
rrinimaal -17234.17 -90.21 -330.96 -5.83 -1298.97 -295.37 362.96 1.69 

beltligger HD 400•678 s 235 210000 maximaal 8645.71 86.76 322.03 4.2 1324.84 350.37 276.64 
rrinimaal -8645.71 -86.76 -322.03 -4.2 -1324.84 -350.37 276.64 1.29 

beltdiagonaal HD 400'678 s 235 210000 maximaal 13537.5 33.66 122.17 3.7 661.08 186.58 247.14 
minimaal -13537.5 -33.66 -122.17 -3.7 -861.08 -186.58 247.14 1.15 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 9.4 Nlrrm2 
rrinimaal normaalspanning -9.4 Nlrrm2 

1 element afmeting kwaliteil E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx(kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair a u.c. 
kolom 850•550 s 235 210000 maximaal 65360.47 7088.85 671.61 448.74 1678.03 7938.3 184.42 

rninimaal -65360.47 -7088.85 -871.61 -448.74 -1678.03 -7938.3 184.42 0.86 
diagonaal HD 400'347 s 235 210000 maximaal 12100.4 10.43 48.46 0.51 269.46 62.29 344.66 

minima.al -12100.4 -10.43 -48.46 -0.51 -269.46 -82.29 344.66 1.60 
outrigger HD 400•744 s 235 210000 maximaal 16701.37 87.37 344.77 6.92 1414.38 271.72 327.66 

minima.al -16701.37 -87.37 -344.77 -8.92 -1414.38 -271.72 327.66 1.52 
beltligger HD 400•744 s 235 210000 maximaal 7751.64 77.82 299.23 4.91 1224.06 317.22 227.62 

rrinimaal -7751.64 -77.82 -299.23 -4.91 -1224.06 -317.22 227.62 1.06 
beHdiagonaal HD 400•744 s 235 210000 maximaal 12812.47 28.92 118.18 2.96 639.38 167.86 211.73 

minima.al -12812.47 -28.92 -118.18 -2.96 -839.38 -167.86 211.73 0.98 
kem d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 16.02 Nlrrm2 

rrinimaal nonnaalspanning -16.02 N/rrm2 
Algemeen latei 1200·100 835/865 10000 maximaal 2956.69 521.91 5446.6 219.99 6539.96 1294.42 

rrinimaal -2956.69 -521.91 -5446.6 -219.99 -8539.96 -1294.42 
Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 600.44 1.86 13.1 0.02 52.44 10.63 162.79 

minimaal -800.44 -1.86 -13.1 -0.02 -52.44 -10.63 162.79 0.69 
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Bijlage 9: "Definilief ontwerp; T abelkn ". 

Tabel 17. 
Hieronder een overzicht van de optredende krachten en spanningen ten gevolge van de inslag 
van een vliegtuig. Er is uitgegaan van een blokbelasting en betondemping. De hoogte van de 

I 270 ms ag 1s m. 
BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 

dynamische berekening optredende krachten ten gevolge van de inslag. 

CO"l)8rt. element afmeting kwalitett E-roodulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] c- lineair er u.c. 

8 kolom HO 400•593 s 235 210000 rraximaal 9346.01 3090.01 355.65 43.97 1971.81 1582.92 675.42 
rrinimael -9346.01 -3090.01 -355.65 -43.97 -1971.81 -1582.92 675.42 3.14 

diagonaal HO 310•94 s 235 210000 rraximaal 4121.94 7.48 5.85 0.08 37.5 43.59 425.62 
minimaal -4121.94 -7.48 -5.85 --0.08 -37.5 -43.59 425,62 1.81 

outrigger HO 400•383 s 235 210000 rraximaal 5431.39 25.19 136.87 6.98 513.2 111.48 229.01 
minimaal -5431,39 -25.19 -136,87 -6.98 -513.2 -111.48 229.01 1.07 

beltligger HO 400•383 s 235 210000 rraximaal 3737,17 629.33 78.47 20.63 315.12 2571.45 1096.61 
minimaal -3737.17 -629.33 -78.47 -20.63 -315.12 -2571.45 1096.61 5.10 

bettdiagonaal HO 400'383 s 235 210000 maximaal 4253.84 102.9 18.58 13.09 143.44 788.06 406.67 
rrinimaal -4253.84 -102.9 -18.58 -13.09 -143.44 -788,06 406.67 1.89 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 3.195714 N/rrm2 
rrinimaal normaalsoanning -3.195714 N/rrm2 

7 element afmeting kwalttett E-roodulus N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 400•400 s 235 210000 rraximaal 15134.15 3114.95 648.84 239.31 980.46 2684,44 438.17 
rrinimaal -15134.15 -3114.95 -648.84 -239.31 -980.46 -2684.44 438.17 2.04 

diagonaal HO 310'143 s 235 210000 rreximaal 4332.09 6.52 10.8 0.18 65.1 32.68 313.41 
minimaal -4332.09 -6.52 -10.8 --0.18 -65.1 -32.68 313.41 1.33 

outrigger HO 400•421 s 235 210000 maximaal 11341.54 50.94 183.35 3.95 740,36 162.39 365.26 
minimaal -11341,54 -50,94 -183,35 -3.95 -740,36 -162.39 365,26 1.70 

beltligger HO 400•421 s 235 210000 maxi meal 4009.04 257.72 106.59 10.06 448.33 1049.11 492.22 
rrinimaal -4009.04 -257.72 -106.59 -10.06 -448.33 -1049.11 492,22 2.29 

beHdiagonaal HO 400'421 s 235 210000 maximaal 5418.97 48.51 30.23 6.75 169.48 303.5 227.01 
minimaal -5418.97 -48.51 -30.23 -6. 75 -169.48 -303,5 227.01 1.06 

kem d = 700 B 35 15000 rraximaal norrmalspanning 6.664286 N/rrrn2 
minimaal normaalsoannina -6.664286 N/rrrn2 

6 element afmeting kwalttett E-modulus N(kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm] Mz[kNm] a lineair er u .c. 

kolom 500•500 s 235 210000 maximaal 20599.02 3318.07 585.68 155.54 777.84 2229.08 226.73 
minimaal -20599.02 -3318.07 -585.68 -155.54 -777.84 -2229.08 226.73 1.05 

diagonaal HO 310•179 s 235 210000 rraximaal 4987,8 3.55 13.88 0.12 81.41 19.3 270,29 
minimaal -4987,8 -3.55 -13.88 --0.12 -81.41 -19.3 270,29 1.15 

outrigger HO 400•453 s 235 210000 rraximaal 11122.44 51.09 185,44 2.86 749,56 163.52 329.43 
rrinimaal -11122.44 -51.09 -185.44 -2.86 -749.56 -163.52 329.43 1.53 

beltligger HO 400'463 s 235 210000 maximaal 4715.05 137.31 145.89 2.83 610.64 560.76 325.74 
minimaal -4715.05 -137.31 -145.89 -2.83 -610.64 -560,76 325.74 1.52 

beltdiagonaal HO 400•453 s 235 210000 rraximaal 6760.21 38.17 44.52 2.15 250.2 237.49 217.81 
minimael -6760.21 -38.17 -44.52 -2.15 -250.2 -237.49 217.81 1.01 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspenning 6 .527143 N/rrm2 
minimaal nonnaalspanning -6.527143 N/rrm2 

5 element afmeting kwalttett E-modulus N(kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a ljneair a u .c. 

kolom 550•550 s 235 210000 maximaal 25030.31 3551.81 1033,8 157.42 488.8 2246.92 181.40 

minimaal -25030.31 -3551.81 -1033.8 -157.42 -488.8 -2246.92 181.40 0.84 
diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 5222.23 4.41 16.56 0.24 96.46 26.44 207.08 

minimaal -5222.23 -4.41 -16.56 --0,24 -96.46 -26.44 207,08 0.88 
outrigger HO 400'509 s 235 210000 maximaal 10554.17 50.29 184.24 2.27 747,03 161.88 289.49 

rrinimaal -10554.17 -50.29 -184.24 -2.27 -747.03 -161.88 289.49 1.35 
beltligger HO 400•509 s 235 210000 maximaal 5233.5 62.12 159.38 1.64 659.55 248.3 221.71 

rrinimaal -5233.5 -62.12 -159.38 -1.64 -659.55 -248.3 221.71 1.03 
beltdiagonaal HO 400•509 s 235 210000 maximaal 7312.6 24.49 53.86 1.59 296.08 132.25 181.87 

minimaal -7312.6 -24.49 -53,86 -1.59 -296.08 -132.25 181.87 0.85 
kem d c 700 B 35 15000 maximaal normaalspenning 5.992857 N/rrm2 

minima.al normaalspannina -5.992857 N/rrm2 
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Bijlage 9: "Deftnitiefontwerp; Tahelkn". 

4 element afmeting kwalltelt E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] ,:r lineair er u .c. 

kolom 650"650 s 235 210000 maximaal 28174.03 4139.31 1088.04 243.33 980.32 3605.27 166.87 
minimaal -28174.03 -4139.31 -1088.04 -243.33 -980.32 -3605.27 139.18 0.7S 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 6504.58 6.65 18.52 0.23 102.06 38.58 257.42 
minimaal -o504.58 -6.65 -18.52 -0.23 -102.06 -38.58 257.42 1.10 

outrigger HO 400•593 s 235 210000 maximaal 10719.24 56.42 225.17 3.27 868.23 191.16 267.10 
minimaal -10719.24 -56.42 -225.17 -3.27 -868.23 -191.16 267.10 1.24 

beHligger HO 400•593 s 235 210000 maximaal 6088.28 67.18 213.9 2.1 886.89 277.2 227.53 
minimaal -6088.28 -67.18 -213.9 -2.1 -886.89 -277.2 227.53 1.06 

beltdiagonaal HO 400•593 s 235 210000 maximaal 9162.88 26.55 72.67 2.68 402.96 143.55 192.20 
minimaal -9162.88 -26.55 -72.67 -2.68 -402.96 -143.55 192.20 0.89 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.714286 N/mm2 
minimaal normaak,panning -5.714286 N/mm2 

3 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair u u .c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal 31198.83 5379.72 1135.09 138.77 735.99 5244.7 168.29 
rrinimaal -31198.83 -5379.72 -1135.09 -138.77 -735.99 -5244.7 168.29 0.78 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maxima al 8446.81 4.83 23.59 0.24 128.76 28.45 317.16 
minimaal -8446.81 -4.83 -23.59 -0.24 -128.76 -28.45 317.16 1.35 

outrigger HO 400•534 s 235 210000 maximaal 13562.65 73.09 290.88 4.96 1126.55 246.84 318.22 
minimaal -13562.65 -73.09 -290.88 -4.96 -1126.55 -246.84 318.22 1.48 

beltligger HO 400"634 s 235 210000 maximaal 7541.65 90.82 275.8 3.06 1136.76 376.23 272.49 
rrinimaal -7541.65 -90.82 -275.8 -3.06 -1136.76 -376.23 272.49 1.27 

beltdiagonaal HO 400"634 s 235 210000 maximaal 11402.78 34.64 98.62 3.02 541.43 178.15 226.23 
rrinimaal -11402.78 -34.64 -98.62 -3.02 -541.43 -178.15 226.23 1.05 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 5.548571 N/mm2 
minima.al normaalspanning -5.548571 N/mm2 

2 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] c: lineair a u.c. 

kolom 750•750 s 235 210000 maximaal 39239.28 6654.68 908.21 168.08 1020.48 6292.95 173.77 
minimaal -39239.28 -6654.68 -908.21 -168.08 -1020.48 -6292.95 173.77 0.81 

diagonaal HO 400.288 s 235 210000 maximaal 10630.14 7.13 39.32 0.24 216.99 40.35 353.26 
minima.al -10630.14 -7.13 -39.32 -0.24 -216.99 -40.35 353.26 1.50 

outrigger HO 400"678 s 235 210000 maximaal 16640.86 87.05 319.9 5.62 1252.79 285.24 350.36 
minimaal -16640.86 -87.05 -319.9 -5.62 -1252.79 -285.24 350.36 1.63 

beltligger HO 400"678 s 235 210000 maxima al 8410.85 81.66 312.87 4.03 1287.55 333.73 267.59 
rrinimaal -8410.85 -81.66 -312.87 -4.03 -1287.55 -333.73 267.59 1.24 

beltdiagonaal HO 400'678 s 235 210000 maximaal 13154.49 31.45 118.63 3.38 641.75 178.43 239.52 
minimaal -13154.49 -31.45 -118.63 -3.38 -641.75 -178.43 239.52 1.11 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 9.097143 N/mm2 
minima.al norrrealsoannino -9.097143 N/mm2 

1 element afmeting kwaliteit E-modulus N(kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 0 u .c. 

kolom 850•a50 s 235 210000 maximaal 64089.53 6802.93 664.41 391.43 1626.47 7619.96 179.04 

rrinimaal -64089.53 -6802.93 -664.41 -391.43 -1626.47 -7619.96 179.04 0.82 
diagonaal HO 400•347 s 235 210000 maxirnaal 11644.92 9.57 46.86 0.49 260.78 57.48 330.89 

minima.al -11644.92 -9.57 -46.86 -0.49 -260.78 -57.48 330.89 1.54 
outrigger HO 400•744 s 235 210000 maximaal 16242.64 84.86 335.39 6.72 1376.17 263.32 318.54 

minimaal -16242.64 -84.86 -335.39 -6.72 -1376.17 -263.32 318.54 1.48 
beHligger HO 400•744 s 235 210000 maximaal 7513.43 74.4 290.07 4.72 1186.81 299.65 219.25 

minima.al -7513.43 -74.4 -290.07 -4.72 -1186.81 -299.65 219.25 1.02 
beltdiagonaal HO 400•744 s 235 210000 maximaal 12408.44 27.57 114.45 2.5 619.34 158.92 204.40 

minimaal -12408.44 -27.57 -114.45 -2.5 -619.34 -158.92 204.40 0.95 
kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning 15.58143 N/mm2 

minimaal normaalspanning -15.58143 N/mm2 

Algemeen latei 1200·100 B35/B65 10000 maximaal 2848.28 498.03 5196.2 212.47 6243.57 1239.21 
minimaal -2848.28 -498.03 -5196.2 -212.47 -6243.57 -1239.21 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 maximaal 573.82 1.75 12.71 0.02 50.88 10.05 155.11 
minima.al -573.82 -1.75 -12.71 -0.02 -50.88 -10.05 155.11 0.66 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen ". 

Tabel 18. 
Combinatie van optredende statische krachten en spanningen, en dynamische krachten en 
spanningen. Het gaat hier over een inslag op 198m hoog, een driehoeksbelasting en 
staaldemping. Het vliegtuig vliegt op kruissnelheid. 

Combinatie 
corrbinatie van de dynalTische en stalische krachten. 

COf11). element afmeting kwallteit E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair 

8 kolom 400'400 s per 210000 maximaal 14454.23 5276.3 1885.35 23.51 444.3 636.91 191.7C 
elemant ITinimaal -19618.01 -5364.23 -1884.37 -23.31 -449.22 -645.3 225.22 

diagonaal HD 400'422 s le 210000 maximaal 9034.22 2.91 45.63 0.96 146.01 31.34 198.38 
bepalen ITinimaal -9609.08 -2.92 -29.29 -0.64 -153.24 -31.34 210.05 

outrigger HD 400*818 s 210000 maximaal 7606.42 97.25 388.37 7.28 1273.49 305.41 205.64 
rTinil'T'Elal -7626.94 -97.26 -350.61 -7.12 -1364.72 -305.36 211.81 

beltligger HD 400*744 s 210000 maximaal 7555.54 29.04 198.95 2.97 704.92 118.15 152.09 
rTinil'T'Elal -8775.39 -28.82 -199.33 -2.96 -733.43 -120.85 167.52 

beltdiagonaal HD 400'744 s 210000 maximaal 6931.56 6.05 67.95 2.61 252.58 57.12 101.72 
rTinil'T'Elal -7765 -5.99 -69.38 -2.62 -283.88 -51.67 111.80 

kern d=700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 5. 797143 N/rrrn2 Benv,ap: 1.332677 % 
ITinimaal normaalspannina -9.297143 N/rrrn2 

7 element afmeting kwallteil E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz(kNmJ a lineair 

kolom 500'500 s per 210000 maximaal 27127.41 7540.19 6516.35 31.17 1105.85 1048.04 211.90 
element ITinimaal -42017.8 -7632.16 -6512.06 -31.22 -1106.81 -1011.57 269.75 

diagonaal HD 400•422 s le 210000 maximaal 11974.99 5.05 39.09 0.61 196.05 35.13 261.11 
bepalen ninirraal -13222.65 -5.05 -39.22 -0.61 -203.39 -35.09 285.31 

outrigger HD 400•818 s 210000 maximaal 10973.56 114.59 377.19 7.24 1157.55 375.53 241.64 
ITinimaal -10893.42 -119.36 -318.87 -7.24 -1288.89 -365.21 247.81 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 8043.86 17.04 240.42 3.12 919.34 71.92 164.49 
ITinimaal -10287.43 -16.73 -240.55 -3.12 -923.62 -65.89 187.3li 

beltdiagonaal HD400•744 s 210000 maximaal 11762.48 7.27 82.76 2.48 331.18 47.86 156.71 
ITinimaal -13132.85 -7.24 -82.61 -2.48 -354.78 -37.99 171.11 

kern d=700 B 35 15000 maximaai normaalspanning 3.685714 N/rrrn2 Ben wap: 0.842893 % 
ITinimaal normaalspanning -13.56571 N/rrrn2 

6 element afmeting kwaliteil E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 

kolom 600'600 s per 210000 maximaal 39529.33 9483.15 169226 232.63 1840.76 2505.09 230.52 
element rTinirraal -60231.37 -9654.09 -1697.35 -232.54 ·1832.27 -2491.5 287.41 

diagonaal HD 400"551 s le 210000 maximaal 12527.24 9.46 60.52 1.56 320.66 75.07 229.77 
bepalen ITinimaal -13200.53 -9.48 -64.96 -1.57 -337.46 -75 241.03 

outrigger HD 400'818 s 210000 maximaal 13855.82 46.38 501.86 6.44 1377.26 248.26 263.14 
rTinirTBal -14449.56 -70.94 -319.04 -6.45 -1725.7 -236.83 289.82 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 14020.32 55.63 321.26 5.52 1202.67 245.71 279.34 
rrinirraal -14257.96 -55.63 -321.95 -5.52 ·1210.54 -255.97 284.26 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 12594.3 23.44 113.21 4.29 422.11 173.73 194.71 
ITinimaal -17862.12 -23.4 -112.97 -4.29 -519.56 -136.93 250.74 

kern d=700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 1.995714 N/rrrn2 Ben v,ap: 0.458785 % 
ITinimaal norrrealspanning -17.89571 N/rrrn2 

5 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm) a lineair 

kolom 600'600 s per 210000 maximaal 35106.37 7600.7 3125.66 85.95 1155.57 2587.93 201.SC 
element ITinimaal -60628.03 -7890.28 -3189.44 -89.2 -1175.47 -2568.72 272.42 

diagonaal HD 400•744 s le 210000 maximaal 15499.84 6.08 71.89 2.41 387.69 50.22 200.6E 
bepalen ITinimaal -16736.18 -6.83 -74.87 -2.42 -420.24 -46.66 215.43 

outrigger HD 400*818 s 210000 maximaal 12279.63 42.76 453.49 6.13 1355.45 187.39 236.78 
ITinimaal -11993.35 -48.06 -379.56 -6.17 -1500.84 -166.1 240.13 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 14450.22 36.7 323.4 4.66 1210.73 165.Si 270.11 
ninirTBal -10120.93 -35.89 -325.14 -4.64 -1285.94 -162 229.20 

beltdiagonaal HD400•744 s 210000 maximaal 15440.86 13.04 114.42 2.41 474.48 71.15 210.10 
ITinimaal -13847.68 -11.64 -114.35 -2.54 -561.65 -83.88 201.91 

kern d=700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning 3.561429 N/rrrn2 Ben v,ap: 0.818719 % 
ITinimaal norrrealspanning •23.16143 N/rrrn2 
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Bijlage 9: "Dejinitiefontwerp; Tabellen". 

4 element afmeting kwallteit E-rmdulus N[l<N] Vy[l<N] Vz[kNJ Mx(kNm] My[kNm] Mz[l<Nm] o lineair 
kolom 650"'650 s per 210000 rnaxirnaal 20126.56 6087.39 2367.88 82.12 1014.52 3343.12 142.84 

element rrinirmal -54252.82 -6537.94 -2368.04 -61.44 -1197.56 -3293.94 173.22 
diagonaal HD 400•744 s le 210000 rnaxirnaal 12286.48 5.23 64.62 2.28 356.2 33.71 161.51 

bepalen rrinirmal -12857.52 -5.53 -70.41 -2.27 -383.12 -35.68 169.84 
outrigger HD 400•515 s 210000 rnaxirnaal 12131.35 56.82 471.86 5.86 1380.54 260.32 248.77 

ITinirnaal -12004.21 -64.83 -349.54 -5.86 -1575.55 -234 256.08 
beltligger HD 400•744 s 210000 rnaxirnaal 10716.35 22.21 330.67 1.8 1219.15 95.78 218.73 

rrinirmal -9629.41 -23.99 -330.75 -1.79 -1304.54 -97.16 213.71 
beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 rnaxirnaal 12257.91 7.54 138.38 1.33 549.35 52.01 178.52 

rrinirmal -15157.55 -8.46 -138.73 -1.18 -653.42 -51.76 216.61 
kern d = 700 B 35 15000 rnaxirnaal norrnaalspanning -5.4 N/nm2 

ITinirnaal norrnaalspanning -20 N/nm2 
3 element afmeting kwalileit E-rmdulus N[l<N] Vy[l<NJ Vz[kN) Mx[l<Nm] My(kNm] Mz[l<Nm] a lineair 

kolom 700'700 s per 210000 rnaxirnaal 16283.98 5292.21 1807.13 51.21 1122.29 3095.37 107.01 
element rrinirmal -65448.97 -5865.73 -1807.18 -41.46 -1122.07 -3251.83 210.0li 

diagonaal HD 400'744 s le 210000 rnaxirnaal 10785.73 4.93 62.4 1.91 343.61 30.9 144.26 
bepalen rrinirmal -11402.09 -4.93 -68.62 -1.91 -371.6 -30.98 152.81 

outrigger Ho400•515 s 210000 rnaxirnaal 12182.45 54.81 501.51 5.5 1436.89 261.2 253.09 
rrinirmal -12028.32 -63.41 -354.56 -5.5 -1667.88 -232.88 262.18 

beltligger HD 400•744 s 210000 rnaxirreal 9725.68 20.46 331.88 1.63 1209.24 83.5 205.35 
rrinirmal -8210.47 -20.38 -331.79 -1.62 -1296.11 -83.44 195.66 

beltdiagonaal HD 400'744 s 210000 rnaximaal 12141.03 7.4 138.82 1.05 570.86 47.12 177.95 
rrinirmal -13950.14 -7.26 -139.05 -1 -644.99 -45.22 202.09 

kern d = 700 B 35 15000 rnaximaal norrnaalspanning -7.56 N/nm2 
rTinimaal norrnaalspanning -23.14 N/nm2 

2 element afmeting kwallteit E-rmdulus N[l<N) Vy[l<N] Vz[kN] Mx[l<Nm) My[kNm] Mz[l<Nm] cr lineair 
kolom 750'750 s per 210000 rnaximaal 9121.85 8165.14 2680.11 50.54 1520.15 4872.78 107.14 

element rrinirmal -73289.85 -8843.53 -2680.83 -49.97 -1520 -5093.89 224.3E 
diagonaal HD 400'744 s le 210000 rnaximaal 13493.77 4.33 69.6 1.85 401.47 33.15 177.43 

bepalen rrinirmal -14231.75 -4.34 -77.75 -1.85 -435.75 -33.18 187.71 
outrigger HD 400•515 s 210000 maxima al 10129.55 40.98 397.92 5.1 1182.74 217.17 209.65 

rrinirmal -9946.95 -49.65 -279.42 -5.09 -1373.92 -188.92 215.87 
beltligger HD 400•744 s 210000 rnaxirnaal 7670.22 17.18 280.25 1.34 986.2 70.51 165.15 

n'inimaal -6121.36 -17.17 -280.13 -1.34 -1073.97 -70.76 155.23 
beltdlagonaal HD 400'744 s 210000 rnaxirnaal 8945.38 5.88 116.65 1.19 449.76 37.93 133.82 

rrinirmal -10651.38 -5.86 -116.66 -1.18 -522.14 -37.19 156.93 
kern d~700 B 65 22000 rnaximaal norrnaalspanning -10.50429 N/nm2 

ITinirnaal norrnaalspanning -26.39571 N/nm2 
1 element afmeting kwallteit E-m:>dulus N[l<NJ Vy[l<N] Vz[kN] Mx[l<Nm] My(kNm] Mz[kNm] er lineair 

kolom 85o·eso s per 210000 rnaximaal 21351.64 12089.81 2543.07 86.44 3830.33 8539.53 150.41 
element rrinirmal -103119.4 -12890 -2544.1 -86.05 -3830.24 -7875.77 257.09 

diagonaal HD 400'818 s le 210000 rnaxirreal 20357.06 8.73 110.23 4.09 562.9 50.14 240.15 
bepalen rrinirnaal -21735.46 -8.27 -116.88 -4.09 -607.32 -54.29 256.95 

outrigger Ho400•515 s 210000 rnaximaal 14254.68 57.49 510.81 5.45 1494.18 254.11 275.57 
rrinimaal -14098.38 -65.16 -388.65 -5.45 -1680.58 -230.02 282.4C 

beltligger HD 400•744 s 210000 rnaximaal 9495.8 22.36 334.8 1.85 1203.12 92.31 204.07 
rrinirnaal -8099.28 -22.36 -334.71 -1.85 -1290.15 -91.02 195.42 

beltdiagonaal HD 400'744 s 210000 rnaxirreal 12004.34 5.48 142.31 0.86 594.66 33.92 175.88 
rrinirmal -13916.75 -5.51 -142.33 -0.86 -668.15 -33.63 201.33 

kern d=700 B 65 22000 rnaximaal norrnaalspanning -7.28 N/nm2 
rrinirraal norrnaalspanning -35.22 N/nm2 

Algerreen latei 1200'700 8351865 10000 maxima al 3440.52 332.52 5558.33 103.43 6619.58 1790.28 
rrinirmal -3785.17 -332.25 -5554.55 -103.41 -6746.52 -1791.21 

Stab Jigger HEA220 s 235 210000 rnaximaal 1216.47 0.97 13.54 0.03 45.94 4.43 222.57 
rrinirnaal -1168.88 -0.97 -13.54 -0.03 -50.44 -4 213.58 
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Bijlage 9: "Dejinitief ontwerp; Tabel/en ". 

Tabel 19. 
Cornbinatie van optredende statische krachten en spanningen, en dynarnische krachten en 
spanningen. Het gaat hier over een inslag op 198m hoog, een driehoeksbelasting en 
staaldernping. Het vliegtuig vliegt op halve kruissnelheid. 

Combinatie 
corrtiinalie van de dynarrische en statische krachten. 

conv,ut. element afmeting i<'Mlliteit E-modulus kracht N[kNJ Vy[kN] Vz[kN] Mx[i<Nm) My[kNm] Mz[i<Nm] a lineair 
8 kolom HD400•593 s 235 210000 maximaal 3357.71 1151.65 1146.27 1.35 305.62 186.29 116.22 

rrinirreal -8521.49 -1239.58 -1145.29 -1.15 -310.54 -194.68 187.03 
diagonaal HD 310•94 s 235 210000 maximaal 2057.16 0.57 24.19 0.33 21.75 4.35 189.92 

rrinirreal -2632.02 -0.58 -7.85 -0.01 -28.98 -4.35 241.2E 
outrigger HD400•383 s 235 210000 maximaal 2753.63 10.51 129.4 1.2 313.85 44.57 119.48 

rrinirreal -2TT4.15 -10.52 -91.64 -1.04 -405.08 -44.52 133.30 
beltligger HD400.383 s 235 210000 rreximaal 1989.27 13.91 TT.53 1.11 181.88 55.62 88.58 

rrinirreal -3209.12 -13.69 -TT.91 -1.1 -210.39 -58.32 118.SC 
bettdiagonaal HD 400•3a3 s 235 210000 maximaal 2356.33 3.23 39.84 0.84 99.75 26.61 73.04 

rrinirreal -3189.TT -3.17 -41.27 -0.85 -131.05 ·21.16 92.66 
kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 2.171429 N/n-rn2 Benwap: 0.499179 % 

rrinirreal normaalspanning -5.671429 N/n-rn2 
7 element afmeting i<'Mllileit E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNmJ My(kNm] Mz[kNmJ a lineair 

kolom 400•400 s 235 210000 maximaal 9628.23 1397.4 3537.14 20.27 4TT.84 406.46 143.08 
rrinirreal -24518.62 -1489.37 -3532.85 -20.32 -478.8 -369.99 232.82 

diagonaal HD310•143 s 235 210000 maximaal 3954.18 1.48 14.4 0.04 51.28 10.23 255.33 
rrinirreaf -5201.84 -1.48 -14.53 -0.04 -58.62 -10.19 327.27 

outrigger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 5717.21 19.39 202.15 1.08 500.88 94.08 205.31 
rrinirreal -5637.07 -24.16 -143.83 -1.08 -632.22 -83.76 217.80 

beltligger HD 400•421 s 235 210000 maximaal 3889.33 11.67 123.89 1.54 394.25 49.92 142.00 
rrinirreal -6132.9 -11.36 -124.02 -1.54 -398.53 -43.89 182.25 

bettdiagonaal HD 400"421 s 235 210000 maximaal 5686.61 4.27 53.11 1.1 153.23 30.34 136.67 
rrinimaal -7056.98 -4.24 -52.96 -1.1 -176.83 -20.47 161.96 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 0.724286 N/n-rn2 Benwap: 0.166502 % 
rrinimaal normaalspannina -10.62429 N/n-rn2 

6 element afmeling i<'Mlliteit E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNmJ My{kNmJ Mz{kNmJ a lineair 
kolom soo·soo s 235 210000 maximaal 16964.45 1882.32 608.9 45.95 934.55 1252.83 172,85 

rrinimaal -37666.49 -2053.26 -613,99 -45.86 -926.06 -1239.24 254.60 
diagonaal HD 310.179 s 235 210000 maximaal 2068.47 2.57 11.28 0.09 43.04 18.92 127.48 

rrinirreal -2741.76 -2.59 -15.72 -0.1 -59.84 -18.85 163.22 
outrigger HD 400•453 s 235 210000 maximaal 8134.12 45.34 328.24 2.99 748.46 236.14 300.84 

rrinirreal -8727.86 -69.9 -145.42 -3 -1096.9 -224.71 349.46 
bettligger HD 400•453 s 235 210000 maximaal 8724.15 32.76 220.04 3.09 768.99 137.27 283.01 

rrinirreel -8961.79 -32.76 -220,73 -3.09 -TT6.86 -147.53 291.14 
beltdiagonaal HD400•463 s 235 210000 maximaal 6651.71 13.24 82,94 2.5 239.47 99.97 172.49 

rrinirreal -11919.53 ·13.2 -82.7 -2.5 -336.92 -63.17 262.40 
kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -1 .264286 N/n-rn2 

rrinimaal norrnaalspanning -14.63571 N/n-rn2 
5 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN) Vz[kNJ Mx[kNmJ My{kNmJ Mz[kNmJ rr lineair 

kolom 600"600 s 235 210000 rmximeal 12630.5 2732.87 1378.02 39.46 736.69 1535.91 123.71 
rrinimaal -38152.16 -3022.45 -1441.8 -42.71 -756.59 -1516.7 208.10 

diagonaal HD 310-253 s 235 210000 maximaal 4965.03 1.33 22.21 0.1 72.35 15.3 184.46 
rrinirreal -6201.37 -2.08 -25.19 -0.11 -104.9 -11.74 228.7~ 

outrigger HD4oo·sos s 235 210000 maximaal 7929.46 47.89 262.23 2.22 675.09 188.28 248.41 
rrinimaal -7643.18 -53.19 -188.3 -2.26 -820.48 -166.99 254.02 

beltligger HD400"509 s 235 210000 maximaal 7937.53 23 185.43 1.66 605.43 95.2 215.15 
rrinirreal -3608.24 -22.19 -187.17 -1.84 -680.64 -91.29 155.49 

bettdiagonaal HD 400•509 s 235 210000 rreximaal 8152.27 8.53 70.82 1.05 224.52 42.99 162.29 
rrinirreal -6559.09 -i.13 -70.75 -i.18 -311.69 -55.72 150.78 

kern dz700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -3.742857 N/n-rn2 
rrinirreal normaalspanning -15.85714 N/n-rn2 
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Bijlage 9: "Deftniliefontwerp; Tabe//en". 

4 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNm] My{kNm) Mz[kNm] a lineair 
kolom 650*650 s 235 210000 maximaal 4352.24 2077.79 727.97 59.36 754.36 1862.64 67.48 

rrinimaal -38476.5 -2526.34 -726.13 -36.68 -937.4 -1613.66 113.36 
diagonaal HO 310'253 s 235 210000 maximaal 3566.25 1.16 16.3 0.11 71 6.64 135.74 

rrinimaal -4137.29 -1.46 -24.09 -0.1 -97.92 -10.61 161.97 
outrigger HO 400'593 s 235 210000 maximaal 7215.18 29.68 326.44 2.57 836.58 152.12 206.85 

rrinimaal -7088.04 -37.69 -204.12 -2.57 -1033.59 -125.6 219.14 
beltligger H0400'593 s 235 210000 maximaal 5086.43 12.13 175.46 0.73 558.39 56.47 132.36 

rrinimaal -3999.49 -13.91 -175.54 -0.72 -643.78 -57.85 126.22 
beltdiagonaal HO 400'593 s 235 210000 maximaal 5264.64 3.85 86.09 0.66 261.17 28.03 100.77 

rrinimaal -8164.28 -4.77 -86.44 -0.51 -365.24 -27.78 148.76 
kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -7.537143 N/rrm2 

rrinimaal normaalspanning -17.66286 N/rrm2 
3 element afmeting k\/',allteit E-modulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My{kNm] Mz[kNm] a lineair 

kolom 700'700 s 235 210000 maximaal -2335.33 1652.23 716.61 33.67 806.22 1741.66 49.34 
rrinimaal -46829.66 -2225.75 -718.66 -23.92 -806 -1898.12 142.87 

diagonaal HO 310*253 s 235 210000 maximaal 3068.54 1.09 16.76 0.08 63.71 8.15 118.01 
rrinimaal -3664.9 -1.09 -22.98 -0.08 -91.7 -8.23 144.53 

outrigger HO 400'634 s 235 210000 maximaal 6966.79 28.85 349.36 2.81 883.36 164.68 197.9C 
rrinimaal -6812.66 -37.25 -202.41 -2.81 -1114.37 -136.36 209.79 

beltligger HO 400'634 s 235 210000 maximaal 4543.25 11.35 170.08 0.75 529.61 47.52 112.13 
rrinimaal -3028.04 -11.27 -169.99 -0.74 -616.48 -47.46 100.86 

beltdiagonaal HO 400*634 s 235 210000 maximaal 4617.53 3.94 81.05 0.59 254.06 23.23 64.06 
rrinimaal -6426.64 -3.8 -81.28 -0.54 -328.39 -21.33 112.45 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -10.08143 N/rrm2 
rrinimaal normaalsoannina -20.61857 N/rrm2 

2 element afmeting k\/',aliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm) Mz[kNm] o- lineair 

kolom 750'750 s 235 210000 maximaal -9476.96 2927.74 1012.75 26.12 1089.22 2696.23 70.69 
rrinimaal -54691.04 -3606.13 -1013.47 -25.55 -1089.07 -2917.34 154.21 

diagonaal HO 400*288 s 235 210000 maximaal 4476.77 1.24 21.2 0.14 80.39 9.51 142.74 
rrinimaal -5214.75 -1.25 -29.35 -0.14 -114.67 -9.54 169.63 

outrigger HO 400'678 s 235 210000 maximaal 6577.57 20.9 291.29 2.64 723.62 136.52 162.00 
rrinimaal -6394.97 -29.57 -172.79 -2.63 -914.8 -110.27 169.61 

beltligger HO 400'678 s 235 210000 maximaal 4041.44 11.54 160.7 0.8 488.11 47.61 95.54 
rrinimaal -2492.58 -11.53 -160.58 -0.8 -575.88 -47.86 64.71 

beltdiagonaal H0400*678 s 235 210000 maximaal 3651.4 3.39 77.16 0.68 232.27 20.31 67.31 
rrinimaal -5557.4 -3.37 -77.17 -0.67 -304.63 -19.57 92.72 

kern d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -13.11429 N/rrm2 
rrinimaal normaalspanning -23.78571 N/rrm2 

1 element afmeting k\/',aliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNm) My[kNm) Mz[kNm] er lineair 
kolom 850*850 s 235 210000 maximaal -9786.39 3401.12 1546.22 56.13 2908.88 4916.82 90.00 

rrinimaal -71981.41 -4201.31 -1547.25 -55.74 -2908.79 -4253.06 16960 
diagonaal HO 400'347 s 235 210000 maximaal 6891.55 2.78 36.29 0.34 141.4 16.78 186.44 

rrinimaal -6269.95 -2.32 -42.94 -0.34 -185.82 -20.93 226.70 
outrigger HO 400'744 s 235 210000 maximaal 6487.71 28.13 349.71 3.2 930.76 159.56 165.76 

rrinimaal -6331.41 -35.8 -227.55 -3.2 -1117.16 -135.49 193.31 
beltligger HO 400*744 s 235 210000 maximaal 4444.73 14.04 182.9 1 576.86 57.99 99.17 

rrinimaal -3048.21 -14.04 -182.81 -1 -663.89 -56.7 90.52 
beltdiagonaal H0400'744 s 235 210000 maximaal 4766.96 3.95 87.94 0.49 297.62 25.09 76.39 

rtinimaal -6679.37 -3.98 -87.96 -0.49 -371.11 ·24.8 101.65 
kern d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -12.27143 N/rrm2 

rrinimaal normaalsoannina -30.22857 N/rrm2 
Algemeen latei 1200'700 835/665 10000 maximaal 2367.29 87.19 2624.36 56.68 3117.41 334.5 

rrinirreal -3051.75 -87.09 -2624.2 -56.55 -3130.11 -311.44 
Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 329.74 0.48 7.89 0.02 22.76 2.11 67.34 

rrinimaal -282.15 -0.48 -7.89 -0.02 -27.26 -1.68 58.36 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

Tabel 20. 
Combinatie van optredende statische krachten en spanningen, en dynamische krachten en 
spanningen. Het gaat hier over een inslag op 270m hoog, een driehoeksbelasting en 
staaldemping. Het vliegtuig vliegt op kruissnelheid. 

Combinatie krachten 
corrbinabe van de dynarTische en stabsche krachten. 

CO"l"lrt, element afmeting •-ltteit E-rmdulus kracht N[kN) Vy[kN) Vz[kNJ MX[kNm] My[kNm] Mz[kNm] u lineair 

8 kolom 400•400 s per 210000 maxima al 18516.08 7255.676 1337.758 40.12 639.525 855.508 274.63 
element rrinimaal -22041.26 -7278.227 -1337.333 -40.455 -827.327 -858.056 295.76 

diagonaal HD 400•347 s le 210000 maximaal 9538.225 8.332 21.611 0.354 142.087 55.595 262.94 
bepalen rrinimaal -9653.154 -8.296 -22.732 -0.355 -148.893 -56.035 266.84 

outrigger HD400'818 s 210000 maxima al 9151.217 200.1 369.421 12.112 1168.557 641.796 267.83 
rrinirreal -9677.038 -207.801 -293.739 -12.114 -1334.494 -644.706 284.22 

beltligger HD 400°744 s 210000 maximaal 12327.48 42.14 227.793 3.47 898.659 177.32 227.13 
rrinimaal -14027.13 -42.318 -227.578 -3.46 -842.676 -168.145 239.34 

beltdiagonaal HD 400"744 s 210000 maximaal 9972.778 13.636 55.236 2.608 237.575 100.067 140.43 
rrinimaal -14572.17 -13.718 -55.428 -2.561 -248.875 -76.568 185.54 

kern d~700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 6.449143 N/mm2 Ben wap: 1.48% 
rrinirraal normaalspanning -10.87514 N/mm2 

7 element afmeting kwalHeit E-rmdulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] 0 lineair 

kolom 450•450 s per 210000 maximaal 17947.9 4975.133 1469.316 37.615 364.146 1067.197 162.66 
element rrinirraal -27969.31 -5091.436 -1468.962 -37.75 -364.325 -1057.19 231.82 

diagonaal HD 400°422 s le 210000 maximaal 8947.101 7.154 32.662 0.316 182.96 43.637 205.66 
bepalen rrinirraal -9395.47 -7.147 -35.263 -0.316 -195.057 -43.669 215.65 

outrigger HD 400'616 s 210000 maximaal 13666.92 233.133 306.193 9.986 1207.376 726.505 327.67 
rrinirraal -13414.92 -230.467 -336.252 -9.969 -1134.22 -716.097 316.44 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 6481.671 22.725 202.112 4.924 786.622 92.944 163.2S 
rrinimaal -7001.331 -22.914 -202.124 -4.927 -846.695 -96.186 152.60 

beltdiagonaal HD 400°744 s 210000 maximaal 9962.447 10.051 64.422 2.772 280.119 68.515 137.37 
rrinirraal -10469.99 -10.112 -64.411 -2.769 -315.747 -69.897 145.92 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 9.904286 N/mm2 Ben wap: 2.26 % 
rrinimaal normaalspannina -16.14429 N/mm2 

6 element afmeting kwalHeil E-rmdulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My{kNm] Mz[kNm] cT lineair 

kolom 55o•sso s per 210000 meximaal 20093.61 5220.231 1539.173 34.849 496.569 1856.215 151.42 
element rrinirmal -39769.6 -5479.204 -1536.916 -34.672 -498.54 -1657.664 216.44 

diagonaal HD 400'551 s le 210000 maximaal 6642.91 4.999 46.925 0.768 256.615 35.271 160.76 
bepalen rrinirraal -9273.682 -4.992 -50.439 -0.768 -273.696 •35.276 166.60 

outrigger HD 400'818 s 210000 maximaal 1264923 70.576 356.903 4.224 1176.842 226.012 234.84 
rrinimaal -12512.16 -72.692 -340.509 -4.224 ·1216.417 -233.527 237.47 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 8419.112 17.273 266.442 2.432 1040.172 74.523 177.69 
rrinirraal -7499.794 -17.267 -266.529 -2.432 -1087.015 -75.346 171.54 

beltdiagonaal HD400°744 s 210000 maximaal 10946 4.161 92.126 1.489 394.392 28.951 149.29 
rrinirraal -12733.03 -4.184 -92.124 -1.489 -436.061 -29.003 171.32 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 0.686143 N/mm2 Ben wap: 0.20 % 
rrinimaal normaalspanning -14.72714 N/mm2 

5 element afmeting kwaliteit E-rmdulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[kNm] My{kNm] Mz[kNm] cT lineair 

kolom 600°600 s per 210000 maximaal 21244.54 5611.484 2520.625 39.622 709.317 2542.892 149.30 
element rrinirraal -52122.01 -5976. 767 -2494.259 -39.562 -705.386 -2518.993 234.3!: 

diagonaal HD 400•744 s le 210000 maximaal 9809.144 6.208 62.982 1.709 348.864 36.127 135.64 
bepalen rrinirmal -10323.93 -6.262 -68.103 -1.709 -372.964 -36.027 142.80 

outrigger HD 400•515 s 210000 maximaal 11843.16 47.201 368.288 4.073 1156.461 194.529 220.71 
rrinirmal -11705.51 -50.053 -324.844 -4.073 -1230.926 -167.79 223.18 

beltligger HD 400•744 s 210000 rmximaal 6890.704 16.344 275.571 1.666 1053.323 70.329 182.86 
rrinirmal -7779.316 -16.353 -275.307 -1.667 -1109.456 -71.299 175.3S 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 11189.23 5.672 105.259 1.166 456.068 33.082 157.07 
rrinimaal -12611.3 -5.674 -105.259 -1.167 -504.351 -34.079 175.76 

kern d=700 B 35 15000 rmximaal normaalspanning -1.551571 N/mm2 
rrinirnial normealspanning -16.00643 N/mm2 
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Bijlage 9: "DejiniJiefontwerp; Tabel/en". 

4 element afmeting kwalrteit E-m:>dulus N[kN] Vy[kN] Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 

kolom 650'650 s per 210000 rraximaal 20268.1 5941.89 2835.254 77.414 954.117 4150.837 159.50 
element rrinimaal -62430.9 -6420.279 -2810.06 -59.759 -1053.359 -4056.768 259.41 

diagonaal H D 400"7 44 s le 210000 rraximaal 11082.6 6.692 64.918 2.275 358.815 36.576 149.52 
bepalen rrinimaal -11636.25 -8.932 -70.379 -2.271 -384.528 -37.9 157.46 

outrigger HD 400•818 s 210000 rraximaal 12422.98 54.338 419.433 5.018 1338.817 248.554 246.93 
rrinimaal -12262.74 -o0.993 -339.213 -5.018 -1463.947 -226.693 250.07 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 10560.97 19.016 345.1 1.943 1309.507 83.638 221.47 
rrinimaal -9174.648 -19.607 -344.981 -1.941 -1379.773 -83.7 211.95 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 13315.95 6.048 130.933 1.51 556.769 37.865 187.67 
rrinimaal -14939.26 -8.383 -130.679 -1.514 -615.983 -37.713 209.07 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -4.734143 N/mm2 
rrinimaal normaalspanning -20.43486 N/mm2 

3 element afmating kwalileit E-m:>dulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My{kNm] Mz[kNm] o- lineair 

kolom 750'750 s per 210000 maximaal 17474.51 7444.541 3041.674 91.333 1670.684 6225.09 143.36 
elemant rrinimaal -71160.67 -8020.819 -3043.34 -83.397 -1670.614 -6343.534 240.4~ 

diagonaal HD 400•744 s le 210000 maxima al 13854.56 5.624 80.475 2.56 434.778 36.421 184.24 
bepalen rrinimaal -14458.2 -5.618 -86.681 -2.561 -461.952 -36.404 192.58 

outrigger HD 400•818 s 210000 maximaal 15135.63 66.397 519.045 5.773 1631.86 301.83 300.74 
rrinimaal -14963.23 -74.398 -409.452 -5.773 -1801.568 -275.574 305.97 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 11984.18 22.706 428.686 2.247 1625.805 97.196 261.87 
rTinimaal -10495.71 -22.939 -428.661 -2.248 -1701.632 -98.471 251.9C 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 16442.84 6.141 163.097 1.792 735.917 40.913 234.21 
rrinimaal -18240.72 -8.205 -163.074 -1.769 -802.423 -40.456 257.92 

kern d =700 B 35 15000 maximaal norrrealspanning -7.884286 N/mm2 
ninimaal normaalspanning -22.69471 N/mm2 

2 element afmeting kwalileil E-m:>dulus N[kN] Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] CJ lineair 

kolom 800*800 s per 210000 meximaal 18376.45 9620.812 2802.862 127.271 2391.411 7299.806 142.28 
element rrinimaal -83725.04 -10296.27 -2803.618 -126.449 -2391.344 -7475.152 246.44 

diagonaal HD 400•744 s le 210000 maximaal 16530.81 7.057 91.669 2.355 504.944 40.21 218.25 
bepalen rrinimaal -17275.06 -7.054 -101.897 -2.355 -541.609 -40.192 228.76 

outrigger HD 400•518 s 210000 maximaal 17287.34 66.865 553.278 5.452 1659.141 300.088 322.87 
rrinimaal -17100.64 -74.995 -454.758 -5.452 -1817.556 -272.868 327.07 

bellligger HD 400•744 s 210000 maximaal 11656.62 24.528 445.63 1.935 1677.599 104.187 263.43 
rrinimaal -10107.72 -24.481 -445.612 -1.935 -1758.921 -105.148 253.17 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 17950.84 6.696 182.443 1.336 809.245 39.96 255.26 
ninimaal -19981.75 -8.694 -182.432 -1.338 -879.997 -40.091 281.13:: 

kern d = 700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -7.679143 N/mm2 
rrinirnaal normaalspanning -28.99286 N/mm2 

1 element afmeting kwalrteit E-m:>dulus N[kNJ Vy[kNJ VZ[kN] Mx[kNm] My{kNm] Mz[kNm] er lineair 

kolom 900"900 s per 210000 rnaximaal 48983.86 12417.5 2514.769 235.156 4687.65 10368.88 184.4C 
element rrinimaal -129150.6 -13186.56 -2515.196 -234.859 -4688.44 -9686.278 277.76 

diagonaal HD 400•515 s le 210000 maximaal 20527.91 9.767 121.343 4.35 666.263 48.007 248.22 
bepalen rrinirnaal -21588.83 -9.7 -133.304 -4.35 -712.837 -48.013 261.44 

outrigger HD 400•515 s 210000 rnaximaal 18044.11 63.365 604.635 5.078 1831.013 284.007 338.80 
rrinimaal -17879.94 -71.491 -491.942 -5.078 -2004.353 -258.411 344.45 

beltligger HD 400•744 s 210000 maximaal 11164.95 24.175 401.105 2.22 1469.166 102.87 242.88 
rrinimaal -9652.996 -24.159 -401.088 -2.22 -1557.273 -103.657 233.47 

belldiagonaal HD 400•744 s 210000 maxirnaal 16587.43 6.067 173.457 1.048 750.453 36.549 236.00 
rrinimaal -18582.93 -8.064 -173.455 -1.045 -823.704 -35.795 262.23 

kern d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -2.165714 N/mm2 
rrinimaal normaalspanning ·38.08729 N/mm2 

Algemeen latei 1200'700 835/865 10000 ll'llximaal 4999.969 345.467 6300.448 181.836 7408.443 2216.332 
rrinimaal -4358.296 -345.342 -6287.773 -182.096 -7611.027 -2196.48 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 rnaximaal 1022.858 1.019 16.555 0.023 56.98 4.176 193.07 
rrinirnaal -904.39 -1.071 -17.082 -0.026 -85.12 -5.095 181.31 
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Bijlage 9: "Definbief ontwerp; Tabellen ". 

Tabel 21. 
Combinatie van optredende statische krachten en spanningen, en dynamische krachten en 
spanningen. Het gaat hier over een inslag op 270m hoog, een driehoeksbelasting en 
staaldemping. Het vliegtuig vliegt op halve kruissnelheid. 

combinatie krachten. 
corrt>inatie van de dynarrische en statische krachten. 

Compart. element afmeting kwaliteit E-rrodulus kracht N[kNJ Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[kNm] My{kNm] Mz[kNm] a lineair 

8 kolom HD 400•593 s per 210000 maximaal 6931.389 1445.236 443.858 3.97 623.845 421.218 247.80 
element rrinirnaal -10456.57 -1467.787 -443.433 -4.305 -611.647 -423.766 293.95 

diagonaal HD 310•94 s le 210000 maximaal 1839.105 1.882 5.201 0.004 17.407 13.625 188.63 
bepalen rrinimaal -1954.034 -1.846 -6.322 -0.005 -24.213 -14.065 203.50 

outrigger HD 400•353 s 210000 maximaal 4679.607 26.61 159.411 0.832 387.087 109.956 194.48 
rrinirreal -5205.428 -34.311 -83.729 -0.834 -553.024 -112.866 230.77 

beltligger HD 400•353 s 210000 maximaal 7063.805 22.43 129.123 1.05 483.699 95.76 252.17 
rrinirnaal -8763.459 -22.608 -128.908 -1.04 -427.716 -86.585 275.29 

beltdiagonaal HD 400•353 s 210000 maximaal 4362.798 7.146 34.156 0.608 116.735 59.687 129.18 
rrinimaal -8962.191 -7.228 -34.348 -0.561 -128.035 -36.188 216.19 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 2.294286 Nlmn2 Ben >1Gp: 0.527422 % 
rrinimaal normaalspanning -5.794286 N/mn2 

7 element afmeting kwaliteit E-rrodulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm) Mz[kNm] a lineair 

kolom 400•400 s per 210000 maximaal 6429.93 1926.863 631.266 15.555 189.216 461.527 101.19 
element rrinimaal -16471.34 -2043.166 -630.932 -15.49 -189.395 -451.52 163.03 

diagonaal HD 310•143 s le 210000 maximaal 2457.261 1.634 10.352 0.018 37.47 9.347 165.40 
bepalen rrinimaal -2905.63 -1.627 -12.753 -0.018 -49.567 -9.379 195.75 

outrigger HD 400•421 s 210000 maxirTSal 7451.866 40.863 131.073 0.888 528.076 138.375 256.35 
rrinirnaal -71TT.868 -38.197 -161.132 -0.889 -454.92 -125.967 237.26 

beltligger HD 400'421 s 210000 maximaal 3867.071 13.645 90.592 0.744 279.162 55.014 127.98 
ninirnaat -2386.731 -13.834 -90.604 -0.747 -339.235 -58.258 109.53 

beltdiagonaal HD 400•421 s 210000 maximaal 4297.887 5.991 37.192 0.542 109.239 41.305 108.68 
rrinirreal -4805.425 -6.052 -37.181 -0.539 -144.867 -44.687 124.04 

kern d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning 1.738571 N/mn2 Ben "8p: 0.399672 % 
rrinirnaal normaalspanning -11.63857 N/mn2 

6 element afmeting kwaliteit E-rrodulus N[kNJ Vy[kN] Vz[kN) Mx[kNm] My{kNmJ Mz[kNm) a lineair 

kolom 50o•soo s per 210000 maximaal 5154.817 1904.401 637.963 20.959 351.269 870.265 79.25 
element rrinimaal -24830.81 -2163.374 -637.708 -20.982 -351.22 -869.714 157.93 

diagonaal HD 310•179 s le 210000 maximaal 2785.67 1.259 13.395 0.038 51.135 8.071 150.12 
bepalen rrinimaal -3216.442 -1.252 -16.909 -0.038 -68.016 -8.076 175.33 

outrigger HD 400•453 s 210000 maximaal 6910.279 18.526 187.873 0.784 542.172 TT.842 206.62 
rrinirnaal -6773.225 -20.642 -169.479 -0.784 -583.947 -85.357 211.64 

beltligger HD 400•453 s 210000 maximaal 2942.612 8.763 109.982 0.352 358.442 37.503 104.71 
rrinirnaal -2023.294 -6.757 -110.069 -0.352 -405.285 -38.326 95.01 

beltdiagonaal HD 400•453 s 210000 maximaal 3944.522 2.271 49.158 0.319 159.672 17.161 91.SC 
rrinimaal -5731.553 -2.274 -49.154 -0.319 -203.341 -17.213 127.12 

kern dE700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -1.37 Nlmn2 
rrinirnaal normaalSl)annina -14.53 Nlmn2 

5 element afmeting kwaliteit E-rrodulus N[kNJ Vy[kN) Vz[kNJ Mx[kNm] My[kNm) Mz[kNm) u lineair 

kolom 550•550 s per 210000 maxima al 3031.349 2283.444 1018.025 28.412 587.157 1425.722 82.61 
element rrinirnaal -33908.82 -2648.747 -991.659 -28.152 -583.226 -1401.823 183.68 

diagonaal HD 310•253 s le 210000 maximaal 3274.794 1.368 17.672 0.089 66.944 9.657 126.39 
bepalen rrinimaal -3789.578 -1.422 -22.793 -0.089 -91.044 -9.557 148.59 

outrigger HD 400'509 s 210000 maximaal 6885.131 18.181 215.148 1.023 595.951 91.019 196.71 
rrinirnaal -6747.481 -21.033 -171.704 -1.023 -670.416 -84.28 200.88 

beltligger HD400'509 s 210000 maxirTSal 3706.624 9.414 129.411 0.396 421.293 39.559 114.29 
rrinirmal -2595.238 ·9.423 -129.147 -0.397 -477.428 -40.529 103.56 

beltdiagonaal HD 400•509 s 210000 maximaal 4531.602 2.182 59.069 0.276 199.588 14.942 95.93 
rrinimaal -5953.667 -2.184 -59.069 -0.277 -247.871 -15.939 123.44 

kern d =700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -4.135714 Nlmn2 
ITinimaal normaalspanning -15.46429 N/mn2 
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Bijlage 9: "Deftniliefontwerp; Tabet/en". 

4 element afmeting kwalileit E-rrodulus N(kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My(kNm) Mz[kNm) cT lineair 

kolom 650.650 s per 210000 maximaal 37.015 2390.4 1012.524 57.514 716.277 2283.027 65.62 
element rrinirreal -42199.82 -2868.789 -987.33 -39.859 -815.519 -2188.958 124.05 

diagonaal HD 310"253 s te 210000 maximaal 3833.937 1.662 18.588 0.095 70.075 10.356 145.09 
bepalen rrinirreal -4387.586 -1.902 -24.049 -0.091 -95.788 -11.68 169.99 

outrigger HD 400•593 s 210000 maximaal 7245.511 22.728 262.013 1.848 697.747 130.884 191.23 
mnimaal -7085.266 -29.383 -181.793 -1.848 -822.877 -109.023 195.63 

beltligger HD400•593 s 210000 maximaal 4111.275 11.856 162.03 0.513 533.047 52.308 118.13 
rTlnimaal -2724.958 -12.447 -161.911 -0.511 -603.313 -52.37 104.30 

beltdiagonaal HD400•593 s 210000 maximaal 5274.649 3.458 73.733 0.46 254.959 21.495 98.54 
rrinirreal -6897.956 -3.793 -73.479 -0.464 -314.173 -21.343 125.50 

kem d=700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -7.037143 N/mn2 
rrinimaal normaalspanning -18.36286 N/mn2 

3 element afmeting kwalileit E-rrodulus N[kN] Vy[kNJ Vz(kN] Mx[kNm) My[kNm] Mz[kNm) er lineair 

kolom 700•700 s per 210000 maximaal -3834.404 2864.741 2037.674 51.603 1017.764 2914.43 76.61 
element mnimaal -49851.76 -3441.019 -2039.34 -43.667 -1017.694 -3032.874 172.59 

diagonaal HD 310'253 s le 210000 maximaal 4674.235 1.504 20.665 0.11 84.158 11.091 175.41 
bepalen mnimaal -5277.878 -1.498 -26.871 -0.111 -111.332 -11.074 201.24 

outrigger HD 400'634 s 210000 maximaal 8952.296 31.137 344.935 2.643 930.66 172.74 228.29 
rrinimaal -8779.904 -39.138 -235.342 -2.643 -1100.368 -146.484 235.12 

beltligger HD 400'634 s 210000 maximaal 4714.169 15.266 200.106 0.687 676.865 63.926 130.48 
rrinirreal -3225.697 -15.519 -200.081 -0.688 -752.692 -65.201 116.87 

beltdiagonaal HD400'634 s 210000 maximaal 6403.704 4.511 89.887 0.582 328.957 26.683 113.37 
mnimaal -8201.583 -4.575 -89.864 -0.559 -395.463 -26.226 141.25 

kern d =700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -10.08143 N/mn2 
mnimaal normaalsoannino -20.61857 N/mn2 

2 element afmeting kwallteit E-rrodulus N[kN] Vy[kN) Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 

kolom 750•750 s per 210000 maximaal -6922.316 3755.282 1073.312 64.411 1400.391 3634.706 83.92 
element rrinimaal -58426.27 -4430.736 -1074.068 -63.589 -1400.324 -3810.052 177.97 

diagonaal HD 400"288 s le 210000 maximaal 5893.564 2.727 29.409 0.135 137.714 19.98 198.05 
bepalen mnimaal -6637.805 -2.724 -39.637 -0.135 -174.379 -19.962 225.56 

outrigger HD400'678 s 210000 maximaal 10327.18 32.445 362.748 2.832 995.911 173.848 234.35 
mnimaal -10140.48 -40.575 -264.228 -2.832 -1154.326 -146.628 239.48 

beltligger HD 400•575 s 210000 maximaal 5011.776 16.948 222.38 0.905 755.759 70.297 132.82 
rrinimaal -3462.882 -16.901 -222.362 -0.905 -837.081 -71.258 121.62 

beltdiagonaal HD 400.678 s 210000 maximaal 7217.136 4.406 102.333 0.556 380.845 24.3 119.01 
rrinirreal -9248.046 -4.404 -102.322 -0.558 -451.597 -24.431 148.2~ 

kem d =700 B 65 22000 maximaal normaafspanning -11.31143 N/mn2 
mnimaal normaalspanning -25.58857 N/mn2 

1 element afmeting kwallteit E-rrodulus N[kN) Vy[kN) Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair 

kolom 85o•s50 s per 210000 maximaal 836.006 4006.403 1782.529 120.656 3200.45 5671.394 87.83 
element mnimaal -81002.79 -4775.46 -1782.956 -120.359 -3201.24 -4988.788 192.1~ 

diagonaal HD400"347 s te 210000 maximaal 7091.593 3.107 38.313 0.36 180.533 22.357 199.72 
bepalen rrinimaal -8152.508 -3.04 -50.274 -0.36 -227.107 -22.363 231.38 

outrigger HD 400'744 s 210000 maximaal 11143.46 34.115 409.305 3.648 1147.413 180.127 233.1S 
mnimaal -10979.29 -42.241 -296.612 -3.648 -1320.753 -154.531 239.44 

beltligger HD400•744 s 210000 maximaal 5335.871 18.795 224.875 1.18 747.266 78.16 124.56 
mnimaal -3823.916 -18.779 -224.858 -1.18 -835.373 -78.947 115.15 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 7063.544 5.297 106.527 0.638 393.853 30.059 108.49 
mnimaal -9059.036 -5.294 -106.525 -0.635 -467.104 -29.305 134.72 

kem d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -9.805714 N/mn2 
rrinirreal normaalspannino -32.69429 N/mn2 

Algemeen latei 1200'700 B35/865 10000 maximaal 3658.729 143.667 3192.766 105.446 3797.704 593.792 
rrinirmal -3450.336 -143.542 -3192.781 -105.706 -3811.398 -573.94 

Stab ligger HEA220 s 235 210000 maximaal 371.168 0.509 11.065 0.013 34.5 1.996 75.31 
rrinirreal -252.7 -0.561 -11.592 -0.016 -42.64 -2.915 63.56 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabelkn ". 

Tabel 22. 
Optredende statische krachten bij een inslag in de hoek op 270m hoogte ten gevolge van het 
gat in de gevel. 

BBC lnslag op 0.95 * hoogte van the gebouw. 
1.0 • p.b. + 1.0 • v.b. vloer + 0.2 • v.b. wind (statische berekening). 

cornpart. element afmeting kwaltteit E-modulus kracht N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] er lineair cr u .c. 

8 kolom HO 400•593 s 235 210000 meximaal 2962.37 294.23 261.71 2.18 503.17 290.3 153.55 
rrinimaal -8162.39 -218.75 -215.98 -1.44 -448.31 -215.3 199.86 0.93 

diagonaal HO 310"94 s 235 210000 maximaal 462.05 0.65 4.17 0.01 6.7 3.35 48.84 
minimaal -467.82 -0.58 -4.99 -0.01 -12.53 -3.69 54.03 0.23 

outrigger HO 400"383 s 235 210000 maximaal 4080.68 6.04 108.56 0.65 177.8 67.85 135.47 
rrinimaal -4926.07 -20.06 -38.61 -0.82 -375.03 -76.62 185.13 0.86 

beltligger HO 400"383 s 235 210000 meximaal 3852.67 18.25 89.95 0.68 254.06 82.96 147.74 
rrinimaal -1696.77 -19.24 -74.66 -0.75 -342.91 -71.92 112.45 0.6~ 

beltdiagonaal HO 400"383 s 235 210000 maximeal 2022.03 4.46 29.23 0.37 48.76 41.36 64.27 
rrinimaal -4058.13 -6.1 -31.55 -0.22 -159.39 -34.72 119.75 0.56 

kern d = 700 B 35 15000 maximeal normaatspanning 0.406 N/mrn2 Ben wap: 0.093333 % 
minimaal normaalspanning -4.44 N/mm2 

7 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy(kN] Vz(kNJ Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm) er lineair er u.c. 

kolom 400"400 s 235 210000 maxima al -315.19 495.08 454.71 11.12 142.98 143.75 28.85 
rrinimaal -10055.26 -513.14 -520.28 -11.29 -88.74 -89.17 79.52 0.37 

diagonaal HO 310"143 s 235 210000 meximaal 596.36 0.75 6.26 0.02 9.02 4.37 42.99 
rrinimaal -709.79 -0.76 -8.01 -0.02 -21.72 -4.39 55.20 0.23 

outrigger HO 400"421 s 235 210000 maximaal 2566.71 10.2 18.23 0.41 156.77 44.65 83.92 
minimaal -2290.51 -5.68 -51.49 -0.41 -6705 -29.33 61.59 0.39 

beltligger HO 400"421 s 235 210000 meximaal 866.94 19.02 47.53 0.42 140.63 71.52 59.28 
minimaal -1720.76 -19.08 -50.48 -0.46 -128.31 -83.72 77.70 0.36 

beltdiagonaal HO 400"421 s 235 210000 maximaal 1591.04 6.42 20.89 0.31 31.49 35.65 45.98 
minimaal -1731.98 -6.45 -20.89 -0.31 -50.96 -35.79 51.25 024 

kern d=700 B 35 15000 meximaal nomealspanning -2. 14 N/mrn2 
ninimaal normaalspanning -6 Nlmm2 

6 element a/meting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN) Mx[kNm) My[kNm] Mz[kNm] cr lineair cr u.c. 

kolom 500"500 s 235 210000 maximaal -6303.08 404.9 353.9 3.81 120.75 121.62 36.85 
rrinimaal -13910.15 -518.92 -530.69 -3.71 -124.94 -121.33 67.46 0.31 

diagonaal HO 310"179 s 235 210000 maximeal 288.58 0.43 6.71 0.01 9.89 2.79 19.40 
minimaal -729.74 -0.43 -9.87 -0.01 -26.72 -2.74 44.99 0.1S 

outrigger HO 400"463 s 235 210000 maximaal 1506.59 1.22 47.18 0.17 76.97 12.48 38.69 
minimaal -1348.52 -3.78 -32.42 -0.18 -115.94 -21.93 43.61 0.2C 

beltligger HO 400"463 s 235 210000 meximaal 736.47 6.33 31.44 0.12 37.27 22.57 23.92 
minimaal -415.24 -6.41 -31.01 -0.13 -70.46 -28.7 24.36 0.11 

beltdiagonaal HO 400"463 s 235 210000 maximaal 271.29 2.08 24.83 0.13 23.08 13.53 11.54 
rrinimaal -1240.07 -2.12 -24.73 -0.13 -66.61 -12.28 32.86 0.15 

kern d = 700 B 35 15000 maxi meal norrmalspanning -5 N/mm2 
minimaal normaalsoanning -8.8 Nlmm2 

5 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair a u .c. 

kolom 550•5so s 235 210000 maximaal -11687.41 441.16 374.68 4.89 208.06 208.63 53.66 
rrinimaal -19459.77 -632.59 -646.7 -7.51 -191.35 -190.84 78.11 0.36 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 348.63 0.65 8.47 0.02 13.34 3.59 16.99 
minimaal -887.84 -0.66 -13.41 -0.02 -37 -3.6 39.92 0.17 

outrigger HO 400•509 s 235 210000 maximaai 1833.41 2.68 77.31 0.3 139.36 25.95 50.74 
minimaal -1642.92 -3.86 -38.56 -0.28 -216.59 -23.94 55.70 0.26 

beltligger HO 400"509 s 235 210000 maximaal 930.85 4.14 34.99 0.15 34.37 18.3 23.19 
minimaal -146.31 -4.19 -34.01 -0.15 -85.96 -16.62 16.83 0.11 

beltdiagonaal HO 400•509 s 235 210000 maximaal -55.18 1.45 28.96 0.12 29.29 7.99 6.27 
rrinimaal -1388.11 -1.36 -28.72 -0.12 -81.47 -9.24 32.90 0.15 

kern d = 700 B 35 15000 maximeal normaaispanning -7.7 Nlmm2 
minirnaal normaalsoannina -11.8 Nlmm2 
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Bijlage 9: "Definitief ontwerp; Tabellen". 

4 element afmeling kwalttett E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[l<N] Mx[kNmJ My[kNm] Mz[kNmJ u lineair er u .c. 

kolom 650*650 s 235 210000 maximaal -16983.3 337.35 281.32 42.56 258.82 411.91 54.85 
llinirnaal -25298.25 -638.58 -647.75 -19.11 -379.44 -259.35 48.97 0.26 

diagonaal HO 310"253 s 235 210000 maximaal 329.7 0.73 8.29 0.03 14.31 4.71 17.49 
llinirnaal -890.23 -1.06 -13.87 -0.02 -39.5 -6.72 42.97 0.18 

outrigger H0400•593 s 235 210000 maximaal 2164.41 6.13 122.96 0.6 234.02 51.22 62.32 
rrinimaal -1934.74 -9.13 -45.73 --0.54 -366.69 -41.35 69.30 0.32 

beltligger HO 400*593 s 235 210000 maximaal 1210.61 6.57 44.85 0.22 51.81 28.8 27.55 
llinimaal -20.83 -6.22 -43.41 --0.23 -117.87 -24.98 17.04 0.13 

beltdiagonaal HO 400•593 s 235 210000 maximaal -59.43 2.27 35.61 0.26 40.23 11.02 7.09 
rTinimaal -1722.02 -2.13 -35.19 -0.25 -103.61 -13.48 35.57 0.17 

kem d ~ 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -10.4 Nlrrm2 
llinimaaf normaalspanning -14.7 N/n-m2 

3 element afmeting kwalileil E-modulus N[l<NJ Vy[kN] Vz[l<N] Mx[l<Nm] My[kNmJ Mz[l<Nm} a lineair a u .c. 

kolom 100·100 s 235 210000 maximaal -21756.06 309.5 232.54 17.36 318.14 321.28 55.59 
minimaal -31784.1 -689.88 -716.86 -5.47 -401.86 -365.87 78.30 0.36 

diagonaal HO 310•253 s 235 210000 maximaal 369.61 0.76 8.32 0.02 15.23 4.63 18.91 
rTinimaal -977.98 --0.8 -14.27 --0.02 -41.78 -4.71 44.80 0.19 

outrigger HO 400'634 s 235 210000 maximaal 2364.87 9.46 163.08 0.88 320.19 73.71 72.77 
rrinimaal -2123.45 -13.71 -49.98 --0.79 -500.85 -59.74 82.34 0.36 

beltligger HO 400*634 s 235 210000 maximaal 1375.05 7.91 51.96 0.26 70.16 33.9 30.38 
llinimaal -25.4 -7.56 -50.15 --0.27 -142.55 -30.33 19.15 0.14 

beltdiagonaal HO 400*634 s 235 210000 maximaal -64.77 2.56 39.24 0.29 46.95 12.78 7.61 
llinimaal -1896.04 -2.41 -38.69 --0.29 -116.31 -15.46 36.83 0.17 

kem d = 700 B 35 15000 maximaal normaalspanning -13 Nln-m2 
rTinimaal normaalspannina -17.5 Nln-m2 

2 element afmeting kwalitett E-modulus N[l<NJ Vy[kNJ Vz[l<N] Mx[l<Nm} My[l<Nm} Mz[l<Nm} a lineair a u .c. 

kolom 750'750 s 235 210000 maximaal -26434 391.19 311 8.66 396.92 400.86 58.34 
llinimaal -39470.25 -847.96 -883.24 -7.63 -519.94 -477.91 84.36 0.39 

diagonaal HO 400'288 s 235 210000 maximaal 483.97 1.26 9.35 0.02 24.74 7.39 21.88 
minimaal -1208.39 -1.27 -19.17 --0.02 -61.04 -7.42 48.79 0.21 

outrigger HO 400'678 s 235 210000 maxlmaal 2564.37 7.05 152.51 0.79 291.52 65.17 66.15 
minimaal -2307.62 -12.02 -56.97 --0.78 -462.66 -48.98 73.70 0.34 

beltligger HO 400'678 s 235 210000 maximaal 1484.21 8.31 56.57 0.33 78.59 34.83 30.46 
llinimaal -11.37 -7.99 -54.5 --0.35 -156.95 -31.61 19.07 0.14 

beltdiagonaal HO 400"678 s 235 210000 maximaal -141.65 2.44 42.32 0.29 52.49 12.02 8.26 
llinimaal -2008.08 -2.44 -41.71 --0.27 -125.13 -15.31 36.36 0.17 

kem d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -15.6 N/rrm2 
minimaal normaalspannina -20.8 Nlrrm2 

1 element afmeting kwaltteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[l<Nm} My[l<Nm} Mz[l<Nm] a lineair a- u.c. 

kolom 850*850 s 235 210000 maximaai -31572.09 833.63 783.9 31.47 1997.69 1970.96 82.47 

minimaal -49770.71 -1388.05 -1428.8 -30.03 -1427.88 -1485.98 97.36 0.45 
diagonaal HO 400*347 s 235 210000 maximaal 744.72 1.5 12.34 0.09 33.06 9.55 26.31 

minima.al -1839.09 -1.53 -24.08 -0.09 -79.49 -9.47 58.68 0.27 
outrigger HO 400'744 s 235 210000 maximaal 2896.99 7.94 176.7 1.15 347.59 74.24 69.13 

minimaal -2677.9 -12.86 -64.02 -1.12 -532.89 -58.3 77.40 0.36 
beltligger HO 400'744 s 235 210000 maximaal 1494.23 9.79 58.94 0.44 73.8 40.79 28.45 

minimaal -19.45 -9.62 -57.33 --0.46 -159.6 -38.03 18.62 0.13 
beltdiagonaal HO 400'744 s 235 210000 maximaal -220.33 3.51 44.68 0.24 53.13 18.22 9.45 

minimaal -1846.6 -3.43 -44.08 -0.24 -127.27 -19.75 32.26 0.15 
kern d=700 B 65 22000 maximaal normaalspanning -17.7 N/n-m2 

minimaal normaalspanning -24.84 N/n-m2 

Algemeen latei 1200*700 B35/B65 10000 maximaal 2566.24 24.24 420.35 28.17 1143.69 107.49 
rTinimaal -1861.19 -24.69 -1080.08 -31.17 -1389.77 -110.99 

Stab ligger HEA 220 s 235 210000 maximaal 197.03 0.29 3.46 0 4.05 1.39 39.20 
minimaal -78.12 --0.29 -3.58 0 --8.66 -1.4 21.62 0.17 
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Bijlage 9: "DefiniJiefontwerp; Tahellen". 

4 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[l<Nm] MyjkNm] Mz[kNm] 'J lineair 

kolom 650•550 s per 210000 rmximaal 37257.95 6409.28 5965.21 77.89 3658.45 3890.71 208.09 
elerrent rrinirraal -79539.5 ~710.51 -6331.64 -54.44 -3779.07 -3738.15 293.82 

diagonaal HD 400•744 s le 210000 rraximaal 10287.98 8.45 61.03 2.36 332.81 50.16 141.69 
bepalen rrinimaal -10848.51 -8.78 -66.61 -2.35 -358 -52.17 149.79 

outrigger HD400•99CJ s 210000 rraximaal 17619.19 84.11 564.72 5.39 1816.06 334.49 279.03 
rrinirreal -17389.52 -87.11 -487.49 -5.33 -1948.73 -324.62 282.97 

beltligger HD 400•744 s 210000 maxirreal 10419.64 32.57 338.8 2.23 1261.6 129.31 224.71 
rrinirraal -9229.86 -32.22 -337.36 -2.24 -1327.66 -125.49 216.27 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 rreximaal 13233.89 6.3 137.09 1.45 594.52 38.95 189.74 
rrinirreal -15015.34 ~.16 -136.67 -1.44 ~57.9 -41.41 213.58 

kern d =700 B 35 15000 rmximaal norrmalspanning ·4.804286 N/nm2 
rrinirraal norrraalspanning -20.29571 N/nm2 

3 element afmeling kwaliteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[l<Nm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 
kolom 750750 s per 210000 maximaal 36596.92 7839.64 7287.38 54.3 4825 4988.67 204.63 

element rrinirreal -90137.08 -8220.02 -7771.7 -42.41 -4908.72 -5033.26 301.64 
diagonaal HD 400•744 s te 210000 rraximaal 12946.5 7.92 73.05 2.65 357.2 48.64 171.23 

bepalen rrinirraal -13554.87 -7.96 -79 -2.65 -383.75 -48.72 179.59 
outrigger HD 400•1086 S 210000 rraximaal 21111.88 101.27 707.83 6.2 2267.98 405.62 307.58 

rrinirreal -20870.46 -105.52 -594.73 -6.11 -2448.64 -391.65 312.85 
beltligger HD 400•744 s 210000 maxirreal 12715.2 38.48 399.92 2.54 1495.75 149.9 269.62 

rrini,mal -11365.55 -38.13 -398.11 -2.55 -1568.14 -146.33 259.99 
beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 rmximaal 16072.2 7.29 167.34 1.62 741.92 47.9 231.99 

rrinirreal -18033.01 -7.14 -166.79 -1.62 -811.28 -50.58 258.19 
kern d z700 B 35 15000 rmximaal norrmalspanning -7.14 N/nm2 

rrinimaal norrraalspanning -23.36 N/nm2 
2 element afmeting kwalrteit E-modulus N[kN] Vy[kN] Vz[kN] Mx[l<Nm] My[kNm] Mz[l<Nm] o- lineair 

kolom 8oo·BOO s per 210000 maximaal 39129.54 9174.42 8576.97 50.56 5786.26 6152.86 201.05 
elermnt rrinirreal -105033.8 -9631.19 -9149.21 -49.53 -5909.28 -6229.91 306.37 

diagonaal HD 400•744 s le 210000 rraximaal 15487.84 9.16 85.63 2.54 434.27 56.19 204.99 
bepalen rrinirmal -16212.26 -9.17 -95.45 -2.54 -470.57 -56.22 215.27 

outrigger HD 400•1086 S 210000 rmxirmal 22487.91 93.81 698.03 5.78 2200.86 378.39 311.01 
rrinirreal -22211.16 -98.78 -602.49 -5.77 -2372 -362.2 315.46 

beltligger HD 400'744 s 210000 rraxirmal 13721.57 41.77 411.56 2.68 1527.08 168.98 285.94 
rrini,mal -12248.73 -41.45 -409.49 -2.7 -1605.44 -165.76 275.51 

beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 rmximaal 16995.81 6.09 181.38 1.72 801.04 46.8 245.82 
rrinimaal ·19145.54 ~-09 -180.77 -1.7 -873.68 -50.09 274.36 

kern d=700 B 65 22000 rraximaal norrmalspanning -6.335714 N/nm2 
rrinirreal norrmalspanning -30.06429 N/nm2 

1 element afmeting kwalrteit E-modulus N[kN] Vy[kNJ Vz(kN] Mx[kNm] My[kNm] Mz[l<Nm] a lineair 
kolom 950"950 s per 210000 maximaal 89685.26 10077.07 9999.18 129.23 10599 10554.86 247.41 

element rrinimaal -171028.1 -10631.49 -10644.08 -127.79 -10029.19 -10069.88 330.16 
diagonaal HD 400•818 s te 210000 rraximaal 17483.23 10.67 108.69 3.39 590.36 68.01 217.28 

bepalen rrinimaal -18577.6 -10.7 -120.43 -3.39 ~.79 -67.93 230.80 
outrigger HD 400•1086 s 210000 rmximaal 23397.91 99.37 760.42 4.95 2440.8 391.72 330.73 

rrinirmal -23178.82 -104.29 -647.74 -4.92 -2626.1 -375.78 336.15 
beltligger Ho400•744 s 210000 maxirmal 13021.79 39.94 352.19 2.9 1262.07 160.57 257.81 

rrinimaal -11547.01 -39.77 -350.58 -2.92 -1347.87 -157.81 247.99 
beltdiagonaal HD 400•744 s 210000 maximaal 14464.88 8.86 166.51 1.62 712.26 59.01 214.88 

rrinirmal -16531.81 -8.78 -165.91 -1.62 -786.4 -60.54 242.34 
kern d=700 B 65 22000 rmximaal norrmalspanning ·0.278571 N/nm2 

rrinimaal norrmalspannina -42.26143 N/nm2 
Algemeen latei 1200700 B35/B65 10000 maximaal 6428.41 481.84 8569.95 188.72 11197.05 3584.85 

rrinimaal -5288.56 -479.91 -9449.76 -191.72 -11443.13 -3588.35 
Stab ligger HEA220 s 235 210000 rmximaal 989.52 0.75 13.75 0.01 45.51 3.64 182.75 

rrinimaal -870.61 -0.75 -13.87 -0.01 -50.12 -3.65 165.17 
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Bijlage 9: "Definilief ontwerp; Tobe/Jen". 

Tabel 24. 
Combinatie van optredende statische krachten en spanningen, en dynamische krachten en 
spanningen. Het gaat hier over een inslag op 270m hoog in de hoek van het gebouw, een 
driehoeksbelasting en staaldemping. Het vliegtuig vliegt op halve kruissnelheid. 

Combinatie krachten 
corrbinatie van de dynamische en statische krachten. 

CO"l)3rl. element afmeting kwaliteit E-rrodulus kracht N[kN) Vy[kNJ Vz(kN] Mx[l<Nm] My[kNm] Mz[kNm] a lineair 

8 kolom 400'400 s per 210000 rraximaal 7084.38 1247.19 1158.23 3.42 1355.85 710 237.95 
element minimaal -12284.4 -1171.71 -1112.5 -2.68 -1300.99 -635 258.2€ 

diagonaal HO 310'94 s le 210000 maximaal 1723.75 2.25 41.12 0.57 146.75 7.7 256.06 
bepalen minirraal -1729.52 -2.18 -41.94 -0.57 -152.58 -8.04 261.28 

outrigger H0400'421 s 210000 maxirraal 7798.83 46.33 184.37 1.48 468.23 186.85 271.3€ 
minimaal -8644.22 -60.35 -114.42 -1.65 -665.46 -195.62 316.38 

beltligger HO 400'383 s 210000 rraxirraal 6080.08 24.75 132.93 1.78 431.15 111.69 230.31 
rrinimaal -3924.18 -25.74 -117.64 -1.85 -520 -100.65 195.03 

beltdiagonaal H0400'383 s 210000 rraxirraal 4352.8 9.5 50.4 0.61 202.59 65.53 143.82 
rrinimaal -6388.9 -11.14 -52.72 -0.46 -313.22 -58.89 199.30 

kern d=700 B 35 15000 rraxirraal norrrsalspanning 3.447429 N/rrm2 Ben wap: 0.792512 % 
minirraal norrrsalspanning -7.481429 N/rrm2 

7 element afmeting kwalitait E-modulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[l<Nm] My[kNm] Mz[l<Nm] a lineair 

kolom 400'400 s per 210000 maximaal 9757.73 1771.76 1663.24 31.35 467.6 470.87 148.97 
element minimaal -20128.18 -1789.82 -1728.81 -31.52 -413.36 -416.29 203.58 

diagonaal HO 310'143 s le 210000 rraxirraal 2793.37 1.28 11.36 0.05 40.3 8.95 184.65 
bepalen rrinimaal -2906.8 -1.29 -13.11 -0.05 -53 -8.97 196.86 

outrigger HO 400'421 s 210000 maxirraal 9569 64.76 177.37 1.43 709.55 214.34 345.87 
rrinimaal -9292.8 -60.24 -210.63 -1.43 -619.83 -199.02 323.54 

beltligger HO 400'421 s 210000 rraximaal 3830.91 31.89 110.75 1.19 405.33 121.78 166.90 
rrinimaal -4684.73 -31.95 -113.7 -1.23 -393.01 -133.98 185.32 

beltdiagonaal HO 400'421 s 210000 rraxirraal 5172.54 9.95 42.86 0.89 147.57 56.45 135.24 
rrinirraal -5313.48 -9.98 -42.86 -0.89 -167.04 -56.59 140.51 

kern d=700 B 35 15000 rraxirraal norrrsalspanning 1.225714 N/rrm2 Ben wap: 0.281773 % 
rrinimaal norrraalspanning -9.365714 N/rrm2 

6 element afmeting kwaliteit E-modulus N[kNJ Vy[kNJ Vz[kNJ Mx[kNm) My(kNm] Mz[kNm] a lineair 
kolom 500'500 s per 210000 maximaal 9376.74 1784.66 1638.15 21.46 763.88 745.72 109.97 

element rrinimaal -29589.97 -1898.68 -1814.94 -21.36 -768.07 -745.43 191.01 
diagonaal HO 310'179 s le 210000 rraximaal 2347.17 1.06 13.05 0.05 48.47 7.27 129.02 

bepalen rrinimaal -2788.33 -1.06 -16.21 -0.05 -65.3 -7.22 154.61 
outrigger HO 400'463 s 210000 maximaal 8860.62 27.32 225.96 0.89 698.55 107.24 267.62 

rrinirreal -8702.55 -29.88 -211.2 -0.9 -737.52 -116.69 272.53 
beltligger H0400'463 s 210000 rrexirreal 4183.95 19.45 111.75 0.6 369.28 73.51 138.14 

rrinimaal -3862.72 -19.53 -111.32 -0.61 -402.47 -79.64 138.57 
beltdiagonaal HO 400'463 s 210000 maximaal 4551.76 3.36 52.7 0.56 178.47 23.38 105.96 

rrinimaal -5520.54 -3.4 -52.6 -0.56 -222 -22.13 127.30 
kern d = 700 B 35 15000 rraxirreal norrrsalspanning -1.608571 N/rrm2 

rrinimaal norrrsalspannina -12.19143 N/rrm2 
5 element afmeting kwallteit E-modulus N[kNJ Vy[kN) Vz[kNJ Mx[kNm] My(kNm) Mz[kNm] (J lineair 

kolom 550'550 s per 210000 maximaal 8265.41 2042.39 1855.17 21.98 1245.32 1192.75 115.25 
element rrinimaal -39412.59 -2233.82 -2127.19 -24.6 -1228.61 -1174.96 216.97 

diagonaal HO 310'253 s te 210000 maximaal 2795.87 1.48 16.49 0.11 60.95 8.7 109.23 
bepalen rrinimaal -3334.88 -1.49 -21.43 -0.11 -84.61 -8.71 132.16 

outrigger HO 400'509 s 210000 rreximaal 8753.68 28.36 257.95 1.11 763.18 119.98 251.88 
rrinimaal -8563.19 -29.54 -219.2 -1.09 -840.41 -117.97 256.84 

beltligger H0400"509 s 210000 maximaal 4399.27 16.06 126.15 0.65 406.11 64.91 130.33 
rrinirreal -3614.73 -16.11 -125.17 -0.65 -457.72 -65.23 123.97 

beltdiagonaal HO 400'509 s 210000 rreximaal 4621.8 2.23 62.35 0.52 215.67 15.47 99.23 
rrinirraal -6065.09 -2.14 -62.11 -0.52 -267.85 -16.72 127.56 

kern d = 700 B 35 15000 maximaal norrrsalspanning -4.63 N/rrm2 
rrinimaal norrrsalspanning -14.87 N/rrm2 
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10. Definitief ontwerp; 
Matrix-iteratie-methode trillingen. 



Bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-ileratie-methode trillingen ". 

Bepaling eigenfrequentie met de matrix-iteratie-methode. 
De matrix-iteratie-methode maakt gebruik van invloedsfactoren. Er zouden met zowel 
afschuifvervorming als buigvervorming twee matrices met invloedsfactoren komen. Een 
matrix met de invloedsfactoren van buigvervonning en een matrix met de invloedsfactoren 
van afschuifvervorming. Er kan echter ook een van matrix gemaakt worden. 
Het model zal bestaan uit een ingeklemde kolom met een buigstijfbeid EI en een 
afschuifstijfbeid GA Het gewicht van het gebouw zal horizontaal op de kolom gezet worden 
in de vorm van lumped masses. 
Een lumped mass m bestaat uit 1/6 * p *I.De massa's halverwege de kolom zijn dus 2 * 1/6 
* p * 1 = 1/3 * p * I. De massa aan het eind van de kolom is 1 * 1/6 * p * I. Het benaderen van 
de eigenfrequentie met meer dan drie massa's is zuiverder, maar zorgt voor meer rekenwerk. 

M 
~ 3 

El,GA _J 

'.~) 

2M 
::: 2 

El,GA _J 

I') 

2M 
:;,I 

El,GA _J 

cc, 
' ', 

/.11//1/// / 

Hetmodel. 

Met de vergeet-mij-nietjes kunnen de invloedsfactoren op de punten 1, 2 en 3 berekend 
worden. 

T.g.v. buiging T.g. v. afschuiving 
011 lj /8 lEI l/3GA 
012 5lj/162EI l/3GA 
013 4I3/81EI l/3GA 
021 f/81EI l/3GA 
022 8f/81EI 21/3GA 
023 1413/81EI 21/3GA 
031 l3/81EI l/3GA 
032 1413/81EI 21/3GA 
033 l5/3EI 1/GA 

Als flexibiliteitsmatrix: 
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Bijlage 10: "Definitief onlwerp; matrix-iteraJie-meJhode Jrillingen". 

u 5 ~8] * I3/162EI (EI matrix) N= 16 
28 54 

N- [: 

1 1 ] 2 2 * l/3GA ( GA matrix) 
2 3 

De massamatrix: 

M-u 0 n 2 *m 

0 

1 e Eigenfrequentie buiging. 
De trilling van massa 1 ten gevolge van buiging is als volgt: 

met~= (162 *EI* ).,)/(m * I3) 
waarvan A = 1/ol 
En An is de amplitude van het betreffende element. 

Voor het hele systeem geldt: ~ * a = B' 1 * a 
Waarbij a is de eigenvector. Orn de laagste eigenfrequentie te vinden, die indirect verwerkt zit 
in ~' moeten we deze vector a zien te vinden met de bijbehorende ~- Dit kan met behulp van 
een iteratief proces. 

B'1 =N* M=[ 
4 
10 
16 

10 
32 
56 

~8] 
54 

Met behulp van deze matrix kunnen we drie vergelijkingen maken: 
4+ 10+ 8=~1 * 1 
10 + 32 + 28 = ~I * A2 
16 + 56 + 54 =~I* A3 

De iteratie kan starten met ~1 = 4 + 10 + 8 = 22. ( eerste vergelijking). 
Dit leidt tot de waarden: 
A2 = (10 + 32 + 28)/22 = 3.181 
A3 = (16 + 56 + 54)/22 = 5.727 

De vector a1 is nu geworden: (1.0, 3.181, 5.727]. 
Deze vermenigvuldigd met B' 1 levert op: 

B' -1-

[
j_181] * [ io 
5.727 16 

10 
32 
56 

~8] =[ io 
54 16 
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Bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-ileratie-methode trillingen ". 

De vergelijkingen worden: 
4 + 31. 81 + 45. 82 = ~ I * 1 
~ 1 = 4 + 31.81 + 45.82 = 81.6. (eerste vergelijking). 

10 + 101.8 + 106.4 = ~1 * A2 
16 + 178.2 + 309.2 =~I* A3 
A2 = (10 + 101.8 + 160.4)/81.6 = 3.334 
A3 = (16 + 178.2 + 309.2)/81.6 = 6.167 

De vector a1 is nu geworden: [1.0, 3.334, 6.167]. 

Te berekenen is dat deze vector en ~1 gaan convergeren. Deze convergeren naar: 
A1 = 1 A2 = 3.339 A3 = 6.181 
a1 = [1.0, 3.339, 6.181]. 
~I= 86.835. 
~ = (162 * EI * 1.)/(m * i3) 
waarvan 11, = 1 / o/ 

ol = (162/~ * EI)/(m * i3) 
ol = (162/86.835 * EI)/(m * 13) met m = 1/6 * p * 1: 
ol = (11.19 * EI)/(p * 14

). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
ingeklemde kolom is: 
ro? = (0.1275 * 1t

4 * EI8em)/(p * 14) = 
ro/ = (12.42 * EI8em)/(p * 14

). 

De berekende waarde wijkt dus iets naar beneden af 

1 e Eigenfreq uentie afschuiving. 
Voor de eigenfrequentie voor afschuiving kunnen we hetzelfde doen. 
De trilling van massa 1 ten gevolge van buiging is als volgt: 

met~ = (3 * GA * 1.)/(m * 1) 
waarvan 1. = l/ro2 

En A0 is de amplitude van het betreffende element. 

Voor het hele systeem geldt: ~ *a= B' 1 * a 
Waarbij a is de eigenvector. Orn de laagste eigenfrequentie te vinden, die indirect verwerkt zit 
in~' moeten we deze vector a zien te vinden met de bijbehorende ~- Dit kan met behulp van 
een iteratief proces. 

2 
4 
4 ;

1 ] * ml/3GA 

Met behulp van deze matrix kunnen we drie vergelijkingen maken: 
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Bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-iteratie-methode trillingen". 

2 + 2 + 1 = ~I * 1 
2 + 4 + 2 = ~ I * A2 
2 + 4 + 3 =~I* A3 

De iteratie kan starten met ~1 = 2 + 2 + 1 = 5. (eerste vergelijking). 
Dit leidt tot de waarden: 
A2 = (2 + 4 + 4)/5 = 1.60 
A3 = (2 + 4 + 3 )/5 = 1. 80 

De vector a1 is nu geworden: [1.0, 1.60, 1.80]. 
Deze vermenigvuldigd met B' 1 levert op: 

B, -
1-

De vergelijkingen worden: 
2 + 3.20 + 1.80 = ~I * 1 

2 
4 
4 

~ 1 = 2 + 3.20 + 1.80 = 7.00. (eerste vergelijking). 

2 + 6.40 + 3.60 =~I* A2 
2 + 6.40 + 5.40 = ~l * A3 
A2 = (2 + 6.40 + 3.60)/7.00 = 1.714 
A3 = (2 + 6.40 + 5.40)/7.00 = 1.971 

De vector a1 is nu geworden: [1.0, 1.714, 1.971]. 

Te berekenen is dat deze vector en ~1 gaan convergeren. Deze convergeren naar: 
A1 = 1 A2 = 1.732 A3 = 1.999 
a1 = [1.0, 1.732, 1.999]. 
~I= 7.463. 
~ = (3 *GA* l)/(m * 1) 
waarvan A = 1/ol 

cl= (3/~ * GA)/(m * l) 
ol = (3/7.463 * EI)/(m * I) met m = 1/6 * p * 1: 
co2 = (2.412 * GA)/(p * t2). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
in~eklemde kolom is: 
co1 = (((1- 0.5) * 1t)ll)2 * GAip = 
co/ = (2.467 * GA)/(p * t2) 
De met de iteratie berekende waarde wijkt iets af naar beneden ten opzichte van de werkelijke 
waarde. 

1 e Eigenfrequentie afschuiving en buiging. 
Eerder was opgenoemd dat de echte vervorming van het gebouw uit zowel 
afschuifvervorming, als buigvervorming bestond. Er kan hier geen iteratie gemaakt worden 
metals uitkomst uitgedrukt in GA en EI. Dit levert teveel onbekenden op. Daarom zullen er 
hier waarden ingevuld worden voor de afschuifstijfheid en de buigstijfheid, massa's etc. 
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Bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-iteratie-melhode trillingen ". 

De MN matrix voor buiging was: 

B'1=N*M=[
4 
10 
16 

Waarden: 
EI= 1.855 * 1014 Nm2

. 

10 
32 
56 

m = 1/6 * p * I. = 1/6 * 454000 * 288 = 75667 kg. 
1 = 288 m. 
Ingevuld wordt dit: 

B' -1-

U
0.069 
0.173 
0.277 

0.173 0.13~ 
0.554 0.485 
0.97 0.935 

De MN matrix voor afschuiving was: 

Waarden: 
GA= 2.30 * 1010 N. 

2 
4 
4 ~

1 ] * ml/3GA 

m = 1/6 * p * I. = 1/6 * 454000 * 288 = 75667 kg. 
1 = 288 m. 

Ingevuld wordt dit: 

B ' -1-

U
0.20 
0.182 
0.182 

0.182 0.09~ 
0.364 0.182 
0.364 0.273 

Deze twee worden bij elkaar opgeteld. De vervormingen van het gebouw zullen namelijk 
groter worden. 

Som: 

B' -1-

U
0.251 
0.355 
0.459 

0.355 0.22~ 
0.918 0.667 
1.333 1.208 

Op bovengenoemde manier kan ook hier een iteratie van gemaakt worden. 
Gevonden wordt: 
11. = 2.138. 
)..,= 1/ol 
ro2 = 0.468 
ro = 0.683 

fe = ro/(2 * n) 
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Bij/age 10: "Definilief onlwerp; malrix..ileratie-methode trillingen ". 

fe = 0.691/(2 * 1t) = 0.109 Hz. 
Dit wijkt 2.7% aften opzichte van Rayleigh. Deze kwamen beide uit op 0.112 Hz. Dit 
verschil kan veroorzaakt worden door het nemen van drie massa' s in het model. De 
eigenfrequentie's komen daardoor lager uit. Het nemen van meer massa's levert een 
nauwkeuriger berekening op. 

2e en 3e Eigenfrequentie buiging. 
Ook de 2e en hogere eigenfrequenties kunnen bepaald worden met de matrix-iteratie-methode. 
Hiervoor dient de vector a1 omgeschreven te worden. 
a1 = [1.0, 3.339, 6.181]. 
Z1 * M = 1 

1 = (2 * 1.02 + 2 * 3.3392 + 1 * 6.181 2
) * mJC/ 

1/ C1 = 0.126 * m-0 5 

* • 
z1 = l/C1 * a1 = [0.126, 0.422, 0. 782]. 

• B' 2 = MN - ~I * ZJ * Z1 * M = 

B, -
2- [io 

16 

10 
32 
56 

z1, z2 en z3 zijn onderdelen van de vector z1. 

B ' -2-
[

1.221 0.723 
0.726 1.03 
-1. 1 7 6 -1. 344 

-0.588~ 
-0.672 
0.916 

Voor het hele systeem geldt: ~ *a= B' 2 * a. 

Z2Z1m2 
2 

Zz m2 
Z2Z3m2 

Beginnend met ~2 = 1.809, A1 = 1.0, A2 = 0 en A3 = -1 kunnen we weer dezelfde iteratie 
maken. We komen na een aantal iteraties uit op ~2 = 2.725, A1 = 1.0, A2 = 0.967 en A3 = 
-1.368. 

~2 = 2.725. 
~ = (162 *EI* 1.,)/(m * 13) 
waarvan A = 1 lci 

ro/ = (162/~ * EI)/(m * 13) 
ro/ = (162/2.725 * EI)/(m * i3) met m = 1/6 * p * 1: 
ro/ = (357 * EI)/(p * 14

). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
ingeklemde kolom is: 
ro} = (1.54 * 1t

4 * EI8em)1(£ * 14
) = 

ro} = ( 493 * Elgern)/(p * I ). 
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Bijlage JO: "Dejinitief ontwerp; matrix-ileratie-melhode trillingen". 

De berekende waarde wijkt naar beneden af. De afwijking van de 1 e eigenfrequentie staat tot 
de 4e macht, en zal in de 2e en 3e eigenfrequentie nog veel meer afwijken. 

Voor het berekenen van de 3e eigenfrequentie moet de eigenvector weer omgeschreven 
worden. 

1/ C1 = 0.417 * m-05 

z/ = l/C 1 *a/= [0.417, 0.404, -0.571]. 

B, -
3-

[

0.272 -0.195 0.061~ 
-0.195 0.140 -0.044 
0.122 -0.088 0.028 

Voor het hele systeem geldt: p *a= B' 2 * a. 

Beginnend met P3 = 0.529, A1 = 1.0, A2 = -1 en A3 = 1 kunnen we weer dezelfde iteratie 
maken. We komen na een aantal iteraties uit op P3 = 0.439, A1 = 1.0, A2 = -0.716 en A3 = 
0.500. 

p3 = 0.439. 
p = (162 *EI* 1.,)/(m * t3) 
waarvan A = 1/ol 

ro/ = (162/P * EI)/(m * t3) 
ro/ = (162/0.439 * EI)/~m * t3) met m = 1/6 * p * l: 
ro/ = (2214 * EI)/(p * l ). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
ingeklemde kolom is: 
ro? = (2.54 * 1t

4 * Elgem)/(p * 14
) = 

ro/ = (3805 * Elgem)/(p * 14
). 

De berekende waarde wijkt naar beneden af. 

Voor afschuiving kan hetzelfde gedaan worden. 

2e en 3e Eigenfrequentie buiging en afschuiving. 
Deze berekening kan analoog aan het voorgaande berekeningen gaan. 

Voor het berekenen van de 2e eigenfrequentie moet de eigenvector omgeschreven worden. 

l/C1 =0.174 *m-0.s 
zi° = 1/C1 *a/= [0.174, 0.450, 0.731]. 

B' -2-
[

0.122 
0.021 
-0.084 

0.021 -0.042J 
0.052 -0.037 
-0.074 0.065 
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Bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-iteralie-methode trillingen ". 

Voor het hele systeem geldt: 1c * a = B' 2 * a. 

Beginnend met l 2 = 0.0164, A1 = 1.0, A2 = 0 en A3 = -1 kunnen we weer dezelfde iteratie 
maken. We komen na een aantal iteraties uit op l 2 = 0.177, A1 = 1.0, A2 = 0.479 en A3 = 
-1.065. 

"-2=0.177. 
l= 1/ol 
o>2 =5.653 
m = 2.378 

fe = ro/(2 * 1t) 
fe = 2.378/(2 * 1t) = 0.379 Hz. 
Er moet wel rekening mee gehouden worden dat deze methode een conservatieve methode is, 
en ook deze waarde zal in werkelijkheid hoger zijn. 

De derde eigenfrequentie. 
Omschrijven vector. 
1/ C1 = 0.527 * m-0 5 

z/ = 1/C1 *a/= [0.527, 0.252, -0.562]. 

(

0.024 -0.026 0.011 j 
B' 3 = -0.026 0.029 -0.012 

0.021 0.023 0.009 

Voor het hele systeem geldt: 1c * a = B ' 3 * a. 

Beginnend met l 3 = 0.061, A1 = 1.0, A2 = -1 en A3 = 1 kunnen we weer dezelfde iteratie 
maken. We komen na een aantal iteraties uit op l 3 = 0.0622, A1 = 1.0, A2 = -1.104 en A3 = 
0.885. 

"-2 = 0.0622. 
l= 1/m2 

m2 =16.09 
m = 4.011 

fe = ro/(2 * 1t) 
fe = 4.011/(2 * 1t) = 0.639 Hz. 
Ook deze waarde zal aan de lage kant zijn. 

Te zien is dat afschuifvervorming een duidelijk verlagende invloed heeft op de hogere 
eigenfrequenties. 
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Bijlage 10: "Definitief ontwerp; matrix-ileratie-methode trillingen ". 

Vergroten massa's tot 5 massa's. 
Orn nauwkeuriger waarden te krijgen zullen we hetzelfde doen met 5 massa's. Het systeem 
krijgt dan meer vrijheidsgraden. Omdat dit op dezelfde manier gebeurt als voorgaande zullen 
we alleen de resultaten weergeven. 

Ei~enfrequenties buiginf 
ro1 = (11.92 * EI)/(p * I ). 
De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
in~eklemde kolom is: 
ro1 = (12.42 * EI8em)/(p * 14). 
De berekende waarde wijkt 4.2% naar beneden af. 

ro/ = ( 430 * EI)/(p * 14
). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
in~eklemde kolom is: 
ro2 = (1.5

4 * 1t
4 * EI8em)I(£ * 14

) = 
ro2 

2 = ( 493 * EI8em)/(p * I ). 
De berekende waarde wijkt 13% naar beneden af. 

ro/ = (3130 * EI)/(p * 14
). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
ingeklemde kolom is: 
ro? = (2.54 * 1t4 * Elgem)/(p * 14

) = 
ro/ = (3805 * Elgem)/(p * 14

). 

De berekende waarde wijkt 18% naar beneden af. 

Ei~enfrequenties afschuiving: 
ro1 = (2.448 * GA)/(p * I2). 
De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
in~eklemde kolom is: 
ro1 = (((1- 0.5) * 1t)/1)2 * GAip = 

ro/ = (2.467 * GA)/(p * f) 
De afwijking is bijna niets. 

ro/ = (20.61 * GA)/(p * f). 
De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
in~eklemde kolom is: 
ro2 = (((2 - 0.5) * 1t)II)2 * GAip = 
ro/ = (22.21 * GA)/(p * f) 
De afwijking is 7.2%. 

ro/ = (50.00 * GA)/(p * 12
). 

De werkelijke waarde voor de eigenfrequentie van een gelijkmatig verdeelde massa over een 
in~eklemde kolom is: 
ro3 = (((3 - 0.5) * 1t)ll)2 * GAip = 
ro/ = (61.68 * GA)/(p * I2) 
De afwijking is 19%. 

Combinatie afschuiving en buiging. 
Gegevens: 
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Bijlage 10: "Definilief ontwerp; matrix-iJeratie-methode trillingen". 

GA= 2.30 * 1010 N. 
EI= 1.855 * 10 14 Nm2

. 

p = 454000 kg/m1
. 

l = 288 m. 

De eigenfrequenties worden: 
roi2 = 0.489 
(J)J = 0.700 
fe = ro/(2 * 7t) 
fe = 0.700/(2 * 7t) = 0.111 Hz. 
Deze waarde is ongeveer hetzelfde als de waarde met Dunkerley/Rayleigh, maar is aan de 
lage kant ten opzichte van Esa-Prima-Win. 

De tweede eigenfrequentie: 
2 

(J)2 = 6.620 
(J)2 = 2.573 
fe = ro/(2 * 7t) 
fe = 2.573/(2 * 7t) = 0.409 Hz. 
Deze waarde is iets aan de lage kant ten opzichte van Esa-Prima-Win. 

De derde eigenfrequentie: 
ro/ = 23.95 
(J)3 = 4.894 
fe = ro/(2 * 7t) 
fe = 4.894/(2 * 7t) = 0.779 Hz. 
Deze waarde is iets aan de lage kant ten opzichte van Esa-Prima-Win. 

Verklaring afwijking hogere orde eigenfrequenties. 
Orn inzicht te krijgen in de invloeden van de combinatie van afschuifvervorming, en 
buigvervorming op de eigenfrequentie, zullen we de verhoudingen van deze twee eens 
varieren. Dit zal gebeuren met de matrix-iteratie-methode. 

Tot nu toe hebben we gerekend met: 
totale vervorming : buigvervorming : afschuifvervorming 
100%: 72%: 28% 

Met behulp van de amplitudes An die uitgerekend zijn van elk van de massa's bij de 
eigenfrequenties kunnen de eigen trillingsvormen getekend worden: 

Afstudeerproject Eimar Kranendonk. 



-.§. 

== :::, 
0 
.Q 
a, 
C) 

s g, 
0 :c 

-5 

Bijlage 10: "DejiniJief ontwerp; matrix-iJeratie-methode trillingen ". 

Eigen trillingsvormen 

0 5 10 

Amplitude 

--3e eigen frequentie 

; --2e eigenfrequentie 

1 e eigenfrequentie 

Eigen trillingsvormen volgens de matrix-iteratie-methode, met buig en afschuifven1ormi11g (72%, 28%). 

Deze eigen trillingsvormen zijn vrijwel identiek aan de eigen trillingsvormen volgens Esa
Prima-Win (zie hoofdstuk 5.6. l). 

Als er geen afschuifvervorming binnen het systeem plaatsvindt, zien de eigen trillingsvormen 
er als volgt uit: 

Eigen trillingsvormen 

,------aoo-~-----··-----····· --·--·--··----------------------- .................. -, 

-1 .§. ;.-.-.-dl:A:1-+-----------------1 

== :::, 
0 

i 
C) 

s 
C) 
0 
0 :c 

0 

-5 0 5 10 15 20 

Amplitude 

--3e eigen frequentie 

--2e eigenfrequentie 

I 1e eigenfrequentie 

Eigen trillingsvormen volgens de matrix-iteratie-methode, met a/leen buigvervorming. 

Als er geen buigvervorming binnen het systeem plaatsvindt, zien de eigen trillingsvormen er 
als volgt uit: 
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Bijlage I 0: "Definilief ontwerp; malrix-ileratie-methode trillingen ", 

0 

Eigen trillingsvormen 

1 

Amplitude 

2 3 4 

--3e eigen frequentie 

- 2e eigenfrequentie 

1 e eigenfrequentie I 

Eigen tri/lingsvormen volgens de matrix-iteratie-methode, met alleen cifschuifvervorming. 

De afschuifvervorming binnen het gebouw zorgt voor het veranderen van de 
eigentrillingsvorm van buigvervorming. De plaatsen waar de amplitude van de 
eigentrillingsvorm van buigvervorming maximaal is komen lager te liggen bij de hogere 
eigenfrequenties. Ook lijken de eigentrillingsvormen van de hogere eigenfrequenties van 
buigvervorming meer op te "bollen" door afschuifvervorming. 

Voor het bepalen van de invloed van afschuifvervorming op de eigenfrequentie, nemen we de 
afschuifvervorming en drukken deze uit als deel van de totale vervorming. De 
eigenfrequenties staan verticaal. De totale vervorming blijft gelijk. 

Wafschuir/w101 loopt van O tot 1. Als deze factor O is, bestaat de totale vervorming van het 
gebouw alleen maar uit buigvervorming. Als de factor 1 is, bestaat de vervorming alleen maar 
uit afschuifvervorming. De eigenfrequentie gedraagt zich ook als zodanig; Bij de factor 
Wafschuit1Wtot = 0, is de eigenfrequentie die van een ingeklemde balk met een verdeelde massa 
over de lengte, met alleen buigvervorming. Als de factor Wafschuit1Wtot = 1, is de 
eigenfrequentie die van een ingeklemde kolom met alleen afschuifvervorming. 
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Bijlage 10: "Dejinmef ontwerp; matrix-ileratie-methode trillingen". 

lnvloed afschuiving op de eigenfrequentie fe 

2 T--
1.a ➔--------------------' 

-! 1.4 +----------------~ 

~ 12+-·--------------~ Cl) ' 

:;:::; 
C: 1 Cl) 
:::, 
er 
£ 0.8 
C: 

t\. & 0.6 
iii ""--0.4 

0.2 
i 

0 -+-------,-------,------
0 0.5 

wafsch/wtot 

1 1.5 

l--1e eigenfrequentie 

i --2e eigenfrequentie 

I 3e eigenfrequentie 

Jnvloed van afschuiving op de eigenfrequentie .fe. 
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Bijlage 10: "Definilief on/Werp; matrix-ileratie-methode trillingen ". 

D b .. b h e 11 e oren e waar en z1in: d d 

lnvloed afschuiving op eigenfrequentie 
n rrequentie 

wafsch/wt El (Nm2) GA (N) 1 2 3 
0 1.34E+14 oneindig 0.113643 0.682436 1.841669 

0.1 1.48E+14 6.44E+10 0.112912 0.527454 1.106883 

0.2 1.67E+14 3.22E+10 0.112085 0.449016 0.881404 
0.3 1.91E+14 2.15E+10 0.111169 0.401672 0.758899 
0.4 2.23E+14 1.61E+10 0.11017 0.370171 0.678335 
0.5 2.67E+14 1.29E+10 0.109097 0.347979 0.620021 
0.6 3.34E+14 1.07E+10 0.10796 0.331798 0.575302 
0.7 4.45E+14 9.2E+09 0.10677 0.319764 0.539667 
0.8 6.68E+14 8.05E+09 0.105537 0.31073 0.51049 
0.9 1.34E+15 7.16E+09 0.104273 0.303939 0.486126 

1 oneindig 6.44E+09 0.102987 0.298859 0.465483 

Te zien is dat als er geen afschuifvervorming binnen het systeem plaatsvindt, de hogere 
eigenfrequenties in verhouding veel groter worden. Dit is logisch. Het toevoegen van de 
afschuifvervorming zorgt voor een lagere stijfheid van het gebouw, ondanks dat de 
vervorming aan de top gelijk blijft. De vervorming van de top blijft gelijk, maar alle 
onderliggende punten vervormen meer. 

De formule voor het bepalen van de eerste eigenfrequentie voor ingeklemde kolom/ligger met 
een massa verdeeld over de lengte en alleen buigvervorming: 
m/ = (0.1275 * 1r4 * Elgem)/(p * 14

) 

en de hogere frequenties 
O>n

2 = ((n- 0.5)4 * 1t
4 * Elgem)/(p * 14

) 

Dat wil zeggen dat als we m/ en m/ in m/ gaan uitdrukken dat we de volgende factoren 
kriigen: 
m/ = (2 -0.5)4/0.1275 * m/ = 39.7 * mi2 
m/ = (3 - 0.5)4/0.1275 * 0>1

2 = 306 * m/ 
De hogere eigenfrequenties staan tot de vierde macht. 

Bij een ingeklemde kolom/ligger met een massa verdeeld over de lengte en alleen 
afschuifvervorming was de formule: 
0>n

2 = (((n - 0.5) * n)/1)2 * GAip. 
Als we m/ en m/ in m/ gaan uitdrukken, krijgen we de volgende factoren: 
m/ = ((2- 0.5) * n)2/((l - 0.5) * n)2 * m1

2 = 9 * m/ 
m/ = ((3 -0.5) * n)2/((1- 0.5) * n)2 * m/ = 25 * m/ 
De hogere eigenfrequenties staan in het kwadraat. 

Als er alleen afschuifvervorming binnen het systeem plaats zou vinden zouden de hogere 
eigenfrequenties veel lager uitkomen, ondanks dat het gebouw aan de top net zoveel 
vervormt. 
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11. Definitief ontwerp; 
Matrix-iteratie-methode knik. 



Bijlage I I: "Definitief ontwerp; matrix-ileratie-methode knik ". 

Berekening van de kniklast met de matrix-iteratie-methode. 
Voor de berekening van de kniklast van het gebouw kan gebruik gemaakt worden van het 
model waarmee de eigenfrequenties bepaald zijn. Als enige aanpassing wordt de nummering 
van de massa's anders aangenomen. Dit in verband met het maken van de geometrische 
stij fuei dsmatrix. 

Een lumped mass m bestaat uit 1/6 * p * 1. De massa's halverwege de kolom zijn dus 2 * 1/6 
* p * 1 = 1/3 * p * 1. De massa aan het eind van de kolom is 1 * 1/6 * p * 1. Het benaderen van 
de kniklast met meer dan drie massa's is zuiverder, maar zorgt voor meer rekenwerk. 

El,GA _J 

2M 

El,GA _J 

(') 

' 

2M 
.. 3 ,.-

El,GA _ _J 

:--1 
::; 

Hetmodel. 

Met de vergeet-mij-nietjes kunnen de invloedsfactoren op de punten 1, 2 en 3 berekend 
worden. 

Als flexibiliteitsmatrix: 

[ 54 
28 8 

J f = i8 16 4 * I3 /162EI (El matrix) 
5 2 

[~ 2 1 

J 2 1 
f = 1 1 1 * l/3GA (GA matrix) 

De geometrische stijfueidsmatrix: 

[ 

1 -1 0 J ko= -1 4 -3 *½p 
0 -3 8 
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Bijlage I I: "Dejinilief ontwerp; matrix-iteraJie-methode kniA ". 

Buiging 

De stabiliteitsmatrix voor buiging G = f * ko 

[ 

26 
G= j2 

34 
21 
6 

-20] -8 
1 

* p I31324EI 

Met behulp van deze matrix kunnen we drie vergelijkingen maken: 
26 + 34 - 20 = p * 1 
12 + 21 - 8 = p * A2 
3 + 6 + 1 = p * A3 

Voor het hele systeem geldt: p *a= G * a 
Met p = pl3/324EO._ 

De iteratie kan starten met p = 26 + 34 - 20 = 40. ( eerste vergelijking). 
Dit leidt tot de waarden: 
A2 = (12 + 21 - 8)/40 = 0.825 
A3 = (3 + 6 + 1 )/40 = 0.25 

De vector a is nu geworden: [1.0, 0.825, 0.25]. 
Deze vermenigvuldigd met G levert op: 

G= r~.825 J * 0~ 
l~.25 ~ 

De vergelijkingen worden: 

34 
21 
6 

p = 26 + 21.25 -5 = 42.25. (eerste vergelijking). 

12 + 13 .125 - 2 = p * A2 
3 + 3. 75 + 0.25 = p * A3 
A2 = (12 + 13.125 - 2)/42.25 = 0.547 
A3 = (3 + 3.75 + 0.25)/42.25 = 0.166 

De vector a is nu geworden: [1.0, 0.547, 0.166]. 

-20J u6 -8 = 12 
1 3 

21.25 
13.125 
3.75 

-5 J -2 
0.25 

Te berekenen is dat deze vector en p1 gaan convergeren. Deze convergeren naar: 
A1 = 1 A2 = 0.535 A3 = 0.155 
a= [1.0, 0.535, 0.155]. 
p = 41.102. 
Met p = pt3 /324EU 
41.102 = pl3/324EU 
)., = 7.883 * EI/pt3 

De kniklast: 
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Bijlage 11: "Definilief ontwerp; matrix-iteratie-meJhode kniA ". 

Fer= pi= 7.883 * EI/f. 
De werkelijke kniklast is Fer= 7.83 El/I2. 
Deze afwijking is 0.7% en is dus een goede benadering. 

Afschuiving. 

De stabiliteitsmatrix voor afschuiving G = f * ka 

2 
3 
0 

~ J • p l/6GA 

Met behulp van deze matrix kunnen we drie vergelijkingen maken: 
1+2+2=P*l 
3 + 2 = p * A2 
5 = p * A3 

Met p = pl/6GAA 
Dat wil zeggen dat p vast ligt. Zie vergelijkingen p = 5. 

p = pl/6GAA 
5 = pl/6GAA 
l = 1.2 * GA/pi 

De kniklast: 
Fer= pi= 1.2 * GA. 
De werkelijke kniklast is Fer= 1 * GA. 
Deze afwijking is 20% en is veel. Dit heeft te maken met het aantal massa's er in het discreet 
model gebruikt zijn. De werkelijke normaalkracht in de kolom bij de inklemming is qi. 
Volgens het model zou de normaalkracht hier slechts 5/6 qi zijn. Dit is de afwijking van 20%. 

Vergroten aantal massa's tot 5. 
Hetzelfde zal nog een keer gedaan worden met 5 massa's. Dit vergroten van het aantal 
vrijheidsgraden heeft een positief effect op de nauwkeurigheid van de berekening. 

De kniklast voor bui~ing komt uit op: 
Fer= pi= 7.84 * EI/I . 
De werkelijke kniklast is Fer= 7.83 EI/I2. 
Deze afwijking is 0.1 % en is dus een hele goede benadering. 
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Bij/age 11: "Definilief onlwerp; matrix-ileratie-methode knik". 

Ook de knikvormen kunnen ook getekend worden: 

Knikvorm buiging 

350 

300 -+--------------------------; 
-. 250 +------------------:__.,,,<:C------i 

.S 200 +-------------::._.."------------i 
GI 

gi 150 +---------;;;;,,"""'--------------~ 
0 

.c 100 --~,C....-------------------
50 +--,-----------------------1 

0 ~--~--~---,-----""T-"---,------1 
0 0.2 0.4 0.6 

amplltude 

0.8 

knikvorm van het gebouw met alleen buigvervorming. 

Deze knikvorm voor buiging spreekt voor zich. 

De kniklast voor afschuiving komt uit op 
Fer = pi = 1.11 * GA 
De werkelijke kniklast is Fer= 1 * GA. 

1.2 

Dit is een afwijking van 11 %. De reden hiervoor is al genoemd. In plaats van de werkelijke 
normaalkracht qi is volgens het model 9/10 ql aanwezig. Dit zorgt voor een factor 10/9 
afwijking. 

De knikvorm voor alleen afschuiving: 

Knikvonn afschuiving 

350 ... - ...... - ...................... _ ..................................................................... .. 
300 _______________ ...........,/ 

-. 250 -+--------------------------; 
E 
- 200 +------------------------; .s I 150 

100 -,.......---------------~--------< 

5~ t==~;;;~::===~=======J 
0 0.2 0.4 0.6 

amplitude 

0.8 

knikvorm van het gebouw met alleen afschuifvervorming. 

1.2 

Bij de knikvorm voor afschuiving is het duidelijk dat na het overschrijden van de kniklast het 
hele gebouw opzij zwiept. Dat komt omdat onderin het gebouw het meeste normaalkracht 
aanwezig is. Hier wordt de kniklast dan ook als eerste overschreden. 
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Bijlage 11: "Definitief ontwerp; matrix-ileratie-methode knik". 

Dit kan ook bekeken worden met de energiemethode: 

a 

A 

Stel dat een kolom stabiel gemaakt wordt net behulp van een veer met een veerconstante k. 
Als deze kolom roteert om het scharnierpunt A, is de verplaatsing van top B: 
1 (1 - cos a);:::; ½ 1 a 2

. 

De arbeid verricht door kracht Fis dan: ½ F 1 a2
. 

De energie in de veer tijdens het uitrekken is: ½ k (a 1)2. 

Gelijkstellen aan elkaar geeft een stabiel evenwicht. De uitkomst wordt: 
Fer=kl. 

Met k = GAil wordt 
Fer= GA 

Combinatie afschuiving/buiging met gemiddelde massa. 
Met de volgende waarden kunnen de matrices van afschuiving en vervorming ingevuld 
worden. 
De buigstijfheid EI = 2.196 * 1011 kNm2

• 

De afschuifstijfheid GA= 2.724 * 107 kN. 

Uitrekenen gaat gelijk aan voorgaande. 

De kniklast Fer= komt uit op: 15027921 kN. 
Deze berekende kniklast is een overschatting van de werkelijke kniklast. 
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Bijlage 11: "Definitief onlwerp; matri.v:-iteratie-melhode knik". 

Combinatie afschuiving/buiging met niet gemiddelde massa. 
Bij voorgaande benaderingen is de kniklast berekend met een gemiddelde massa over de 
hoogte. De 5 massa's hebben een massaverhouding van m1 : m2 : m3 : m4 : ms= 1 : 1 : 1 : 1 : 
½. 
De constructie verjongt over de hoogte. Als we de massaverhoudingen daarom veranderen in 
de meer realistische verhoudingen van m 1 : m2 : m3 : m4 : ms= 1.096 : 1.032 : 0.968 : 0.904 : 
0.420 wordt de kniklast: 

Fer= 16260246 kN. 
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