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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport dat ter afsluiting dient van mijn studie Bouwkunde, 
capaciteitsgroep Constructief ontwerpen aan de Technische Universiteit Eindhoven. De titel 
van dit rapport luidt "Het ontwerp van een geprefabriceerde schaalconstructie". 
Een schaalconstructie is een uiterst complexe maar zeer elegante constructiewijze. De wens 
om een dergelijke constructievorm te prefabriceren om zo een kostenreductie op de bouw te 
behalen is al enkele decennia oud. Het heeft echter tot dusverre maar een beperkt aantal 
concrete resultaten opgeleverd waarin de voordelen die prefabricage kan bieden veelal maar 
deels worden benut. 
Met veel plezier heb ik mij in dit onderwerp verdiept en dit heeft geleid tot een ontwerp waarin 
de mogelijkheden van prefabricage gei'ntegreerd in een schaalconstructie goed tot hun recht 
komen. Daarnaast beschikt het ontwerp over een aantal interessante aspecten die nog nader 
onderzoek verdienen. Het ontwerp is geschikt bevonden om één of enkele vervolgprojecten te 
krijgen waarin deze facetten verder uitgewerkt zullen worden. 
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Hordijk en Prof. dr. ir. J.G.M. Kerstens voor hun kritische blik en goede samenwerking. 
Daarnaast wil ik mijn vriendin Sabine en mijn vriendenteam H&F5 bedanken voor de 
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Samenvatting 
De wens om een schaalconstructie te prefabriceren 
om zo de bouwkosten te drukken is al oud. Het 
eerste deel van dit afstudeerverslag handelt over een 
variantenstudie waarbe een mogelijke uitvoering 
centraal staat. Het tweede deel handen over een 
uitgebreide analyse van de krachtswerking van de 
gekozen variant. Het instabiliteitsprobleem doorslag 
speelt hierbii een belangrijke rol. 

Trefwoorden 
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Koepel 
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Doorslag 
Eigenwaardeberekening 

Probleemstelling e n  doelstelling 
De betonnen schaalconstructie is een 
constructiewijze welke vanwege financiële redenen 
de laatste dertig jaar nog maar zelden wordt 
toegepast. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
zeer kostbare bekisting welke enerzijds een 
complexe dubbelgekromde vorm moet volgen en 
daarnaast veelal hooggelegen op de bouwplaats ligt 
wat leidt tot omvangrijke ondersteunings- 
constructies. In  plaats van een schaal te storten op 
zo'n kostbare bekisting gaan we trachten een 
dergelijke schaalconstructie op te bouwen uit 
geprefabriceerde elementen. Hiermee wordt de 
kostbare bekisting vervangen door één of enkele 
eenvoudige mallen en zo kan theoretisch gezien een 
aanzienlijke kostenreductie behaald worden. Een 
ander voordeel bij prefabricage is de hoge 
bouwsnelheid die j e  kunt behalen. Er behoeft niet 
gewacht te worden op het verharden van het beton. 
Om dit aspect optimaal te benutten gaan we trachten 
een droge verbinding tussen de elementen te 
realiseren. Hierdoor zal er sprake zijn van een IFD- 
systeem. Industrieel, flexibel en demontabel bouwen. 

Het doel van dit project is het maken van 
een economisch aantrekkelijk en functioneel ontwerp 
van een betonnen schaalconstructie door maximaal 
gebruik te maken van de huidige 
prefabricagemogelijkheden. 
Om de functionaliteit van het ontwerp te verhogen 
zijn we uitgegaan van een plattegrond met rechte 
zijden zoals een vierhoek. Het ontwerp valt te zien 
als een module die voor vele doeleinden in vele 
configuraties toepasbaar is.(fig.b) 

Ontwerp en  uitvoering 
De constmctie bevat een koepelachtige geometrie 
met een vierkant grondoppervlak van 20x20 
meter.(fig.a) De structuur bestaat uit 20x20 
elementen van mim l x1 meter. 

Figuur a 

Figuur b 

De vlakken waaruit de constructie bestaat zijn niet 
identiek aan elkaar maar verlopen van vierhoekig in 
de nok tot mitvormig in de hoek. De zijdenhibben 
van de vlakken zijn echter wel allemaal gelijk. Om 
een hoge repetitiefactor van de mal te behalen is een 
vervormbare mal ontworpen. Door in de hoekpunten 
van de mal scharnieren aan te brengen kan 
eenvoudig elke gewenste vorm die de geometrie 
bezit aangenomen worden.(fig.c) 
Naast het element speelt ook de verbinding een 
cruciale rol bij de uitvoering. Een universele 
verbinding is gewenst. Bij een dergelijk fijne opdeling 
van de schaal en de wens om een droge verbinding 
te realiseren zijn we genoodzaakt tot het aanbrengen 
van ribben. Zij dienen om de constructie voldoende 
stijfheid te geven. Daarnaast ligt hierin voldoende 
ruimte ligt om tot een droge verbinding te komen. 
Een verbinding in de hoekpunten van het element is 
niet uitvoerbaar doordat deze hoeken per element 
verschillen. Indien we de ribben echter als een kruis 
in het midden plaatsen dan wordt dit probleem 
vermeden. Per verbinding worden nu slechts twee 
ribben met elkaar verbonden. Elk element wordt zo 
op vier plaatsen verbonden met andere elementen. 
Dit heeft echter wel gevolgen voor de krachts- 
werking. Tussen de hoekpunten van de elementen 
bestaat op deze wijze geen daadwerkelijke fysieke 
verbinding meer. Een kracht in een verbinding zal 
diagonaal door het schaaldeel verlopen naar de 
andere verbinding. Het gedeelte daarbuiten kan 
eventueel weggelaten worden. Indien we bi vier 
elementen deze delen weglaten, creëren we een 
mogelijkheid om een daglichtopening aan te 
brengen. Op elke gewenste plek in de constructie 
kunnen openingen aangebracht worden zonder dat 
dit de krachtswerking wezenlijk beïnvloedt. (fig.d) 
Bij de montage van de schaal dient de 
ondersteuningsconstructie beperkt te blijven omdat 
anders de kostenvoordelen behaald bij de 
vervaardiging weer teniet worden gedaan. 



Figuur c 

Figuur d 

De schaal zal daarom op de bouwplaats eerst tot 
subdelen worden geassembleerd. Deze subdelen 
worden vervolgens tot één geheel gemonteerd. Een 
indeling in 16 subdelen van 5x5 elementen is 
haalbaar. Een gedetailleerde bouwtechnische 
uitwerking is door de omvang van het project 
achterwege gebleven. Uit de analyse naar de 
krachtswerking zal wel een eisenpakket opgesteld 
worden waaraan de verbinding moet voldoen. 

Krachtswerking 
Het constructiemodel is geschematiseerd tot een 
model bestaande uit balken. In  werkelijkheid bestaat 
een element uit een plaatgedeelte van 30mm dik met 
daarop ribben van 70x50 mm. De constructie is in de 
hoekpunten scharnierend opgelegd. Betonkwaliteit 
B65 is gebruikt. De belastingcombinatie eigen 
gewicht+sneeuw geeft een belasting van 2.24 kN per 
element. 
Bij koepelconstructies speelt het instabilieits- 
probleem doorslag een belangrijke rol. Er kan sprake 
zijn van zowel globale doorslag als van lokale 
doorslag. Van globale doorslag spreken we wanneer 
de constructie als één geheel uitknikt. Van lokale 
doorslag spreken we wanneer de elementen ten 
opzichte van elkaar uitknikken. Het toetsen van de 
constructie op doorslag wordt gedaan middels 
eigenwaardeberekeningen. Bij een eigenwaarde- 
berekening wordt de kritische belasting bepaald 
waarbij instabiliteit optreedt. Deze kritische belasting 
wordt gegeven in de vorm van de factor h. Deze 
factor geeft de verhouding weer tussen de kritische 
belasting en de aanwezige belasting; 
h = FK,*,& / F-*. Het type verbinding blijkt een 
enorme invloed uit te oefenen op deze factor h en de 
bibehorende knikvorm. Bij een momentvaste 
verbinding bedraagt h= 5.74 en treedt globaal 
gedrag op. (fig.e) Bij een scharnierende verbinding 
bedraagt h= 2.12 en treedt in vrijwel de gehele 
constructie een kettingreactie van lokaal knikgedrag 
op.(fig.f) 

Figuur e 

Figuur f 

Als eis is gesteld h > 2.5. Daarnaast willen we dat de 
constructie globaal knikgedrag vertoont om zo een 
kettingreactie te vermijden. Door de veerstijfheid van 
de verbinding te verhogen is het omslagpunt tussen 
lokaal en globaal gedrag gevonden. Bij een 
veerstijfheid C=45 kNm/rad treedt voor de eerste 
maal globaal gedrag op en geldt een eigenwaarde h= 
4.23. Bij deze veerstijfheid gedraagt de constructie 
zich als een momentvaste uitvoering. 
Het randprofiel is een zeer belangrijk onderdeel van 
de constructie. De constructie ontleent haar stijfheid 
hieraan. Bij een randprofiel 320x1 60 mm bedraagt 
de maximale doorbuiging slechts 15 mm. Door het 
verhogen (400x200) of verlagen (240x120) van de 
dimensies neemt de doorbuiging met mim een factor 
twee toe dan wel af. Eenzelfde invloed wordt 
gevonden op de stabiliteit, factor h, mits er sprake is 
van globaal knikgedrag. Bij lokaal knikgedrag vervalt 
deze invloed echter geheel.Qua sterkte en 
optredende spanningen kan de conclusie getrokken 
worden dat het orthogonale net van ribbedbogen de 
spanningen egaliseert waardoor zeer hoge 
spanningen nabij de hoeken en randen van de schaal 
uitblijven. Tot slot heeft onderzoek uitgewezen dat 
een verend opgelegde fundering waardoor de 
constructie meer vormvrijheid verkrijgt een 
negatieve invloed heeft op stijfheid. De maximale 
doorbuigingen nemen bij een beperkte verplaatsing 
van de opleggingen zeer snel toe. De verwachte 
positieve invloed op de stabiliteit blijft daarbij uit. 
Een verankerde fundering dient ten alle tijden 
gewaarborgd te blijven. 
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1 Inleiding 

1 .l Probleemstelling 

De betonnen schaalconstructie is een constructiewijze welke vanwege financiële redenen de 
laatste dertig jaar nog maar zelden wordt toegepast. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
zeer kostbare bekisting. De redenen hiervoor zijn; 

- de bekisting moet een dubbelgekromde, complexe vorm volgen 
- de bekisting bevindt zich meestal vrij hoog gelegen op de bouwplaats. Dit leidt tot 

enorme ondersteuningsconstructies. 

Ter verduidelijking deze afbeelding van de bouw van een hyparschaal begin 20e eeuw. Dit is in 
de huidige tijd uiteraard niet meer verantwoord. 

Afbeelding: Hyparschaal tijdens constructie. Bouw begin 2iF eeuw. 

In  plaats van een schaal te storten op zo'n kostbare bekisting gaan we nu trachten een 
dergelijke schaalconstructie op te bouwen uit geprefabriceerde elementen. Hiermee wordt de 
kostbare bekisting vervangen door één of enkele eenvoudige mallen en zo kan theoretisch 
gezien een aanzienlijke kostenreductie behaald worden op de bouwsom. 

Daarnaast gelden nog een aantal andere algemene voordelen bij prefabricage ten opzichte van 
in situ beton. Deze zijn; 

- Hoge bouwsnelheid. Er behoeft niet gewacht te worden op het verharden van het 
beton alvorens verder te bouwen. Om dit aspect in het vervolg optimaal te benutten 
gaan we trachten om een droge verbinding tussen de elementen te realiseren. Bij een 
natte verbinding zoals een mortelvoeg zal nog steeds rekening gehouden moeten 
worden met het verharden ervan alvorens de constructie haar draagvermogen heeft. 
Met het oog op de toekomst en een mogelijke droge verbinding trachten we van de 
constructie een IFD-systeem maken. IFD = Industrieel Flexibel en Demontabel 
Bouwen. 

- Hoogwaardig materiaal. De elementen worden onder uniforme omstandigheden in de 
fabriek vervaardigd. Hierdoor kan een hoogwaardige kwaliteit nagestreefd worden. De 
optredende imperfecties zijn gering 



De probleemstelling luidt: 

Kunnen de huidige prefabricagemogelijkheden van de betonnen schaalconstructie weer een 
economisch aantrekkelijke constructie maken? 

Deze probleemstelling zal middels een ontwerp uitgewerkt worden. Als bijkomende eis is 
gesteld dat we een ontwerp maken met een functionele plattegrond. Hiermee bedoelen we een 
plattegrond met rechte zijden zoals een vierhoek of een driehoek. Een dergelijke plattegrond 
is in tegenstelling tot een ronde plattegrond veel functioneler en flexibeler. Koepels bevatten 
veelal een ronde plattegrond en vormen hierdoor op zichzelf staande objecten. Dit proberen 
we te vermijden. 

De voordelen van een plattegrond met rechte zijden: 
• Stedenbouwkundig niveau: Het ontwerp is te beschouwen als een module/unit die 

voor vele doeleinden in vele configuraties te schakelen valt. 
• Gebouwniveau: Beter indeelbaar in ruimtes. 

Zie onderstaande afbeeldingen voor een impressie. 

Afbeelding: Schakelen van modules 

1.2 Doelstelling 

Het maken van een economisch aantrekkelijk en functioneel ontwerp van een betonnen 
schaalconstructie door maximaal gebruik te maken van de huidige prefabricagemogelijkheden. 

Om tot een goed eindresultaat te komen is een uitgebreide literatuurstudie een eerste 
vereiste. Deze literatuurstudie richtte zich in hoofdlijnen op drie specifieke gebieden nl; 

1 schaalconstructies in het algemeen. 
2 prefabricagemogelijkheden en innovatieve betontoepassingen. 
3 mechanica van schaalconstructies, mechanica eindige-elementenmethode. 

Op basis van deze literatuurstudie heb ik mijn begincolloquium gehouden. Vervolgens ben ik 
begonnen met de eerste ontwerpfase, de vormenstudie. Welke geometriëen zijn interessant 
voor mijn project en zijn deze geschikt om op te delen in gelijke vlakjes. Bij deze 
vormenstudie heb ik gebruik gemaakt van het programma TENT. Dit is een 
ontwerpprogramma voor kabel/staafconstructies en hierin kunnen complexe, dubbelgekromde 
vormen worden ontworpen en geoptimaliseerd. 
Uit deze vormenstudie zijn een aantal geometriëen naar voren gekomen die ik vervolgens 
onderworpen heb aan een onderzoek naar een mogelijke uitvoering en een onderzoek naar de 
globale krachtswerking. Dit heb ik gedaan in het programma ESA-Prima Win. Dit programma 
is geschikt om relatief snel de globale krachtswerking te onderzoeken. Op basis van deze 
onderzoeken ben ik tot een keuze gekomen voor de constructievorm welke ik verder uit ben 
gaan werken. Op dit punt heb ik mijn tussencolloquium gehouden. 



Het uitwerken van de gekozen constructievorm beslaat een uitvoerige analyse van de 
krachtswerking van de constructie. Naast sterkte en stijfheid speelt bu koepelconstructies met 
name het instabiliteitsprobleem doorslag een belangrijke rol. Deze analyses zijn gemaakt met 
het programma ANSYS. Ansys is een veel breder en krachtiger programma dan bijvoorbeeld 
ESA-Prima Win. Het is hiermee beter geschikt om complexe bezwijkmechanismen zoals 
doorslag te berekenen. De analyses richten zich met name op de gebruiksfase. Daarnaast is in 
hoofdlijnen de montagefase meegenomen. 

De bouwtechnische uitwerking is door tijdgebrek beperkt gebleven tot richtlijnen voor 
een mogelijke verbinding/detaillering. Dit project is echter geschikt bevonden voor een 
vervolgopdracht. Een gedetailleerde bouwtechnische uitwerking zal hierin volgen. 

Literatuurstudie - - - - - - - Begincollogiiium 

1 
\ Vormenstudie - TENT / 
\ r r r r r r r r > /  
\ 1 / 
\ Onderzoek Uitvoering & / 

\Krachtswerking (ESA) / 
\ m /  
1 / 

Constructievoml - - - - - - - Tussencolloqui~m 

1 
Dimensionering (ANSYS) 

Gebrui ksfase 
Stabiliteit - Doorslag 
Sterktelst~fheid 

Montagefase 

L -  - -  - - - - -  - -  - - Eidcolloquium 

Afbeelding: Werkwijze 

Leeswiizer 

Schaalconstructies algemeen - In  dit hoofdstuk wordt algemene informatie over 
schaalconstructies gegeven. Deze informatie dient voor een beter begrip van het 
verslag. 
Variantenstudie - Hierin wordt op beknopte wijze behandelt welke beslissingen en 
facetten geleid hebben tot  het gekozen ontwerp. Een uitgebreide variantenstudie is te 
vinden in bijlage 1. 
Ontwerp - De aandacht richt zich in dit hoofdstuk met name op de uitvoeringsaspecten 
van het ontwerp. 
Schematisatie constructie - De constructie wordt geanalyseerd met behulp van het 
eindige-elementenprogramma Ansys. In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe de 
constructie is geschematiseerd. 
Belastingen - In  dit hoofdstuk worden de verschillende belastinggevallen en 
belastingcombinaties bepaald. 
Krachtswerking - Een uitgebreide analyse naar de krachtswerking van de constructie in 
de gebruiksfase. Hier wordt gekeken naar de stabiliteit, sterkte en stijfheid van de 
constructie als wel de invloed van de fundering. 
Montagefase - Een analyse naar een mogelijke montage van de constructie. 
Conclusies - Welke conclusies kunnen we trekken? Is de doelstelling behaald? 





2 Schaalconstructies algemeen 

2.1 Typen schaalconstructies 

Schaalconstructies zijn laagvormige constructies waarbi de dikte ten opzichte van de twee 
andere richtingen zeer klein is en waarvan de geometrie zich kenmerkt door enkel- en/of 
dubbelgekromde vlakken. 

De klassieke indeling van schalen luidt als volgt: 

I Positieve Gauss-kromming: De geometrie wordt gekenmerkt door twee 
kromtestralen die een gelijk teken bevatten. Beide 
positief. 

I  I  Negatieve Gauss-kromming : De geometrie wordt gekenmerkt door twee 
kromtestralen met tegengesteld teken. Zowel een 
positieve als een negatieve kromtestraal. 

I  I 1  Nulwaarde Gauss-kromming : Eén van de kromtestralen is gelijk aan nul en daarmee 
dus een rechte lijn. Dit leidt tot enkelgekromde 
geometriëen. 

Afbeelding: Drie typen schaalconstructies volgens de klassieke indeling 

2.2 Krachtswerking schaalconstructies 

De dubbelgekromde geometrie verleent de schaal haar sterkte. Krachten die op de schaal 
werken worden vrijwel geheel door krachten in het vlak van de constructie opgenomen. Er 
wordt ook wel van membraanwerking gesproken. Pure membraanconstructies zijn 
bijvoorbeeld tent- of kabelconstructies. Schaalconstructies kunnen nameluk in beperkte mate 
ook nog buiging opnemen. De membraantheorie is in vrijwel de gehele schaal geldig behalve 
langs de opleggingen. Hier treden verstoringen op in  de membraanwerking en dit geeft 
momenten in de constructie. 

Afbeelding: Membraanwerking schaalelement 



2.3 Prefabricage e n  schalen 

De wens om een bekisting meerdere malen te gebruiken is al oud. Nadat de schaal verhard is 
wordt de bekisting overbodig en dus van de hand gedaan. Dit is niet logisch als j e  bedenkt dat 
de bekisting het grootste deel van de bouwsom bevat. Dit heeft geleid tot de volgende 
bouwwerken. Als nadelen gelden dat de bekisting op zich nog steeds een complexe vorm bezit 
met een lage repetitiefactor. Ook is de vormvrijheid beperkt. 

Afbeelding: Repetitie bekisting 

De Italiaanse architect/constructeur Pier Luigi Nervi ontwierp een andere methode waarbij hij 
gebruik maakte van de voordelen van prefabricage. Hij ontwikkelde een methode waarbij de 
bekisting permanent aanwezig is, ook tijdens de gebruiksfase. De bekisting bestaat hierbij uit 
geprefabriceerde betonnen tegels. Deze tegels worden ondersteund en tegen elkaar geplaatst 
gescheiden door sleuven. Vervolgens wordt over het geheel beton gestort zodat uiteindelijk 
weer een uniforme schaal ontstaat waarbij de sleuven ribben vormen die de constructie 
verstijven. Dit heeft tot voor die tijd zeer economisch aantrekkelijke constructies gezorgd. 

Nog te storten rib en plaat 

1 Geprefabriceerd element I 

Afbeelding: Methode Nervi 

Voor mon ontwerp willen we de voordelen van prefabricage nog verder benutten. Een indeling 
in een groot aantal kleine elementen is gewenst omdat hiermee een eenvoudige mal 
ontworpen kan worden met een hoge repetitiefactor. Daarnaast willen we in tegenstelling tot 
alle bovenstaande bouwwerken een droge verbinding gaan realiseren. Hierdoor kan een hoge 
bouwsnelheid gerealiseerd worden en is er sprake van een IFD-systeem. 





3 Variantenstudie 

Dit hoofdstuk is een beknopte versie van de uitgebreide variantenstudie die te vinden is in 
bijlage I. Deze bilage is onderverdeeld in een vormenstudie (bijlage I-A), een analyse naar 
een mogelijke uitvoering van de varianten (Bilage I-B) en een analyse naar de krachtswerking 
van de varianten (bijlage I-C). Dit hoofdstuk handelt over de belangrijkste facetten die geleid 
hebben tot de keuze voor een variant. 

De uitdaging voor mijn project ligt met name bij de eerste twee typen schaalconstructies, die 
met een dubbelgekromde geometrie. Deze zijn als verschijning veel indrukwekkender dan een 
enkelgekromde geometrie, maar daarnaast doen ze het principe van schaalconstructies, 
namelijk dat sterkte wordt verkregen door geometrie, meer recht toe. Het opdelen van 
enkelgekromde constructies in identieke elementen zou ook niet tot grote problemen moeten 
leiden. 

* De afmetingen van één module kunnen niet te klein aangenomen worden omdat de complexe, 
dubbelgekromde vorm in te delen moet zijn in eenvoudig te produceren elementen die op zich 
zo groot mogelijk moeten zijn. Daarnaast kunnen de afmetingen ook niet te groot worden 
omdat er nog wel sprake moet zijn van een module die te schakelen valt. Dit heeft geleid tot 
een plattegrond van 20 x 20 meter bestaande uit 20 x 20 elementen. 

Afbeeldingen: Standaard plattegrond 20 x 20 m, 20 x 20 elementen 

Uit deze vormenstudie zijn drie interessante structuren naar voren gekomen. Deze zijn: 

Afbeelding: Drie geometrëen voortgekomen uit de vormenstudie. 

Deze structuren ben ik vervolgens verder gaan onderzoeken in het programma TENT om te 
k iken of we ze kunnen opbouwen uit vlakken die identiek zijn aan elkaar. Dit is van essentieel 
belang omdat we op basis van identieke vlakken identieke elementen kunnen ontwerpen en 
dit leidt tot een hoge repetitie van de mal. Dit is het voornaamste aspect waar de structuur 
aan moet voldoen voor een goede verdere uitwerking van het project. 



Om dit te bewerkstelligen bestaat binnen het programma TENT een procedure waarbij we een 
groep staven naar een gelijke lengte toe kunnen laten itereren. Deze iteratieprocedure hebben 
we toegepast op de drie structuren en heeft het volgende opgeleverd. 

1 De iteratieprocedure bleek zeer goed aan te slaan. Alle staven itereerden naar een 
gelijke lengte van 1058.8 mm. Het gewenste resultaat, namelijk gelijke vlakken was 
hier echter nog niet mee bereikt. Een vierhoek is namelijk niet vormvast en kan 
variëren van vierhoekig tot ruitvormig. (Afùeeldingl) 
Juist doordat de vorm vrij is itereren de staven naar gelijke lengtes. 

2 Indien de iteratieprocedure bij driehoekige elementen zou aanslaan dan zou dit 
automatisch betekenen dat de vlakken identiek zijn aan elkaar. Een driehoek is 
namelijk wel vormvast. De iteratieprocedure bleek echter geheel niet aan te slaan 
waardoor alle vlakjes van elkaar verschillen. (Afbeelding 2) 

3 Een hyparvlak is onmogelijk in te delen in ribben met gelijke lengte. Een hyparvlak 
ontstaat namelijk doorjuist een punt uit een plat vlak op te lichten. Hierdoor is deze 
zijde langer dan die uit het platte vlak. (Afbeelding 3) 

Afbeelding: De vlakken waaruit de geometriëen bestaan. 

Achteraf kan ik stellen dat deze procedure maar heel beperkt toepasbaar is binnen het 
programma. Het werkt slechts op kleine groepen staven. Voor de gehele geometrie blijkt de 
procedure nauwelijks aan te slaan. De voornaamste reden hiervoor is dat het in veel gevallen 
simpelweg fysisch onmogelijk is. 
Met deze onbevredigende resultaten in het achterhoofd ben ik vervolgens op zoek gegaan 
naar mogelijkheden die wel voldoen aan de belangrijkste eis. Namelijk dat de constructie op te 
bouwen moeten zijn uit één of enkele elementtypes. Dit heeft geleid tot de varianten 4 en 5; 

4 Dezelfde structuur echter nu opgebouwd uit ribben in plaats van 
schaalelementen/vlakken. De stavenhibben hebben namelijk allen een gelijke lengte 
en dus een identieke vorm. 

5 Geodetische indeling. Bij een geodetische verdeling kan een boloppervlak wel verdeeld 
worden in  gelijke vlakken. Een groot minpunt is echter dat een dergelijke indeling zich 
niet op een driehoekige of vierhoekige plattegrond laat vertalen. Een vijfhoekige 
plattegrond kan hij bi benadering aannemen. 

Afbeeldingl: Variant bestaande uit ribben Afbeelding 2: Geodetische indeling 



Geen van de vijf verkregen varianten biedt echter een dermate positief beeld om op basis van 
de tot dusverre behaalde resultaten te kiezen voor één variant om verder uit te werken. 
Hierdoor is besloten om de vijf varianten te onderwerpen aan een vervolgonderzoek. Enerzijds 
richt dit onderzoek zich op een mogelijke uitvoering (Bijlage I-B) en anderzijds op de 
krachtswerking (bijlage I-C). 

Op basis van deze analyses is een matrix opgesteld. Hierin worden de varianten op 
overzichtelijke wijze met elkaar vergeleken. De betreffende aspecten hebben weegfactoren 
meegekregen die variëren van l x  tot 3x. Deze houden in. 

l x :  Deze aspecten spelen een minder belangrijke rol in  het geheel. 
2x: Deze aspecten leveren een grote toegevoegde waarde. 
3x: Van essentieel belang voor het bereiken van de doelstelling. 

Transport&opslag 

Betonsoort 

Tabel: Keuze variant 

Op basis van deze matrix zijn we tot een keuze gekomen voor de variant die verder 
uitgewerkt zal gaan werken. Dit is de eerste variant geworden. Deze variant is namelijk als 
enigste zowel uitvoerbaar en strookt tevens met de doelstellinq. In  het komende hoofdstuk zal 
dit uitgebreid toegelicht worden. 

De overige varianten stroken ofwel niet met de doelstelling of er zijn grote problemen ten 
opzichte van de uitvoering te verwachten. 

Var 2: T.a.v de uitvoerbaarheid is deze variant geheel ongeschikt. 

Var 3: T.a.v de uitvoerbaarheid zijn er grote problemen te verwachten. 

Var 4: Deze variant strookt niet met de doelstelling. Een structuur bestaande uit enkel ribben 
is geen schaalconstructie meer. Daarbij geldt dat er ook aanzienlijke problemen zijn te 
verwachten t.a.v. de uitvoering. 

Var 5: Deze variant strookt niet met de doelstelling doordat deze geen functionele 
plattegrond kan bevatten. 





4 Ontwerp 

De verschillende facetten uit de matrix zullen in dit hoofdstuk voor de gekozen variant 
toegelicht worden. 

4.1 Algemeen 

De constructie bezit een vierkant grondoppervlak van 20 x 20 m2 en bestaat uit 20 x 20 
elementen. De geometrie bezit een positieve gauss-kromming en maakt onderdeel uit van een 
perfecte bol. Als verschijning een werkelijke schaalconstructie. De constructie valt te zien als 
een module die voor vele doeleinden in vele configuraties valt te schakelen. De vierkante 
plattegrond leent zich bij uitstek hiervoor. 

Afbeelding: Geometrie 

4.2 Uitvoering element 

De constructie bestaat uit: - 400 elementen 
- Er is slechts sprake van een viervoudige symmetrie zodat er 
100 verschillende elementtypen bestaan. 
- De zijdes van de elementen hebben allen een gelijke lengte 
1058.8 mm. 
- De vier hoekpunten liggen altijd in  één vlak zodat de 
elementen vlak uitgevoerd kunnen worden. 

Onderstaande afbeelding toont de twee uiterste afmetingen van de ruitvormige elementen 
zoals die in de constructie voorkomen: Blauwe lijn - element nabij de oplegging 

Groene Ion - middenelement 

1 1196.0 J 
Afbeelding: Extremen elementtypen op elkaar gelegd 



Het is uiteraard niet verantwoord om 100 verschillende mallen te vervaardigen die elk slechts 
vier maal worden herbruikt. Dit probleem is opgelost middels een vervormbare mal. Door de 
hoekpunten van de mal scharnierend te maken kan zeer eenvoudig en zeer snel elke gewenste 
vorm die de vlakken in de geometrie bezitten aangenomen worden. In  theorie kan de 
constructie nu zelfs met één enkele mal vervaardigd worden die een repetitiefactor van 400 
bezit. In de praktijk zal door de vierzijdige symmetrie vier mallen vervaardigd worden die een 
repetitiefactor van 100 bezitten. 

Afbeelding: Mal met scharnieren 

4.3 Uitvoering verbinding 

De elementen zijn op een economisch verantwoorde wijze te vervaardigen. Minstens zo 
belangrijk voor een goede verdere uitwerking is de uitvoering van de verbinding tussen de 
elementen. De constructie bestaat uit een groot aantal kleine elementen die middels een nog 
groter aantal verbindingen aan elkaar bevestigd moeten worden. Kan een universele 
verbinding ontworpen worden waarmee alle elementen op gelijke wijze aan elkaar verbonden 
worden? 
Bij een dergelijk fijne opdeling van de schaal en de wens om een droge verbinding te 
realiseren zijn we vrijwel zeker genoodzaakt tot het aanbrengen van verstijvingen. Deze 
verstijvingen in de vorm van ribben zagen we ook bij het werk van Nervi. Zij dienen om de 
constructie voldoende draagkracht te geven. Daarnaast geldt dat hierin voldoende ruimte ligt 
om tot een goede, droge verbinding te komen. 

De geometrie maakt onderdeel uit van een perfecte bol. Dit betekent dat de elementen elkaar 
vanaf de zijkant gezien altijd onder exact gelijke hoek treffen. Deze hoek bedraagt 176.66". 
Van bovenaf gezien liggen zij in elkaars verlengde. In eerste instantie gaan de gedachten uit 
naar een verbinding in de hoekpunten van het element. Dit zal echter grote problemen op 
leveren omdat de hoek waaronder de ribben elkaar zullen treffen namelijk per element wisselt. 
Dit probleem wordt ontlopen door de ribben als een kruis in het midden te plaatsen. De ribben 
bezitten nog steeds een gelijke lengte en liggen nog steeds in elkaars verlengde. 

Afbeelding: Positionering ribben in het midden als een kruis 



Per verbinding zullen slechts twee ribben met elkaar verbonden worden. Elk element wordt zo 
op vier plaatsen verbonden met andere elementen. 
Dit heeft echter wel gevolgen voor de krachtswerking. Tussen de hoekpunten van de 
elementen bestaat op deze wijze geen daadwerkelijke fysieke verbinding meer. Een kracht in 
een verbinding zal diagonaal door het schaaldeel verlopen naar de andere verbinding. Het 
gedeelte dat daarbuiten valt kan evengoed weggelaten worden. Het bezit namelijk geen 
enkele constructieve functie meer. Indien we dit bij vier elementen doen creëren we een 
mogelijkheid om een daglichtopening aan te brengen. Op elke gewenste plek in de constructie 
is dit mogelijk en aangezien er 400 elementen met elk 4 hoeken die weggelaten kunnen 
worden is het aantal combinaties vrijwel oneindig. 

Afbeelding: Mogelijkheid tot aanbrengen van daglichtopeningen 

Dit is een zeer grote luxe bij schaalconstructies. Veelal blijven daglichtopeningen beperkt tot 
de nok van de constructie. In dit gedeelte heersen enkel drukkrachten en middel een drukring 
kan vrij eenvoudig een daglichtopening aangebracht worden. Op andere plaatsen in de 
constructie zal dit al snel tot problemen leiden omdat dit verstoringen in de membraanwerking 
met zich meebrengt. 

Afbeelding: Daglichtopeningen bij bestaande schaalconstructies 

Overige aspecten 

De krachtswerking van de constructie en de rnontagewijze worden nog uitgebreid behandeld in 
dit verslag. Ook wordt de mogelijkheid tot voorspanning nog toegelicht. Daarnaast handelt de 
matrix nog over de aspecten transport 81 opslag en betonsoort. De varianten zijn in het 
voortraject zeer beknopt met elkaar vergeleken op deze twee aspecten. Echter voor de 
gekozen variant zijn deze facetten bij een verdere uitwerking niet meer van belang geweest. 
Voor meer informatie over deze facetten wordt daarom verwezen naar biilage I-B. 





5 Schematisatie constructie 

Het constructiemodel zal enkel bestaan uit balkelementen en niet zoals de elementen er in  
werkelijkheid uitzien, namelijk een combinatie van ribben en een schaaldeel. Ondanks dat we 
het geavanceerde eindige-elementenpakket Ansys 6.1 hanteren welke beschikt over complexe 
schaal-elementtypes is hier toch niet voor gekozen. De reden is vrij eenvoudig. We hebben 
reeds gezien dat de elementen niet in de hoekpunten met elkaar verbonden zullen worden. De 
schaaldelen van de elementen bezitten dus niet over een ïysieke verbinding met elkaar en 
hierdoor kan er ook geen sprake zijn van pure schaalwerking. Voor de betrouwbaarheid van de 
analyse maakt het niet veel uit of we nu balk- dan wel schaalelementen toepassen. Voor de 
verwerking van de resultaten maakt dit wel degelijk uit. Het is veel effectiever om in deze 
ontwerpende fase van het project balkelementen toe te passen omdat hiermee de verwerking 
van de resultaten sneller verloopt. 

Afbeelding: Het model geschematiseerd in Ansys 

Daarnaast willen we dat de verbinding tussen de elementen kan beschikken over een variabele 
veerstijfheid. Op deze wijze kan zowel een scharnier als een momentvaste verbinding als wel 
de tussenliggende waarden worden nagebootst. Hiervoor wordt een puntvormig rotaie- 
veerelement tussen twee balkelementen geplaatst. Voor de staven is het elementtype BEAM44 
gebruikt. Voor het veerelement is gebruik gemaakt van het elementtype COMBIN7. 

Verend tussenelement 

Afbeelding: Twee balkelementen met daartussen een veerelement. 

Nu we de constructie op deze wijze schematiseren dient er echter wel een onderzoek naar de 
eigenschappen van een element plaats te vinden. Een element bestaande uit balkedstaven 
zal gelijke eigenschappen moeten bezitten als een werkelijk element om het gedrag van de 
constructie als geheel goed te kunnen beschrijven. 



5.2 Element 

Nu we de constructie op deze wijze schematiseren dient er echter wel een onderzoek naar de 
eigenschappen van een element plaats te vinden. Een element bestaande uit balken/staven 
zal gelijke eigenschappen moeten bezitten als een werkelijk element om het gedrag van de 
constructie als geheel goed te kunnen beschrijven. 

Een element van de constructie zal er in grote lijnen als onderstaande afbeelding uitzien. Het 
element bestaat uit een ribbenkruis en een plaat. We gaan ervan uit dat het element uit één 
geheel bestaat. De afmetingen vormen een eerste start bij de berekeningen. 

Afbeelding: Element + afmetingen 

Dit element heb ik nagebouwd in een 3D-model bestaande uit het elementtype Solid45. Dit 
model zal omgezet worden naar een model bestaande uit balken. Het ribbenkruis blijft 
bestaan. De plaatdelen zullen omgezet worden naar balkelementen die diagonaal met het 
kruis zijn verbonden. 

Afbeelding: Ansys-modellen links werkelijkheid, rechts geschematiseerd. 

Het geschematiseerde balkenelement zal dezelfde eigenschappen moeten krijgen als het 
werkelijke element. Hiervoor zijn beide modellen in twee afzonderlijke richtingen onderzocht. 
Zowel loodrecht op het element als in het vlak van het element. 

Materiaal B65; E', = 13000 el mm^ 



Loodrecht OD het element 

Het ribbenkruis zal een gelijke stijfheid loodrecht op zijn vlak moeten bezitten als het 
werkelijke element. Hiervoor wordt op het middelpunt van het ribbenkruis een kracht 
loodrecht op het element geplaatst. De doorbuiging uit zijn vlak van beide elementen wordt 
met elkaar vergeleken en aan elkaar gelijkgesteld door her weerstandsmoment l,. te laten 
variëren. 

Er bevinden zich vier krachten van elk 25 kN loodrecht op het element in het midden van het 
kruis. In totaal bevindt er zich dus een symmetrische belasting van 100 kN op het element. 

Dit leidt tot een uitbuiging van 6 = 6.017 mm in het midden van het element. 

Afbeelding: Model met randvoonvaarden - vervormingspatroon 

Indien we echter in het balkmodel gelijke afmetingen voor het ribbenkruis aannemen dan 
onderschatten we de buigstijfheid van het element. Dit wordt veroorzaakt doordat de plaat 
een meewerkende breedte heeft. Volgens NEN6720 (blz 63) is de meewerkende breedte te 
bepalen volgens: 

b, = b,,, + bi + b2 met blrb2 = 0.11 = 0.1 * 1000 = 100mm. 
b, = 50 + 100 + 100 = 250mm. 



Dit geeft de volgende eigenschappen: 
7 

L 

i 

250 i 

Doorsnede: A = 1 1000 mm2 
AKOM: I, = 7.96*106 mm4 

I, = 3.98*107 mm4 

Bij het berekenen van het balkmodel met deze waarden verkregen we echter nog steeds een 
te slap gedrag. Pas bij een waarde I, = 1.33*107 mm4 bleek het gedrag overeen te komen 
met dat van het model bestaande uit solid-elementen. 
De vermoedelijke reden dat de I, alsnog met een factor 1.67 verhoogd moet worden ligt hem 
erin dat er geen sprake is van een in één richting dragende T-balk maar van een kruis van T- 
balken dat in twee richtingen draagt. Zij verstijven elkaar dus. 
Onderstaande afbeelding toont de doorbuiging van het balkenelement. Een rechthoekige balk 
met de afmetingen 122 x 90 mm bevat ongeveer dezelfde eigenschappen. 
A = 11000 mm2, I, = 13.3*106 mm4, I, = 7.4*106 mm4. Uiteraard komt het 
weerstandsmoment om de zwakke as niet overeen met die van het model met solid- 
elementen . Het weerstandsmoment wordt door de aanwezige plaat zeer groot. Deze stijfheid 
nemen wij mee in de vorm van de diagonalen. 

Afbeelding: Model opgebouwd uit balkelementen - vervormingspatroon 



I n  het vlak van het element 

Het element dient in zijn vlak bij beide modellen eenzelfde stijfheid te bezitten. Hiervoor wordt 
een horizontale kracht geplaatst op de elementen. De zijdelingse uitbuiging wordt met elkaar 
vergeleken en aan elkaar gelijkgesteld door de doorsnede A van de diagonaalbalken te laten 
variëren. 

De horizontale uitbuiging van het Solid-element bedraagt 6 = 0.92 mm bij een kracht van 
100 kN. 

Afbeelding: Belastinggeval 2 - vervormingspatroon 

I n  eerste instantie heb ik de plaat omgezet naar een balk door de massa gelijk te stellen. Van 
de plaat blijft over 400 x 400 mm per kwartelement. Het overige gedeelte van de plaat is in de 
vorm van meewerkende breedte meegenomen met het ribbenkruis. Dit leidde tot een balk met 
doorsnede 6900 mm2. Het gedrag bleek vrijwel overeen te komen. Bij een doorsnede 6500 
mm2 komt het gedrag exact overeen. 
Bij balkafmetingen van 11 5 x 65 bedraagt de zijdelingse uitbuiging tevens 6 = 0.92 mm. 

Afbeelding: Belastinggeval 2 - vervormingspatroon 





6 Belastingen 

Permanente belasting 

De permanente belasting bestaat enkel uit het eigen gewicht welke we redeluk exact kunnen 
benaderen. De factor 1 .l neemt het wapeningsstaal in rekening. 

Elementgewicht = volume x dichtheid x factor = 0.0403m3 x 2400 x 1 .l = 106.4 kg = 1 .O6 kN 

Daarnaast zullen de elementen afgedicht moeten worden. Hier nemen we 10% van het 
Elementgewicht voor aan. Het totale eigen gewicht per element bedraagt nu; 

Belastinggeval l : E.G. = 1.1 x 1.06 = 1.17 kN per element 

Veranderlijke belastinq 

De veranderlijke belasting bestaat uit de sneeuwbelasting, windbelasting en belasting 
veroorzaakt door temperatuurverschillen. 

Sneeuwbelasting 

Hiervoor geldt: 

P,, =CiPsn;rep met P,,,,,, = 0.7 kNIm2 

Voor gekromde daken geldt: 

Situatie 1 : a < 60' - C, = 0.8 
a 2 60' - C, = 0.0 

Situatie 2: a < 60' - C2 = 0.3 + 10 h/l < 2.3 
a 2 60' - C2 = 0.0 

Afbeelding: Sneeuwfactoren voor een enkel zadeldak 

Belastinggeval 2 = Situatie 1 : De hoek a bluft altijd onder de 60". Dit betekent dat de 
vormfactor overal een gelgke waarde van C, = 0.8 bevat. De 
koepel valt hierdoor dus als een plat dak te beschouwen. 

Dit geeft P,, = 0,8 x 0,7 = 0,56 k~ /m ' .  Het grondoppervlak 
bedraagt gemiddeld over de constructie exact 1 m2 per 
element. De belasting bedraagt per element; F = 0.56 kN. 

Belastinggeval 3 = Situatie 2: C2 = 0.3 + 10x6/20 = 3.3. Er mag geen grotere waarde 
aangehouden dan C2 = 2.3. 

Dit geeft P,, = 2.3 x 0.7 = 1.60 k ~ / m '  welke naar het midden 
toe afloopt tot Prep = O k ~ / m '  en vervolgens weer oploopt tot 
P,, = 1/2 X 2.3 X 0.7 = 0.80 k~/m' .  



Belasting door Temperatuurverschillen 

De constructie zal afgedekt worden met isolatiemateriaal. We gaan ervan uit dat in extreme 
gevallen de constructie in de zomer kan opwarmen tot  35'~ en in de winter kan afkoelen tot 
15'~. Als aanvangstemperatuur nemen we in de zomer 17'~ en in de winter 4'~ Dit leidt tot 
de volgende twee belastinggevallen 

Belastinggeval 4 = Zomer - temperatuurverschil A1 8'~ - stijging 
Belastinggeval 5 = Winter - temperatuurverschil ~19'~ - daling 

Windbelasting 

De geometrie van mijn constructie behoort niet tot de standaard gevallen waar de norm over 
handelt. Hierdoor zijn, zonder windtunnelonderzoek, de windvormfactoren dan ook niet exact 
vast te leggen. Om toch een indicatie te geven van de windbelasting heb ik gebruik gemaakt 
van de onderstaande afbeelding. Dit is figuur 10.2.10 uit de eurocode. Deze figuur handelt 
over koepelconstructies met cirkelvormige plattegrond die kunnen aanvangen vanaf een 
bepaalde hoogte h. Mijn constructie met haar vierhoekige plattegrond voldoet niet aan deze 
standaard situatie. De resultaten ten aanzien van windbelasting zijn daarom onder 
voorbehoud. 

Voor de windbelasting geldt de volgende formule - NEN 6702: 

C, = Bij het bepalen van de windvormfactoren heb ik gebruik gemaakt van onderstaande 
tabel van de Eurocode. Dit is figuur 10.2.10, blz 58, ENV 1991-2-4:1995. 

Afbeelding: Figuur 10.2.10, bb 58, ENV 1991 - 2-4: 1995 (EUROCODE) 



De volgende aanpassingen zijn gemaakt om het model om te vormen tot een 
standaard geval: 

1 Gelijk trekken van de plattegrond. De werkelijke constructie beslaat een 
plattegrond 20 x 20 m2. Dit geeft een diameter + d = 22.5~1. 

2 Een waarde aannemen voor h; de hoogt van de opstaande zijde. De hoogte 
verloopt van O tot 3 meter langs de zijde. De gemiddelde hoogt van een 
opstaande zijde bedraagt dus 1 .Sm + h = 1 .Sm, f = 4.5m. 

Deze schematisatie leidt tot: F/d = 0.2 
H/d = 0.067 

Afbeelding: Schematisatie constructie voor windvorm, factoren 

Dit leidt tot de volgende waarden: Gebied I -Cpe = + 0.10 
Gebied II - CP, = - 0.73 
Gebied II I - CP, = - 0.13 

Deze waarden houden we per gebied constant. Zie de rode lijn. Gebied I, eerste kwart, 
gebied I I, middelste helft. Gebied I I I, laatste kwart. Tot slot geldt dat de wind uit twee 
richtingen op de constructie kan vallen: 

Afbeelding: Schematisatie constructie voor windvormfactoren + twee windrichtingen 

Daarnaast dienen de windvormfactoren per gebied verhoogd dan wel verlaagd te 
worden ten gevolge van over- of onderdruk. 

Overdruk leidt tot een extra windvormfactor in alle gebieden: Cpi = + 0.30 
Onderdruk leidt tot een extra windvormfactor in alle gebieden: Cpi = - 0.30 
De constructie is voor veel doeleinden te gebruiken. Zo zou deze ook als een open 
constructie beschouwd kunnen worden waarbij geen gevels worden toegepast. De 
constructie fungeert als het ware als een soort carport. Dit heeft tot gevolg dat er een 
extra belastinggeval ontstaat waarbij per gebied afhankelijk zowel over- of onderdruk 
optreedt. Gebied I: Cpi = + 0.60 

Gebied I&II: Cpi = - 0.40 



Cdim = Factor die in rekening brengt dat een bouwwerk de invloed van windvlagen niet 
tegelijkertijd over de gehele oppervlakte zal ondervinden. 

Hoogte = 6m, Breedte = 20m + Cdim = 0.94 

C, = Drukvereffeningsfactor +Ceq = 1.0 

Qi = Vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op het 
bouwwerk in rekening brengt. 

P, = Extreme waarde van de stuwdruk. 

Als uitgangspunt nemen we een ongunstig geval; 
Gebied I, onbebouwd, h = 6m P =0.90 

Per windrichting kunnen drie belastinggevallen onderscheiden worden: 

Belastinggeval 6 Richting l - overdruk 
Belastinggeval 7 Richting l - onderdruk 
Belastinggeval 8 Richting 1 - open constructie; zowel over- als onderdruk 
Belastinggeval 9 Richting 2 - overdruk 
Belastinggeval l0 Richting 2 - onderdruk 
Belastinggeval 7 1 Richting 2 - open constructie; zowel over- als onderdruk 

Belastinacombinaties 

De koepel is een dakconstructie welke voor vele doeleinden geschikt is. Hierdoor valt de 
constructie in veiligheidsklasse 3 met een referentieperiode van 50 jaar. De maatgevende 
belastingcombinatie is voor zowel de bruikbaarheidsgrenstoestand als voor de uiterste 
grenstoestand : 

:belastingsfactor voor permanente belastingen 
:belastingsgeval van de som van de permanente belastingen 
: belastingsfactor voor de veranderlijke belasting 
:factor voor de reductie van de belasting, behorend bij het belastingsgeval Q1 ;rep 
:belastingsgeval voor een veranderlijke belasting met ranggetal 1 
:ranggetal van het betrokken belastingsgeval 
:aantal belastingsgevallen die naar hun aard gelijktijdig kunnen optreden 
:factor voor de reductie van de belasting, behorend bij het belastingsgeval Qi;rep 
:belastingsgeval voor een veranderlijke belasting met ranggetal i 

Er zijn geen veranderlijke belastingen die tegelijkertijd op kunnen treden en doordat de 
constructie een referentieperiode van 50 jaar bevat zijn de reductiefactoren vi gelijk aan nul. 
Hierdoor blijft van de formule over: 



Er gelden de volgende belastingfactoren; 

Bruikbaarheidsgrenstoestand 
Yfg# Yfq = 1 - 0  

Uiterste grenstoestand 
yfg = 1.2, yf, = 1.5 

De volgende 10 belastingcombinaties zijn te onderscheiden: 

Belastingcombinatie 1 : 
Belastingcornbinatie 2: 
Belastingcombinatie 3: 
Belastingcornbinatie 4: 
Belastingcombinatie 5: 
Belastingcombinatie 6: 
Belastingcornbinatie 7: 
Belastingcornbinatie 8: 
Belastingcombinatie 9: 
Belastingcombinatie 10: 

Belastinggeval 1 +2; 
Belastinggeval 1 +3; 
Belastinggeval 1 +4; 
Belastinggeval 1 +S; 
Belastinggeval 1 +6; 
Belastinggeval 1 +7; 
Belastinggeval 1 +8; 
Belastinggeval 1 +9; ' 
Belastinggeval 1 +l 0; 
Belastinggeval 1 +l 1 ; 

eigen gewicht + sneeuw 1 
eigen gewicht + sneeuw 2 
eigen gewicht + Temperatuur 1 
eigen gewicht + Temperatuur 2 
eigen gewicht + wind 1 
eigen gewicht + wind 2 
eigen gewicht + wind 3 
eigen gewicht + wind 4 
eigen gewicht + wind 5 
eigen gewicht + wind 6 





7 Analyse krachtswerking 

Alaemeen 

De constructie bevat de volgende eigenschappen; 

Profielen: Element-ribbenkruis 

Randprofiel - 320x160 mm2 

Materiaal: B65: elasticiteitsmodulus: E'b = 38500  mm^ 
fictieve elasticiteitsmodulus: E'f = 13000  mm^ 
druksterkte: f'b = 39 ~ / m r n ~  
treksterkte: fb = 2.15  mm' 
gemiddelde treksterkte: fb, = 4.3  mm^ 
thermische uitzettingscoefficient a = 10-' K-' 

FeB 500: treksterkte wapeningsstaal f, = 435  mm^ 

De analyses naar de krachtswerking richten zich achtereenvolgens op de stabiliteit (7.1), 
stijfheid (7.2) en de sterkte (7.3) van de constructie. We beginnen met een onderzoek naar de 
stabiliteit van de constructie omdat we verwachten dat de constructie hierop maatgevend is. 
De analyses worden in eerste instantie uitgevoerd met een symmetrische belasting. Dit leidt 
tot een beter inzicht in het gedrag van de constructie. We rekenen met belastingcombinatie 1. 
Vervolgens kan gekeken worden naar de niet-symmetrische belasting die wellicht maatgevend 
is. Uit de analyses is gebeleken dat met name het type verbinding en het randprofiel een 
enorme invloed op de krachtswerking hebben. Per gebied stellen we onszelf de vraag of het 
gunstig is om de constructie te zoneren. Door het indelen van de constructie in gebieden met 
elk haar karakteristieke eigenschappen kan voorkomen worden dat de constructie onnodig 
overgedimensioneerd wordt. Er zal echter altgd rekening gehouden moeten worden met het 
feit dat een te fijne indeling nadelig is voor prefabricage. Dit leidt namelijk tot te veel 
verschillende elementtypen dan wel verbindingstypen. Zoneren met verstand dus. Deze twee 
aspecten worden per gebied behandeld. Vervolgens als is vastgelegd welk type verbinding 
noodzakelgk is en welke dimensies voor het randprofiel vereist zgn gaan we in een 
vervolgonderzoek kijken wat de invloed van de fundering (7.4) op de constructie is. Een starre 
fundering leidt tot verhinderde vervorming en dit zou een nadelige invloed op de constructie 
kunnen hebben. Een fundering die enige vervorming toelaat zou een gunstige invloed kunnen 
hebben en wordt daarom onderzocht. 



7.1 Stabil i teit  - doorslag 

Bij koepels kunnen drie soorten van instabiliteit optreden: 

1 Globale doorslag: De koepel slaat als geheel door. De elementen waaruit de constructie is 
opgebouwd werken als één geheel samen. 

2 Lokale doorslag: Hiervan spreken we als op betreffende plaatsen in de constructie de 
elementen ten opzichte van elkaar uitknikken. 

3 Staafknik: Binnen één element/staaf treedt knik op. 

De eerste twee vormen van instabiliteit blijken maatgevend boven knik van een enkele staaf. 
Het toetsen van de constructie op doorslag, zowel globaal als lokaal, doen we door middel van 
het maken van eigenwaardeberekeningen. Bij een eigenwaardeberekening wordt de kritische 
belasting bepaalt waarbij instabiliteit optreedt. Deze kritische belasting wordt gegeven in de 
vorm van een factor h waarmee de aanwezige belasting vermenigvuldigd dient te worden. 

Vermenigvuldigingsfactor : = F K r i t i ~ ~ h  

FAanm&. 

Daarnaast voert eindige-elementenprogrammatuur zoals Ansys een tweede berekening uit, 
een zogenaamde eigenvectorberekening, waarmee de knikvorm wordt berekend. Voor meer 
informatie over de mechanische achtergrond en de wijze waarop eindige- 
elementenprogrammatuur zoals Ansys eigenwaardeberekeningen en eigenvectorberekeningen 
uitvoert wordt verwezen naar Bijlage I I. 

De eis ten aanzien van doorslag is vastgesteld op: h 2 2.5 

De relatief hoge waarde 2.5 is benodigd omdat bij een eigenwaardeberekening de theoretische 
bezwoklast wordt berekend. Hierbij wordt geen rekening gehouden met imperfecties e.d. In  de 
praktijk valt deze bezwijklast hierdoor lager uit. De reden waarom we toch gebruik maken van 
eigenwaardeberekeningen is doordat hiermee op relatief snelle wijze de stabiliteit van de 
constructie onderzocht en getoetst kan worden. Omdat we in een ontwerpfase verkeren en er 
zeer veel aspecten onderzocht dienen te worden is dit deze wijze gerechtvaardigd. 

Het onderzoek start met de invloed van de verbinding op de stabiliteit van de constructie. 
Vervolgens wordt de invloed van het randprofiel onderzocht. 

Invloed verbindinq 

Onderstaande grafiek toont voor elke belastingcombinatie de kleinste eigenwaarde voor zowel 
een momentvaste verbinding als een scharnierende verbinding. 

Belastingcombinatie 2: 

Belastingcornbinatie 3: 

Belastingcombinatie 4: 

elastingcombinatie 6: 

elastingcornbinatie 7: 

elastingcombinatie 8: 

Tabel: Eigenwaarden constructie 



Zoals in de tabel is te zien leidt een scharnierende verbinding tot een behoorlijke afname van 
de factor h. De symmetrische belastingcombinatie BC1 leidt bij een momentvaste verbinding 
tot een eigenwaarde h = 5.74. Zoals onderstaande afbeelding laat zien knikt de constructie 
globaal uit. 

Afbeelding: Momentvaste verbinding - globaal doorslag 

Indien we een scharnierende verbinding realiseren treedt het volgende op. In  plaats van 
globaal doorslag treedt er in een kettingreactie van lokaal doorslag op. Als één element 
uitknikt wordt blijkbaar de gehele constructie instabiel. De eigenwaarde is gedaald tot h = 
2.12 

Afbeelding: Scharnierende verbinding - lokaal doorslag 

Dit beeld zien we bij alle belastingcombinaties terug. Globaal doorslag bi een momentvaste 
verbinding en lokaal doorslag bij een scharnierende verbinding. De factor waarbij doorslag 
optreedt is bij een scharnierende verbinding beduidend lager. 



Het type verbinding heeft dus een enorme invloed op de stabiliteit van de constructie. Nu gaan 
we de invloed van het randprofiel onderzoeken. 

Invloed randDr0fiel 

De invloed van het randprofiel op doorslag van de constructie is tevens groot en bevat een 
tweeledig karakter. 

Bij een momentvaste verbinding tussen de elementen neemt de factor h aanzienlijk toe als we 
de dimensies van het randprofiel vergroten. Bij een scharnierende verbinding tussen de 
elementen blijkt de factor h geheel niet toe te nemen bij een verhoging van de dimensies van 
het randprofiel. 

Zo geldt voor belastingcombinatie 1 : 

Momentvaste verbinding: Randprofiel: 320x1 60 mm h = 5.74 Globaal 
Randprofiel: 400x200 mm h = 11.64 Globaal 
Randprofiel: 240x1 20 mm h = 2.47 Globaal 

Scharnierende verbinding: Randprofiel: 320x1 60 mm h;! = 2.1 2 Lokaal 
Randprofiel: 400x200 mm h = 2.12 Lokaal 
Randprofiel: 240x1 20 mm h = 2.1 2 Lokaal 

Het tweeledige karakter zit hem in het volgende. Bij het randprofiel 240xl20mm en een 
scharnierende verbinding heb ik de tweede eigenwaarde opgegeven. Hier was net als bg de 
overige twee randprofielen sprake van lokaal doorslag op exact gelijke wijze als op de 
afbeelding te zien is. Echter de berekening gaf ook een eigenwaarde met een factor h = 1.85. 
Bij deze eerste en kleinste eigenwaarde is er geen sprake van lokaal doorslag maarjuist van 
globaal doorslag, en wel op gelijke wijze als de bovenste afbeelding op de vorige bladzijde 
toont. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat globaal doorslag ook bij een 
scharnierende verbinding kan optreden mits de constructie maar voldoende slap is. Op 
eenzelfde wijze heb ik ondervonden dat bij een momentvaste verbinding ook lokaal doorslag 
kan optreden mits de constructie maar voldoende stijf is, dus bij een voldoende groot 
randprofiel. 

Be~alen veerstiifheid voor overaana - lokaal aedraa - alobaal - aedraq 

Een scharnierende verbinding voldoet niet en daarnaast treedt een kettingreactie van lokaal 
doorslag op. Als extra veiligheidseis naast h 2 2.5 willen we globaal gedrag om dit vermijden. 
Hiervoor zal de verbinding een bepaalde minimum veerstijfheid moeten bevatten. Deze 
veerstofheid bij dit omslagpunt gaan we bepalen. De maatgevende belastingcombinatie voor 
doorslag is belastingcombinatie 2. 

Momentvaste verbinding h = 4.90 Globaal 
Scharnierende verbinding h = 1.66 Lokaal 

Afbeelding: Links doorslag momentvaste verbinding - Rechts doorslag scharnierende verbinding 



De veerstijfheid van de verbinding zijn we langzaam gaan opschroeven en we hebben de 
volgende veerstijfheid gevonden waarbij de omslag plaats vindt; 

Bij deze veerstijfheid treedt voor het eerst globaal knikgedrag op en de bijbehorende factor 
bedraagt h =4.23 > 2.50. Ruim erboven. Bij de tweede eigenwaarde blijkt lokaal doorslag op 
te treden. Hierbij geldt een eigenwaarde h =4.43. 

De verbinding zal bij deze minimale veerstijfheid dus in hoofdlijnen eruitzien als de onderste 
variant op onderstaande afbeelding. Hij zal dus een moment moeten kunnen overbrengen. 
Omdat er sprake is van een kettingreactie aan lokaal knikgedrag in vrijwel de gehele 
constructie heeft het geen zin om de constructie te zoneren in gebieden met elk haar type 
verbinding. Een bepaalde veerstijfheid is in vrijwel de gehele constructie vereist. 

In  het verloop van het onderzoek houden we voor de verbinding deze veerstijfheid aan. 

Scharnierende Verbinding 

Verende (Momentvaste) Verbinding 

M V  

Afbeelding: Invloed veerstijfheid verbinding op de uitvoering. 



7.2 Sti j fheid 

Onderstaande tabel geeft voor alle belastingcombinaties de maximale doorbuiging. Hierbij is 
lineair-elastisch gerekend. Uit een geometrisch niet-lineaire analyse is gebleken dat de 
doorbuigingen minder dan 10% toenemen. Deze invloed is dus van beperkte aard. 

Deze maximale doorbuigingen bevinden zich bij alle belastingcombinaties op of nabij de rand. 
We zullen daarom de randbogen toetsen. Hiermee volstaat een toets op doorbuiging voor de 
hele constructie. Daarnaast bepaalt het vervormingspatroon van de randbogen ook aan welke 
eisen de later in te passen gevels moeten voldoen. Deze gevels moeten deze vervormingen 
wel toelaten zonder dat er schade optreedt. 
Voor bogen bestaan geen specifieke normen. Hierdoor is het toegestaan om dezelfde eisen toe 
te passen die gelden voor liggers zoals die beschreven staan in NEN6702. 

Cnnqt ií M 

Belastingcornbinatie 1 : 

Belastingcombinatie 2: 

Belastingcornbinatie 3: 

Belastingcornbinatie 4: 

Belastingcombinatie 5: 

Belastingcornbinatie 6: 

Belastingcornbinatie 7: 

Belastingcombinatie 8: 

Belastingcombinatie 9: 

Belastingcornbinatie 10: 

Voor een randboog geldt: Verticale doorbuiging: 6 I 0,004 l,, 

Udqhhri  B < 3 4 j M  .qc 

b,, = 15.1 mm 

kax = 18.1 mm 

S,.. = 7.3 mm 

ka, = 15.8 mm 

Lax = 10.3 mm 

L.. = 6.3 mm 

b, = 25.5 mm 

alax = 19.7. mm 

L.. = 18.2 mm 

Lax = 32.2 mm 

I,, = overspanningslengte = 20m. + 6 5 0,004x20000 = 80 mm 

Ta bel: Doorbuiging 

We behandelen nu twee belastingcombinaties. We behandelen wederom belastingcombinatie 1 
omdat dit een symmetrische belasting betreft en dus inzicht verschaft in het gedrag van de 
constructie. Anderzijds kijken we naar belastingcombinatie 8 omdat hier de grootste 
doorbuigingen optreden. Hier dient wel bg vermeld dat het een windbelasting betreft en de 
resultaten zijn onder voorbehoud. Ze dienen slechts om inzicht te krggen. 

Belastingcombinatie l - 6mm =15.70 mm, Schaal 1:50 

Afbeelding: Doorbuigingspatroon BC 7 randprofiel 32Ox160rnrn 



Voor het randprofiel geldt het volgende doorbuigingspatroon. De afbeelding toont de 
vervormde toestand (blauw) en de onvervormde toestand. Zo valt te zien dat de boog zowel 
naar onder als naar boven doorbuigt. De maximale doorbuiging naar onder bedraagt 15.1 mm 
in het midden van de boog. Nabi de hoeken buigt de boog 7.6 mm door echter nu opwaarts. 

Afbeelding: Doorbuigingspatroon BC 1 randprofiel 320xl60mrn 

Belastingcombinatie 10 - a,,, =32.20 mm, Schaal 1 :50 

Afbeelding: Doorbuigingspatroon BC l randprofiel 320x1 60mm 

Nu zien we duidelijk het effect van winddruk en windzuiging. De boogt buigt 32.2 mm door in 
het rechtergedeelte. Daarnaast treedt een opwaartse verplaatsing op van 31 .O mm in het 
linkergedeelte. 

Afbeelding: Doorbuigingspatroon BC l randprofiel 320x1 60mm 

De conclusie die we kunnen trekken is dat de bogen ruim voldoen aan de eisen ten aanzien 
van doorbuiging. Daarnaast zullen de gevels zo ontworpen dienen te worden dat deze de boog 
moeten kunnnen laten vervormen zonder dat zij schade ondergaan. De doorbuiging bij de 
maatgevende belastingcombinatie voor de gevels bedraagt slechts 19.7 mm en niet 32.3 mm. 



Deze maximale doorbuiging behoort bij een combinatie waarbij men van een open constructie 
is uitgegaan. 

Invloed Rand~rofiel 

Om aan te tonen wat de invloed van het randprofiel op de constructie is rekenen we de 
constructie nog twee maal door met zowel een kleiner als een groter randprofiel. We 
gebruiken hiervoor de symmetrische belastingcombinatie 1. We hadden reeds gezien dat bi 
een randprofiel 320x1 60 een doorbuiging geldt van G,,, = l  5.70 mm 

Randprofiel - 400x200 mm - Schaal 1 :50 Gmax =8.55 mm 

Afbeelding: Doorbuigingspatroon - randprofiel 240x120 mm 

We zien dus dat we met randprofiel een krachtig, eenvoudig en goedkoop middel hebben om 
een grote invloed uit te oefenen op de stijfheid. 



7.3 Sterkte 

Een analyse naar de krachtswerking van de constructie, bij de symmetrische 
belastingcombinatie 1, geeft het volgende beeld weer. De constructie is in te delen in drie 
karakteristieke gebieden 

Gebied l a 

Gebied I b 

Gebied 2 

Gebied 3 

Afbeelding: Indeling constructie in karakteristieke gebieden. 

Gebied l a :  De elementen nabij de hoek zijn de zwaarst belaste elementen van de 
constructie. De ribben van de elementen staan onder druk. In  de staven die 
het schaaldeel voorstellen treden zowel trek- als drukkrachten op. 

Gebied I b: Dit gebied bevat dezelfde kenmerken als gebied 1, echter de optredende trek- 
en drukkrachten zijn lager. Dit gebied is te beschouwen als een 
overgangsgebied tussen de drie overige gebieden. 

Gebied 2: De rode kleur geeft aan dat er trek in de ribben voorkomt. Daarnaast geldt dat 
er in het schaaldeel zowel trek als druk voorkomt 

Gebied 3: In dit gebied heerst enkel druk en zijn de optredende krachten het kleinst. 

Om de orde van grootte en het verloop van de krachten duidelijk te maken selecteren we twee 
rijen staven. De eerste rij bevindt zich nabij de rand bij doorsnede AA'. De tweede rij bevindt 
zich in het midden bij doorsnede BB'. We laten achtereenvolgens zien; Nx - normaalkracht, 
Dz, Dy - dwarskracht op de sterke en zwakke as, My, Mz - moment om de sterke en zwakke 
as, Tw - wringingsmoment. Doordat de constructie vierzijdig symmetrisch is gelden de 
gevonden resultaten ook aan de andere zijde (spiegelen) en voor de rijen haaks erop. 
De elementen waaruit een boog bestaat lopen van buiten naar binnen zodat voor de linker- en 
rechterhelft van de boog andere lokale elementassenstelsels gelden. 

Y-as 

Afbeelding: Lokale assenstelsels 



Nx - Normaalkrachten 

B- B' 

A-A' 

Dz - Dwarskrachten op sterke as 

B-B' 

A-A' 

Dy - Dwarkrachten op zwakke as 



My - Momenten om sterke as 

B-B' 

A-A' 

Mz - Momenten om zwakke as 

-688 157 -357387 -2 6617 304153 634923 

Tw - Wringingsmomenten 



Toetsinq profielen 

De constructie is opgebouwd uit 20x20 elementen die opgebouwd zijn uit 8 staven, B1 t/m B8. 
B1 t/m B4 representeren het ribbenkruis. B5 t/m B8 stellen het schaalgedeelte voor. 

Afbeelding: Element bestaande uit 8 balken 

De extreme waarden voor de optredende krachten en momenten treden op bij 
belastingcombinatie 2. 

Ribbenkruis: Er zijn twee typen elementen dat op de combinatie normaalkracht en 
buiging getoetst dient te worden. 
1 Element in de hoek van de constructie: Hier treedt het grootste 

moment op, Mz. 
2 Element nabij het midden van de rand. Hier treden de grootste 

normaalkrachten op. Zowel trek als druk. Deze waarden worden 
met rood in de tabel aangegeven. 

De grootste dwarskrachten en wringende momenten treden op in de 
elementen nabij de hoeken. 

Schaalgedeelte: De grootste normaalkrachten en buigende momenten treden op in de 
elementen nabd de hoeken. 

Dit leidt tot onderstaande tabel 

A0 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

We toetsen eerst de zwaarst belaste elementen uit het ribbenkruis gevolgd door een toets van 
de elementen uit het schaalgedeelte. Daarnaast wordt ook het randprofiel getoetst. 

Cx'j M( 
*2-5 

'2-5 

*2-5 

"2-5 

= I  

= I  

= I  

= I  
Tabel: Zwaarst belaste element 

W ' j  M( 
, 1 4 4 3 4 4  

, 1 4 4 . * 8 - l  

, 1 4 4 3 4 4  

, 1 4 4 . * 8 - l  

* 314 

, 36-5 

314 

, 36-5 

Cy 'j M( 

' 0 3  

'0-3 

' O 3  

*O3  

= I  

= I  

= I  

= I  

L x ' j M  ( 

* l -27. '  1-61 

' l - 2 7 . *  1-61 

* l - 27 . *1 -6 /  

* l - 27 . * / - 61  

= I  

= I  

= I  

= I  

L y ' j M  ( 

047 .=1  

047 . -1  

0 4 7 . - I  

0 4 7 . = I  

= l  

= I  

= I  

= l  



Toets B1 -l : Druk + Buiging om sterke as 

eomi,, hiervoor wordt de kleinste waarde aangehouden van; V300, 
1/10h,lOmm. 
V300 = 1050/300 = 3.5 mm, 1/10h = 1/10 x 122 = 12.2 mm, lûmm. 

We maken gebruik van tabel GTB 1990-10.2a. r = O. De optredende krachten 
blgken dus van zeer kleine aard te zijn. 

Er dient gerekend te worden met het minimum wapeningspercentage 

momin .Voor B65, FeB500 houden we aan Do,, = 0.27. 

Dit leidt tot; A, = 0.01 mo, bh = 0.01x0.27x11000 = 29.7mm2. Een 

mogelijke oplossing is 206, (A = 56.5 mm2). 

Toets B1 -2: Druk + Dubbele buiging 

Hier is sprake van een kolom die op dubbele buiging wordt belast. Hier moet in  
twee afzonderlijk te beschouwen gevallen van normaalkracht met enkele 
buiging in respectievelijk de y- en z-richting gerekend worden. 

Voor de in rekening te brengen excentriciteiten geldt: e', = a*e,, 
ero, = &(a-1) *e,, 

Buiging om sterke as: e,, = 0 . 3 8 ~ 1 0 ~  / 25x10~ = 15.2 mm > eomin 
Buiging om zwakke as: e,, = 1 .08~1  o6 / 25x1 o3 = 43.3 mm > €?omin 

We gaan uit van een vierkante kolom; h=b 
De verhouding tussen de optredende excentriciteiten bedraagt: e, = 3e0, 

Dit leidt tot a = 1.33 eroy = 1.33 x e,, = 57.6 
e', = 4 x e,,, = 60.8 

Buiging om sterke as: 

Buiging om zwakke as: Nd *et = 0.058 x 57.6 1 9 0  = 0.037 

f,% 

r = 0.15 mot = r*p = 0.15 x 2.6 = 0.39 > momin 
A, = Dot * Ad1 00 = 0.39 x 11 000/100 = 42.9 mm2 206 voldoet. 



Toets B1 Dwarskracht + Wringing 

Zd,  Voorwaarden : - + 5 1 
21, ZIV 

Hierin is: il~ = 0.3fb = 0.3x2.15 = 0.65 
ilv = geen kleinere waarde dan 0.4fb. 
Uit berekening volgt 0.4fb = 0.4 x 2.15 = 0.86 N/mm2. 

ia = Tw/Wx T, = 0 .53~10~ Nmm 

Voorwaarde a : 2.30/0.65 + 0.38/0.86 = 3.98 > 1 Wringwapening benodigd. 

zw < ilv + 0.38  mm' < 0.86 N/mrn2. Dit leidt ertoe dat er slechts wapening 
ten gevolge van wringing benodigd is; 

- Hiervoor geldt S, - 2Asb&4hlfs 

Td  

Beugels 03 wordt A, = 7.1 mm2. Voor bl,hl nemen we 0.9b.0.9h aan. Dit 
levert s,,, = 103.4 mm. 
Beugels per meter totaal A, = 1000/103.4 x 7.1 = 68.7 mm2/m. 

Een balklengte bedraagt na ruimtereservering voor een verbinding ongeveer 
0.9 meter. We nemen 10 beugels 03-90 = 70.6 mm2. 

Toets B2 Trek + Buiging 

-- N' - 9200/39x11000 = 0.021 (minteken) 

fb Ab 

r = 0.1 4, = r*p = 0.1 x 2.6 = 0.26 < mo,, 
We houden vast aan 206 zoals reeds bepaald. 



De spanningen zijn laag, ook als we van een volledig betonnen doorsnede 
uitgaan; 

o,, = N/A = 9.2~10~/11000 = 0.84 N/mrn2. 
obo = MANb = 0 . 7 ~ 1 0 ~ / 4 . 2 ~ 1 0 ~  = 1.67 N/mrn2. 
o, + o,,,, I fbm + 0.84 + 1.67 = 2.51 N/rnm2 < 4.3 N/rnrn2. 

We toetsen nu stavedbalken welke het schaaldeel van het element voorstellen. Dit schaaldeel 
valt in principe te beschouwen als een schijf. In  deze schijf treedt een maximale drukkracht op 
van 47 kN en een maximale trekkracht van 40 kN. 

Afbeelding: Schaaldeel onder druk. 

Toets B6: Druk in schijf 

Beton is een uitstekend materiaal om drukkrachten op te nemen. De 
spanningen blijven beperkt ook als we uitgaan van een volledig betonnen 
doorsnede (A = 6500 mm2). 

Toets B7: Trek in schijf 

De optredende trekspanningen overschrijden echter de maximaal toelaatbare 
waarde. 

o,, = N/A = 40.0~10~/6500 = 6.15 N/mrn2 > fbm = 4.3 ~/rnrn'. 

In  het schaaldeel wordt de maximaal toelaatbare trekspanning wel 
overschreden. In dit schaaldeel zal daarom een wapeningsnet geplaatst 
moeten worden. 

Een schaaldeel heeft afmetingen 500x500~30 mm. De hoogte is dus zeer 
beperkt. We brengen een orthogonaal net aan van 7x7 wapeningsstaven 
03-70. 

Er is sprake van een volledig ontwikkeld scheurpatroon. Er gelden de volgende 
twee voorwaarden: a) Bkm 5 k15/o, 

b) S 1 100(k2E/o, - 1.3) 
We gaan uit van milieuklasse 1 + k, = 5000, k, = 1000 en geribd 
wapeningsstaal 6 = 1 .O. 7x7 wapeningsstaven 03-70 geven A, = 99.0 mm2 -+ 
o, = 40x10~/99.0 = 404 N/rnrn2. 

Voorwaarde a) Dkm 1 klE/oS = 12.4 mm. 
Voorwaarde b) s 1 100(k2E/oS - 1.3) = 11 7 mm. 



Nu we de optredende krachten en spanningen hebben geanalyseerd kunnen we concluderen 
dat het orthogonale net van ribben een zeer gunstig effect op de krachtswerking heeft. Bij 
uniforme schalen zien we een toenemende doorsnede naarmate j e  dichter bij de rand komt. 
Dit is noodzakelijk doordat de verstoringen in de membraanwerking, optredende momenten, 
dit vereisen. Bij mijn constructie geldt logischerwijs ook dat de grootse krachten en momenten 
nabii de rand optreden, echter deze lopen nooit zo hoog op dat een verhoging van de 
dimensies noodzakelijk zijn. Dit komt doordat er in  principe sprake is van een in  twee 
richtingen dragend net van 2x20 bogen dat elk haar belasting op eenzelfde wijze naar het 
randprofiel afdraagt. Nu hebben we wel gezien dat het krachtsbeeld wisselt afhankelijk van de 
plaats in de constructie, maar extremen blijven uit. We kunnen concluderen dat dit net van 
ribben de krachten egaliseert. 
De zwaarst belaste elementen zijn met de gegeven dimensies mogelijk. Het verjongen van de 
doorsnede naarmate men verder van de rand afkomt is qua krachtswerking uiteraard rnogelijk 
echter met het oog op een mogelijke uitvoering wordt dit niet gedaan. De hoogte van een 
ribbe, 100 mm, is nodig om een verbinding die een moment moet kunnen overbrengen te 
realiseren. Zoneren van de constructie heeft wederom geen zin. De wapening kan echter wel, 
indien gewenst, aangepast worden aan de krachtswerking. 
Mochten de optredende trekspanningen ondanks dat ze relatief klein zijn toch niet gewenst 
zijn dan kan in een vervolgonderzoek de mogelijkheid tot voorspanning onderzocht worden. I n  
de ribben kunnen namelijk sleuven met voorspanstrengen aangebracht worden. Hierdoor zou 
het krachtsbeeld zo beïnvloedt kunnen worden dat in de gehele constructie nog slechts 
drukkrachten optreden 

Mogelijke uitvoering 

Afbeelding: Bovenaanzicht element 

1050,O 
!! 

Langswapening 206 
Beugels 03-90 

Afbeelding: Doorsnede AA' 

Ruimte verbinding 



Toetsina Rand~rofiel 

Het laatste profiel dat getoetst dient te worden is het randprofiel zelf. In dit randprofiel treden 
de volgende krachten op: 

Nx - Normaalkrachten 

Dz - Dwarkrachten op sterke as 

Dy - Dwarkrachten op zwakke as 



My - Momenten om sterke as 

Mz - Momenten om zwakke as 

Tw - Wringmomenten 



De combinatie druk met buiging is het grootst in doorsnede AA'. In doorsnede BB' treedt trek 
met buiging op. Daarnaast volgt ook nog een toets op dwarskracht en wringing welke het 
grootst is in doorsnede CC'. 

1 Doorsnede AA' : N',, = 200 kN drukkracht, M, = 17,7 kNm, M, = 2,4 kNm 
2 Doorsnede BB' : N', = 29.3 kN trekkracht, M, = 13.4 kNm, M, = 1,O kNm 
3 Doorsnede CC' : V,, = 14.8 kN, Tw = 1,7 kNm 

Afbeelding: Randboog met bijbehorende doorsnedes 

Toets 1 : Druk + Dubbele buiging 

Voor de in rekening te brengen excentriciteiten geldt: e', = a*e, 
enoz = &(a-1) *e,, 

Buiging om sterke as: e,, = 17 .7~1  o6 / 200x10~ = 88.5 mm > eomin 
Buiging om zwakke as: e, = 2 . 4 ~ 1 0 ~  / 200x10~ = 12 mm > eomin 

We gaan uit van een rechthoekige kolom; h=2b 
De verhouding tussen de optredende excentriciteiten bedraagt: e, = 1/8e,, 

Dit leidt tot a = 5 e', = 5 x e, = 60 
e',, = 1.25xe, = 110.6 

Buiging om sterke as: N" * e, = 0.100 x 110.6 1 320 = 0.035 
f,% 

Buiging om zwakke as: N" *e,  = 0.100 x 60 1 160 = 0.038 
f, Ab 

r = O in beide gevallen. 

De optredende krachten zijn dus van zeer kleine aard. Er dient gerekend te  

worden met het minimum wapeningspercentage mo,, .Voor 865, FeB500 

houden we aan D,,, = 0.27. 

Dit leidt tot; A, = 0.01 Do,, bh = 0.01x0.27x51200 = 138.2 mm2. Een 

mogelijke oplossing is 308, (A = 150.8 mm2). 



Toets 2: Trek + Dubbele buiging 

Toets 3: 

Voor de in rekening te brengen excentriciteiten geldt: e', = a*e, 
eroz = &(CL-1) *eoz 

Buiging om sterke as: e, = 1 3 . 4 ~ 1 0 ~  / 2 9 . 3 ~ 1 0 ~  = 457 mm 
Buiging om zwakke as: e,, = 1 .0x106 / 2 9 . 3 ~ 1 0 ~  = 34 mm 

We gaan uit van een rechthoekige kolom; h=2b 
De verhouding tussen de optredende excentriciteiten bedraagt: e, = 1 /l 4eOz 

Eén van de excentriciteiten is dus kleiner dan 10% van de andere waardoor 
een toets op dubbele buiging achterwege gelaten kan worden. 

r = 0.13 Do,= r*j3 = 0.13 x 2.6 = 0.34 > Do,, 

kt = Dot * Ad100 = 0.34 x 51200/100 = 174.1 mm2 -+ 408, 

(A = 201,l mm2) voldoet . 

De spanningen zijn hoog, er is sprake van gescheurd beton 

Dwarskracht + Wringing 

Zd,  Voorwaarden: - + 5 1 
'1, ' 1 ,  

Hierin is: ZTT = 0,3fb = 0,3~2.15 = 0.65 
ilv = 0,4f~k~k,(~)'" geen kleinere waarde dan 0,4fb. 
Uit berekening volgt 0,4fb = 0,4 x 2.15 = 0.86   mm'. 



Voorwaarde a: 0.81/0.65 + 0.34/0.86 = 1.64 > l  wringwapening benodigd. 

.cáv c T,,, + 0.34 ~ / r n m ~  c 0.86  m mm'. Dit leidt ertoe dat er slechts wapening 
ten gevolge van wringing benodigd is; 

- Hiervoor geldt s- - 2AsbgLFblhlfs 

Td  

Beugels 0 4  wordt A, bgls = 12.6 mm2. 
bl = 1 6 0 - 2 x 1 6 - 6 = 1 2 2 m m  
hl = 320 - 2 x 32 - 6 = 250 mm 

Dit levert s,,, = 196.7 mm. 
Beugels per meter totaal A, bgls = 1000/196.7 x 12.6 = 64.1 mm2/m. 

We nemen per meter 6 beugels 04-200 = 75.6 mm2. 

Invloed randprofiel 

We weten nu dat de optredende spanningen beperkt blijven, zelfs nabij de randen en hoeken. 
Om dit onderzoek compleet te maken geef ik ook op dit gebied de invloed van het randprofiel 
weer. Het beeld dat we te zien krijgen is dat de optredende krachten in de elementen kleiner 
worden naarmate het randprofiel groter wordt. Bij een groter randprofiel neemt deze dus ook 
een groter aandeel van krachten op. 

Tabel: Krachtswerking, invloed randprofiel 

7.4 Fundering 

We hebben reeds ondervonden dat de stijfheid van het randprofiel de stabiliteit behoorlijk kan 
beinvloeden. Op gelijke wijze zou de stijfheid van de fundering dit ook kunnen doen. In plaats 
van een starre, scharnierende oplegging gaan we de constructie nu onderzoeken met een 
verende opleggng. Hierdoor heeft de constructie de mogelijkheid om vrijer te kunnen 
vervormen. 
De opleggingen van de constructie zon als volgt geschematiseerd. Hierbij kan de constructie 
enkel zijdelings vrij vervormen. 

Krachtswerking 

(N, Nrnrn) 

Nx 

DY 
Dz 

MY 
Mz 

Mx 

Profiel 240x1 20 

Afbeelding: Schematisatie opleggingen 

Rij  AA' 

-24.0x103 

-3.1x103 

HI.76x103 

-0.59x106 

-0.93x106 

I 1  .06x106 

Profiel 400x200 

Rij BB' 

+4.4x103 

= O  

B.76x103 

+0.46x106 

= O 

= O 

Rij AA' 

-20 .2~10~ 

-2.4x103 

~ ~ 6 0 x 1 0 ~  

-0.25x106 

-0.73x106 

$0 .31~10~ 

Profiel: 320x1 60 

Ri j  BB' 

+3.8x103 

- 0  

r10.60x103 

+0.25x106 

= O 

=O 

Rij AA' 

-20.9x103 

-2.8x103 

HI.62x103 

-0.34x106 

-0.85x106 

r10.48x106 

Ri j  BB' 

+3.9x103 

= O 

f0.62x103 

+0.29x106 

=O 

- 0  



Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd voor belastingcombinatie 1. We rekenen de 
constructie door met een veerstijfheid voor de verbinding C = 45 kNm/rad. 

Starre scharnierende oplegging 

Veerstijfheid oplegging = 1 x1 o4 N/mm Gmax = 56.30 mm 
SHwkpunt = 15.88 mm 
h = 5.07 

Bij een veerstijfheid 1 x 1 0 ~  N/mm voor de oplegging ontstaat het volgende 
doorbuigingspatroon. Hier geldt een schaal 1 :20. 

Afbeedling: Doorbuigingspatroon bij Veerstijfheid C= lxldN/rnm voor de opleggingen 

Bi een veerstijfheid van 1x10~  N/mm verplaatsen de hoekpunten slechts 15.88 mm naar 
buiten. BH deze beperkte zijwaartse verplaatsing treedt echter een toename van maar liefst 
360% op van de maximale doorbuiging. De verwachte positieve invloed op h blijft 
daarentegen uit. Deze waarde neemt slechts met enkele procenten toe. De reden hiervoor is 
dat het randprofiel ook bij een verende fundering haar invloed op de stijfheid blijft behouden. 
Tevens blijkt de invloed op het krachtenspel tevens van zeer kleine aard 

Het is dus, met name betreffende de stijfheid, van belang dat de opleggingen ook 
daadwerkelijk geen of een zeer beperkte verplaatsing ondergaan. Indien we stalen 
trekstangen langs de randen toepassen om de oplegpunten op hun plaats te houden dan 
krijgen deze de volgende afmetingen. 

De horizontale oplegkracht is maximaal bij belastingcombinatie 2 en bedraagt 258 kN. 

ATrekstang = 258x10~ / 235 = 1098 mm2 + we nemen een staafdiameter 40 mm. 

De verlenging van de staaf bedraagt: 

Deze zijdelingse verplaatsingen zijn niet geoorloofd en we zullen dus grotere afmetingen 
moeten aannemen. Om een veerstijfheid = 1x10~  N/mm voor de oplegging te realiseren zodat 
de zijdelingse verplaatsing beperkt wordt tot 1.6 mm hebben we een staafdiameter van 140 
mm nodig. Hierbij geldt nog steeds een toename van de doorbuiging met 36% wat nog steeds 
aanzienlijk is. Dit in tegenstelling tot een niet-lineaire berekening waarbij de doorbuigingen 
minder dan 10% toenamen. 





8 Montagefase 

In  dit hoofdstuk komt aan bod hoe de constructie zou kunnen worden gemonteerd. Het is 
logisch dat we niet elk element afzonderlijk kunnen ondersteunen. Dit zou tot zeer 
omvangrijke ondersteuningsconstructies leiden. Het zou betekenen dat we de kostenreducties 
die we behalen op bekisting en arbeid hieraan alweer kwijt zouden zijn. Vroeger werd dit 
echter nog wel gedaan. Hieronder een afbeelding van het palazetto dello sport van Nervi 
tijdens constructie. 

De elementen worden op de bouwplaats tot subdelen geassembleerd welke vervolgens tot één 
geheel gemonteerd worden. Op deze wijze zal een prijzige ondersteuningsconstructie, die de 
voordelen van prefabricage weer teniet doen, achterwege kunnen blijven. In  dit onderzoek 
heb ik de volgende drie mogelijkheden onderzocht. 

A B C 

Afbeelding: Indeling plattegrond en ondersteuningsconstructie. 

Methode A: vier identieke delen van 10x10 elementen 
Methode B: 16 delen van 5x5 elementen 
Methode C: 10 delen van 4x10 elementen 



I n  de praktijk blijken de grootse spanningen regelmatig tijdens de rnontagefase op te treden. 
Uit de analyses in hoofdstuk 7 is gebleken dat tijdens de gebruiksfase stijfheid en stabiliteit 
maatgevend zijn boven sterkte. Hierop is de constructie tot dusverre gedimensioneerd. Er 
dient nu echter ook nog onderzocht te worden hoe de constructie zich gedraagt wanneer deze 
tijdens de rnontagefase in delen is opgesplitst en wordt gemonteerd. 

We gaan uit van vier ophangpunten zoals in de bouw gebruikelijk is. We rekenen enkel met 
het eigen gewicht als belasting en uiteraard gaan we weer van een veerstijfheid C = 45 
kNm/rad uit voor de verbinding. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat methode B het gunstigst is. 

Methode A: De trekkrachten in de balken lopen behoorlijk op waardoor de hoeveelheid 
wapening (2@6) niet meer voldoet. 

Methode C: De eigenwaarde komt onder de 2.5 te zitten. De constructie voldoet dus niet 
meer. De reden hiervoor is de vorm van het subdeel. Deze gaat richting een 
zeer brede ligger in plaats van een in twee richtingen dragende schaal/plaat. 
Hoe kleiner de breedte wordt hoe kleiner de eigenwaarde van het subdeel. 

Methode B blijkt het gunstigst. Indien we echter meer ophangpunten, of speciaal ontworpen 
hijsapparatuur toepassen zullen de methodes A en C ook mogelijk zijn. 

Afbeelding: Links ansys-model van een subdeel - rechts speciale hijsapparatuur 

Stijfñeid & Stabiliteit 

De linkerafbeelding toont de doorbuiging van het subdeel. Deze bedraagt 3.44 mm. De 
rechterafbeelding toont de kleinste eigenwaarde van de constructie. De factor bedraagt 
h = 8.55 en vertoont globaal knikgedrag. Op zowel stijfheid als stabiliteit zijn dus geen 
problemen te verwachten. 

Afbeelding: Links doorbuiging schaal 7:50. Rechts kleinste eigenwaarde van een subdeel. 



Sterkte 

De grootste krachten treden uiteraard op in één van de elementen waaraan het subdeel is 
opgehangen. We zien dat de optredende trekkrachten in een balk iets hoger liggen dan in de 
gebruiksfase. Daarbi treedt een beperkt moment op om de zwakke as. De overige krachten 
en momenten zijn zeer beperkt. We voeren slechts een toets op B1 uit, trek met buiging. 

Toets B1 Trek + Dubbele Buiging 

A0 

A l  

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

-- 5 - 9800B9xl l O00 = 0.023 (minteken) 

f,% 
Buiging om zwakke z-as: e,, = 0 . 0 9 ~ 1 0 ~  / 9 . 8 ~ 1 0 ~  = 9.2 m m  c eomin 

Tabel: Krachten en momenten in zwaarst belaste element 

' 8-7vr01 

* 8-7vr01 

,T l -5MI2  

,ll-5vr012 

3-6MOl 

,53vr01 

*3-0v\012 

, 5-3vr012 

We gaan uit van de minimale excentriciteit. eomin = 10 mm. 

Buiging om zwakke z-as: % *e, = 0.023 x 10 1 9 0  = 0.0026 
f, Ab 

Cx 

= I  

= I  

= I  

= I  

= I  

= I  

= I  

= l  

In  de montagefase voldoet tevens het minimum wapeningspercentage. 206. 
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Cy 

= I  

= I  

= I 
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9 Conclusies 

De doelstelling luidde: 

Het maken van een economisch aantrekkelijk en functioneel ontwerp van een betonnen 
schaalconstructie bestaande uit geprefabriceerde elementen. 

We kunnen stellen dat de doelstelling ruim voldoende gehaald is. Hieronder de sterke punten 
van het ontwerp. 

m Het bouwsysteem bevat een helder concept waarbii de voordelen van prefabricage 
goed naar voren komen. In  theorie is de gehele constructie met slechts één mal, en 
één type verbinding op te bouwen. De wijzigingen die de mal moet ondergaan zijn 
zeer snel en eenvoudig aan te brengen. 

e De constructie wordt uitgevoerd als een IFD-systeem. Industrieel, flexibel en 
demontabel bouwen. De huidige ontwikkelingen in de bouw zijn hierop gericht. 

m De constructie valt te zien als een module die door te schakelen voor vele doeleinden 
in vele configuraties toe te passen is. De vierkante plattegrond leent zich hier bij 
uitstek voor. 

e De constructie bevat de mogelijkheid om op elk gewenst punt daglichtopeningen aan 
te brengen zonder dat daarbij de krachtswerking als geheel wordt aangetast. Bij 
schaalconstructies is dit een ongekende luxe. 

e Een nieuw, innovatief ontwerp gebaseerd op de meest krachtige en meest pure vorm 
die de natuur rijk is; de perfecte bol. 

De volgende conclusies kunnen we trekken aangaande de krachtswerking van de constructie; 

m De gehele constructie is economisch ontworpen en geoptimaliseerd met slechts één 
type verbinding tussen de elementen. Voor een bouwtechnische uitwerking dient een 
verbinding ontworpen te worden die een moment moet kunnen overdragen. 

• De gehele constructie is economisch ontworpen en geoptimaliseerd met gelijke 
dimensies voor de elementen. De dimensies die minimaal benodigd zijn voor een 
bouwtechnische uitvoering bezitten ook over voldoende draagkracht om de grootste 
krachten en momenten op te nemen. Enkel qua type en hoeveelheid wapening kan de 
constructie geoptimaliseerd worden. 

m Het randprofiel is een zeer effectief, eenvoudig en goedkoop middel om invloed uit te 
oefenen op zowel de stabiliteit en de stijfheid van de constructie. 

m Een starre fundering dient gewaarborgd te worden. Indien de fundering enige vrije 
vervorming toelaat nemen de optredende doorbuigingen snel toe. Op de stabiliteit 
heeft de fundering een zeer beperkte invloed. 

m Bij een eventuele montage van de constructie is een indeling tot subdelen van 5x5 
elementen het gunstigst. Bij een dergelijke indeling zijn de spanningen gering en is de 
weerstand tegen instabiliteit voldoende. 
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I Uitgebreide variantenstudie 

A Vormenstudie 

De klassieke indeling van schalen luidt als volgt: 

1 Positieve Gauss-kromming : De geometrie wordt gekenmerkt door twee 
kromtestralen die een gelijk teken bevatten. Beide 
positief. 

11 Negatieve Gauss-kromming: De geometrie wordt gekenmerkt door twee 
kromtestralen met tegengesteld teken. Zowel een 
positieve als een negatieve kromtestraal. 

I I I Nulwaarde Gauss-kromming: Eén van de kromtestralen is gelijk aan nul en daarmee 
dus een rechte lijn. Dit leidt tot enkelgekromde 
geometriëen. 

De uitdaging voor mijn project ligt met name bij de eerste twee types. Dit zijn de 
dubbelgekromde geometriëen. Deze zijn als verschijning veel indrukwekkender, maar 
daarnaast doen ze het principe van schaalconstructies, namelijk dat sterkte wordt verkregen 
door geometrie , meer recht toe. Het opdelen van enkelgekromde constructies in identieke 
elementen zou ook niet tot grote problemen moeten leiden. 
De afmetingen van één module kunnen niet te klein aangenomen worden omdat de complexe, 
dubbelgekromde vorm in te delen moet zijn in eenvoudig te produceren elementen die op zich 
zo groot mogelijk moeten zijn. Daarnaast kunnen de afmetingen ook niet te groot worden 
omdat er nog wel sprake moet zijn van een module die te schakelen valt. Dit heeft geleid tot 
een plattegrond van 20 x 20 meter bestaande uit 20 x 20 elementen. 

Samenvattend hebben we dus de volgende mogelijkheden die we gaan onderzoeken: 

I Positieve Gauss-kromming: Rechthoekige plattegrond 
Driehoekige plattegrond 

I I Negatieve Gauss-kromming: Rechthoekige plattegrond 
Driehoekige plattegrond 

Afbeeldingen: Standaard plattegrond 20 x 20 m, 20 x 20 elementen 



I Positieve Gauss-krommina: Rechthoekiae ~lattearond 

A Rechte zijden 

B Bogen aan de zijden 

D Kruisgewelf - verstijvingsribben 

Alle geometrieën zijn met behulp van het programma TENT vervaardigd. 

Variant A is een eerste proefopzet waarbii we het standaard vlakke net als het ware 
uitgetrokken hebben. Bij de hoeken ontstaan hierdoor onnatuurlijke krommingen. Als reactie 
daarop heb ik de structuren B&C ontworpen. Bij variant B heb ik bogen aan de zijden 
geplaatst. Hiertoe ontstaat een geometrie die onderdeel uitmaakt van een boloppervlak. Bi 
variant C heb ik de bogen diagonaal geplaatst als een soort kruisgewelf. Deze structuur blijkt 
ook vrij gemakkelijk te vervaardigen uit vier enkelgekromde vlakken. 
Met name variant B is interessant om verder uit te werken. Een dubbelgekromde vorm die 
deel uitmaakt van een boloppervlak. 



I Positieve Gauss-krommina: Driehoekige plattearond 

A Rechte zijden 

B Gebogen zijden 

Alle geometrieën zijn met behulp van het programma TENT vervaardigd. 
Wederom geldt variant A als een proefopzet. Tevens worden in variant B weer stijve bogen 
aangebracht waardoor de krommingen tussen de elementen nabij de hoeken worden geëffend 
en de constructie deel uitmaakt van een boloppervlak. 

I I Negatieve Gauss-kromminq: Driehoekiqe plattearond 

Een hypar gaat eigenlijk niet samen met een driehoekige plattegrond. Een driehoek vormt 
namelijk altijd een recht vlak. Je zult kunstgrepen aan moeten brengen om toch een hypar te 
creëren met een driehoekige plattegrond. Als voorbeeld nemen we bovenstaande afbeelding 
waar een knik in de zijden is aangebracht. 



Uit deze vormenstudie zijn drie interessante structuren naar voren gekomen. Deze zijn: 

Deze structuren ben ik vervolgens verder gaan onderzoeken in het programma TENT om te 
kijken of we ze kunnen opbouwen uit vlakken die identiek zijn aan elkaar. Dit is van essentieel 
belang omdat we op basis van identieke vlakjes identieke elementen kunnen ontwerpen en dit 
leidt tot een hoge repetitie van de mal. Dit is het voornaamste aspect waar de structuur aan 
moet voldoen voor een verdere uitwerking van het project. 
Om dit te bewerkstelligen bestaat binnen het programma TENT een procedure waarbij we een 
groep staven naar een gelijke lengte toe kunnen itereren. Deze iteratieprocedure hebben we 
losgelaten op de drie structuren en heeft het volgende opgeleverd. 

1 De iteratieprocedure bleek zeer goed aan te slaan. Alle staven itereerden naar een 
gelijke lengte van 1058.8 mm. Het gewenste resultaat, namelijk gelijke vlakken was 
hier echter nog niet mee bereikt. Een vierhoek is namelijk niet vormvast en kan 
variëren van vierhoekig tot ruitvormig. (Afbeeldingl) 
Juist doordat de vorm vrij is itereren de staven naar gelijke lengtes. 

2 Indien de iteratieprocedure bij driehoekige elementen zou aanslaan dan zou dit 
automatisch betekenen dat de vlakken identiek zijn aan elkaar. Een driehoek is 
namelijk wel vormvast. De iteratieprocedure bleek echter geheel niet aan te slaan 
waardoor alle vlakjes van elkaar verschillen. (Afbeelding 2) 

3 Een hyparvlak is onmogelijk in te delen in ribben met gelijke lengte. Een hyparvlak 
ontstaat namelijk doorjuist een punt uit een plat vlak op te lichten. Hierdoor is deze 
zijde langer dan die uit het platte vlak. (Afbeelding 3) 

Achteraf kan ik stellen dat dit proces maar heel beperkt toepasbaar is binnen het programma. 
Het is slechts toepasbaar op kleine groepen staven. Voor de gehele geometrie blijkt de 
procedure nauwelijks aan te slaan. De voornaamste reden hiervoor is dat het in veel gevallen 
simpelweg fysisch onmogelijk is. 
Met deze onbevredigende resultaten in het achterhoofd ben ik  vervolgens op zoek gegaan 
naar mogelijkheden die wel voldoen aan de belangrijkste eis. Namelijk dat de constructie op te 
bouwen moeten zijn uit één of enkele elementtypes. Dit heeft geleid tot de varianten 4 en 5; 

4 Dezelfde structuur echter nu opgebouwd uit ribben in plaats van 
schaalelementen/vlakken. De stavenhibben hebben namelijk allen een gelijke lengte 
en dus een identieke vorm. 



Geodetische indeling. Bij een geodetische verdeling kan een boloppervlak wel verdeeld 
worden in gelijke vlakken. Een groot minpunt is echter dat een dergelijke indeling zich 
niet op een driehoekige of vierhoekige plattegrond laat vertalen. Een vijfhoekige 
plattegrond kan hij bg benadering aannemen. 

Afbeeldingl: bestaande uit ribben Afbeelding 2: geodetische indeling 

Als we de constructies beoordelen op verschijningsvorm en schakeling dan kunnen we de 
volgende conclusies trekken: 

Rechthoek - Schaalelementen 

Verschijningsvorm: Van buiten een uniforme schaal en aan de binnenkant een Nervi- 
achtige rib/schaalstructuur. Zoals de werken van Nervi al aantonen 
prachtige constructies. 

Schakeling: Goed mogelijk. 

Driehoek 

Verschijningsvorm: Hier geldt hetzelfde verhaal voor als bij de vorige variant, echter de 
driehoek is een excentriekere, opvallender en mooiere verschijning. 

Schakeling: Goed mogelij k. 

Verschijningsvorm: Hypars zijn altijd zeer mooie verschijningen door de twee 
tegengestelde krommingen. 

Schakeling: Goed mogelijk 

Rechthoek - Ribelementen 

Verschijningsvorm: De doelstelling om een schaalconstructie te ontwerpen wordt niet 
bereikt. Een ribstructuur is nu eenmaal geen schaalconstructie. Een 
ander type dakbedekking moet gebruikt worden. Met bijvoorbeeld glas 
kan een mooie constructie ontworpen worden. 

Schakeling: Goed mogelijk. 

Geodetisch 

Verschijningsvorm: Op zich een mooie constructie, maar ondanks een vijfhoekige 
plattegrond oogt de constructie toch als een ronde koepel. Hierdoor 
strookt ook deze variant niet geheel met de doelstelling om een 
functionele, flexibele schaalconstructie te ontwerpen. 

Schakeling: Zeer beperkt 

Op basis van deze vormenstudie is niet duidelijk één vorm naar voren gekomen die het meest 
geschikt is om verder uit te gaan werken. Om deze reden heb ik de structuren nog aan twee 
andere onderzoeken onderworpen. Een onderzoek naar een mogelijke uitvoering en een 
onderzoek naar de krachtswerking. In bijlage I-B en I-C wordt dit behandeld. 



B Analyse ui tvoer ing varianten 

De vijf varianten; 

Deze zullen vergeleken worden op de volgende facetten. Op elk onderdeel zal eerst algemeen 
ingegaan worden waarna vervolgens bekeken zal worden wat dit per geometrie betekent. 

- Element: Hoe worden de elementen vormgegeven, uitgevoerd? 
- Verbinding: Waar komt de verbinding tot stand en behoort een universele 

verbinding tot de mogelijkheden? 
- Montage 
- Voorspanning 
- Transport & Opslag 
- Betonsoort 
- Daglichttoetreding 

Element 

Algemeen 

De geometrieën die uit het vormonderzoek naar voren zon gekomen zullen worden 
opgebouwd uit een groot aantal relatief kleine elementen. Dit biedt de volgende voordelen 
t.o.v. een opbouw bestaande uit een beperkt aantal grote elementen. 
- grote repetitie van de rnal 
- eenvoudige vormgeving van de mal 
- gemakkelijke opslag en transport 

Het brengt echter ook een aantal moeilijkheden met zich mee : 
- veel aandacht benodigd voor de verbinding tussen de elementen. Kleine elementen leidt tot 
een groot aantal verbindingen 
- veel aandacht benodigd voor de montagefase van het bouwwerk als geheel. 

Er wordt gekeken uit welke vormen de geometrie is 
opgebouwd. Het ideaal is om de schaal op te bouwen uit één 
vorm omdat dan tevens met één rnal voldaan kan worden. Dit 
ideaal is bij dubbelgekromde constructies vrijwel onmogelijk te 
behalen en er wordt dus gekeken hoe we dit ideaal het beste 
kunnen benaderen. 



I I Ribben: Bij een dergelijk fijne opdeling van de schaal en de wens om 
een droge verbinding te realiseren zijn we vrijwel zeker 
genoodzaakt tot het aanbrengen van verstijvingen. Deze 
verstijvingen in de vorm van ribben dienen om: 
- de constructie voldoende draagkracht te geven. Dit is met 

name tijdens de montagefase van belang. 
- In  de ribben is voldoende ruimte om tot een goede, droge 

verbinding te komen. 
- Hier is ruimte voor eventuele voorspanstrengen. 
Gekeken zal worden, met het oog op prefabricage, hoe de 
ribben ten opzichte van de schaaldelen gepositioneerd kunnen 
worden. Voor de verbinding is het van groot belang dat de 
ribben elkaar altijd onder een gelijke hoek treffen. Dan kan 
namelijk een universele verbinding ontworpen worden die 
overal toepasbaar is. 

Op basis van bovenstaande aspecten zullen conclusies getrokken worden ten opzichte van de 
uitvoering van de elementen. 

Rechthoek - Schaalelementen 

De constructie bestaat uit: - 400 elementen 
- Er is slechts sprake van een viervoudige symmetrie zodat er 
100 verschillende elementtypen bestaan. 
- De zijdes van de elementen hebben allen een gelijke lengte 
1058.8 mm. 
- De vier hoekpunten liggen altijd in één vlak zodat de 
elementen vlak uitgevoerd kunnen worden. 

Onderstaande afbeelding toont de twee uiterste afmetingen van de ruitvormige elementen 
zoals die in de constructie voorkomen. 

- Blauwe lijn element nabii de oplegging 
- Groene lijn middenelement 
- zwarte lijn basisgrid 

Afbeelding: Isometrie - bovenaanzicht - vlakken op elkaar gelegd 

Voor de elementen zou een bekisting ontworpen kunnen worden met scharnierende 
hoekpunten zodat deze vrij kan vervormen en elke voorkomende vorm van de elementen snel 
kan aannemen. Op deze wijze kan volstaan worden met één maltype. Er zullen echter wel 
veelvuldig wijzigingen aan de mal aangebracht moeten worden. Deze zijn echter gemakkelijk 
en snel aan te brengen. 



Ribben 

Indien we de ribben aan de zijden of parallel hieraan zouden plaatsen dan zouden de ribben 
allen een gelijke lengte bevatten. Een gunstig aspect voor prefabricage. 

Afbeelding: mal met scharnieren 

Conclusies 

Het ideaal om de constructie uit één type op te bouwen waaraan geen wijzigingen meer 
aangebracht hoeven te worden is niet behaald. Dit is zelfs onmogelijk. Echter het verkregen 
resultaat is toch zeer aantrekkelijk. Zo kan de schaal als volgt opgebouwd worden; De 
viervoudige symmetrie leidt tot vier identieke mallen die 100 maal middels een kleine 
wijziging herbruikt kunnen worden. 

Driehoek 

De constructie bestaat uit: - 400 elementen 
- Er is slechts sprake van een drievoudige symmetrie zodat er 
zelfs 134 verschillende varianten bestaan. 
- De zijdes bevatten alle ongelijke lengtes. 
- De elementen zijn vlak. Driehoeken zijn altijd vlak. 

Een opdeling van een bol oppervlak in driehoekige vlakken die identiek zijn blijkt onmogelijk. 
In  de praktijk worden echter wel eens koepels vervaardigd die bestaan uit driehoekige 
vlakken. Het betreft hier dan om: 
- geodetische koepels; De vijfde variant in dit verslag. Deze bestaat wél uit identieke vlakken, 
echter een dergelijke indeling laat zich niet op een driehoekige plattegrond vertalen. 
- staafconstructies; vb ALCO-dome op het TU-terrein. Deze koepel bestaat uit 300 staven met 
25 verschillende lengtes. Ook hier geldt dus dat vrijwel elk vlak van elkaar verschilt. Dit zou 
betekenen dat er dan ook 134 verschillende mallen gemaakt dienen te worden. 

Afbeelding: isometrie - bovenaanzicht - vlakken op elkaar gelegd 



Ribben 

Ribben langs de zgden leidt tot zeer veel verschillende lengtes(210). Zouden we de ribben 
parallel aan de zijden als een kruis willen uitvoeren dan leidt dit tot 134 verschillende en 
tevens complexe elementen. 

Conclusies 

Deze constructie/geometrie is geheel ongeschikt om geprefabriceerd te worden. De 
drievoudige symmetrie leidt tot 134 elementtypes die wezenlijk van elkaar verschillen. Dit 
geldt tevens voor de ribstructuur. 

Hvpar 

De constructie bestaat uit: - 400 elementen 
- De constructie bestaat uit vier identieke delen. Binnen elk 
deel geldt symmetrie en tevens keersymmetrie zodat de 
constructie uit slechts 25 elementtypes bestaat 
- De zgden van de elementen hebben allen een ongelijke 
lengte. 
- De vier hoekpunten liggen niet in  één vlak. Elk element apart 
is een hyparschaal in het klein. 

Afbeelding: Elk elementtype komt 76 x voor in de constructie. 

Afbeelding: Isometrie - zQaanzicht - bovenaanzicht - Op het zijaanzicht is te zien dat elk element 
apart een hypar op zich is. 

Er zullen 25 aparte mallen gemaakt moeten worden die elk 16 maal gebruikt kunnen. 
Daarnaast geldt dat elk element apart een hyparvorm op zich is. Dit is een lastigere vorm om 
te maken dan één die vlak is. 



Ribben 

Een eventuele ribstructuur is lastig te vervaardigen omdat ook hier geldt dat de ribben 
verschillende afmetingen zullen hebben. Indien we wederom een kruis maken krijgen we er 
tevens mee te maken dat de ribben niet in één vlak liggen. Ook hier kan dus niet met één mal 
worden voldaan. 

Conclusies 

Deze constructie zit er tussenin. De voordelen van prefabricage worden maar deels benut. 

Rechthoek - Ribelementen 

Vorm/mal 

De constructie bestaat uit: - 722 elementen +randelementen 
- Eén identiek element met een lengte van 1058.8 mm. 

Met één eenvoudige mal kan de gehele constructie vervaardigt worden. 

De totale geometrie is onderdeel van een perfecte bol. Zijdelings vallen de elementen altijd 
met een gelijke hoek binnen 176.66". Van bovenaf gezien echter steeds onder een wisselende 
hoek. 

afbeelding: Bol-geometrie + wisselende invalshoek ribben 

Ribben: De elementen zijn ribben. 

Conclusies 

Het ideaal om slechts één enkel elementtype te gebruiken, waaraan verder geen wijzigingen 
meer hoeven aangebracht te worden is bereikt. Dit is slechts mogelijk indien we een open 
ribstructuur maken. 

Afbeelding: Impressie van de constructie opgebouwd uit betonnen staven en stalen windverbanden 



Geodetisch 

De constructie bestaat uit: - 575 elementedpanelen. Drie panelen vormen een vijfhoek. 
- 10 elementtypes. Hier hoeven geen wijzigingen meer aan 
aangebracht te worden. Deze verschillen slechts in grootte. 

Een geodetische indeling stamt af uit de natuur. Het c6O-atoom of ook wel de voetbal is een 
van sterkste constructies die de natuur kent. Op deze wijze kan een bolvorm uit slechts twee 
gelijke vormen opgebouwd worden. Uit de praktijk zijn vele voorbeelden beschikbaar zoals het 
aviodome bij schiphol. Deze zijn echter wel bijna altijd van aluminium. 
Het grote nadeel is echter dat een dergelijke indeling zich niet laat schikken tot een 
driehoekige of rechthoekige plattegrond. Met licht gebogen zijden kan hij slechts een vijfhoek 
benaderen. Daarnaast bevatten de panelen ingewikkelde driedimensionale vorm die niet 
zomaar in beton uitgevoerd kan worden. 
Doordat de constructie slechts bestaat uit tien elementtypes waaraan verder geen wijzigingen 
aangebracht hoeven te worden kan er ook voldaan worden met tien maltypen. 

Afbeelding: Boven; CGO-atoom + aviodome+plattegrond. 
Onder; indeling in panelen 



Ribben 

Omdat de constructie uit slechts enkele elementtypes bestaat waaraan verder geen 
wijzigingen meer hoeven aangebracht te worden zou het een optie kunnen zijn om de ribben 
met de schaaldelen te  integreren tot één geheel. Dit heeft de volgende voordelen. 
- geen verbinding meer benodigd tussen rib en schaal 
- geen aparte mallen benodigd om de ribben te fabriceren. 
Indien deze voordelen opwegen tegen het nadeel van een ingewikkelder malvorm en dus 
uitvoering dan zouden we zeker deze richting op kunnen gaan. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de betonnen elementen net als bij de aluminium 
panelen een driedimensionale vorm te geven zodat de elementen over een grotere 
buigstijfheid beschikken. 

Afbeelding: element van het evoluon; geschikt voor overbrenging normaalkrachten en momenten 

Conclusies 

De voordelen van prefabricage kunnen bij deze geometrie goed tot hun recht komen. Een 
opbouw uit slechts tien elementtypes waaraan verder geen wijzigingen meer aangebracht 
hoeven te worden is zeer aantrekkelijk. 

Verbinding 

Algemeen 

Aan de verbinding kunnen de volgende eisen worden gesteld: 
- Constructieve eisen, opname krachten (N-D-M) 
- Eisen t.a.v. stelbaarheid. opname maatafwijkingen 
- Eisen t.a.v. uitvoering. - moet in de kist passen 

- nat/droog 
- hulpmiddelen, montagewijze 

Het streven is om de schaalconstructie op te bouwen door middel van droge verbindingen. 
Hier wordt naar gestreefd om het belangrijkste voordeel van prefabricage namelijk snelheid 
van bouwen te behouden. Er behoeft niet gewacht te worden op het verharden van de beton- 
voeg. Elke ontwikkeling van prefabricage bij schalen heeft zich tot dusverre beperkt tot natte 
verbindingen waardoor ook hier een grote uitdaging ligt. 
Met dit idee in het achterhoofd is het des te meer een uitdaging om er tevens een IFD- 
systeem (Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen) van te maken. 

Hier kleven echter ook nadelen aan: 
- Het werken met droge verbindingen in de vorm van ingebetonneerde staalplaatjes of kokers 
is een werkwijze welke nog niet veel toegepast wordt. Regels en normen zijn beperkt 
voorradig. 
- Een droge verbinding leidt ertoe dat het krachtenspel zich in specifieke punten gaat 
concentreren. Dit leidt tot spanningsconcentraties in de elementen. De overdracht van 
krachten dient goed onderzocht te worden. 



Elementen kunnen in principe op vier manieren aan elkaar bevestigd worden; 
1 Elk element bevat een verbindingselement welke met elkaar gekoppeld worden door 

een los afzonderlijk tussenelement 
2 De elementen zelf bevatten verbindingselementen welke direct met elkaar gekoppeld 

worden zonder tussenelement 
3 De elementen zelf bevatten geen verbindingselementen maar worden direct middels 

een tussenelement gekoppeld. 
4 Er bevindt zich geen verbindingselement. De elementen worden middels een 

profilering met elkaar bevestigd 

Afbeelding: Verbindingswijzen 

Voor schaalconstructies waarbíí de elementen elkaar onder een hoek treffen lijkt de eerste 
mogelijkheid het meest voor de hand liggend. Dit zal dan gerealiseerd moeten worden door: 
- een voor alle elementen op dezelfde wijze aangebracht verbindingsmiddel in het element. 
- een los afzonderlijk tussenelement dat zich in de knoop bevindt en waaraan de vier 
elementen verbonden kunnen worden. 

Het uitgangspunt is een droge, demontabele verbinding die tevens universeel toepasbaar 
moet zijn. 

Rechthoek - Schaalelementen 

De geometrie maakt onderdeel uit van een perfecte bol. Dit betekent dat de elementen elkaar 
vanaf de zijkant gezien altijd onder exact gelijke hoek treffen. Deze hoek bedraagt 176.66'. 
van bovenaf gezien liggen zij in elkaars verlengde. In  eerste instantie gaan de gedachten uit 
naar een verbinding in de hoekpunten van het element. Dit zal echter grote problemen op 
leveren omdat de hoek waaronder de ribben elkaar zullen treffen namelijk per element wisselt. 
Dit probleem wordt ontlopen door de ribben als een kruis in het midden te plaatsen. De ribben 
bezitten nog steeds een gelijke lengte en liggen nog steeds in elkaars verlengde. 

Aantal onderdelen per knoop: - twee ribelementen 
- twee schaalelementen 

Invalshoek: Overal een gelijke invalshoek tussen de ribben. Het enige aspect waar 
we nog rekening mee dienen te houden is het feit dat alle vlakken iets 
geknikt elkaar treffen met als gevolg dat de ribben steeds iets 
torderen. 

Afbeelding: Principe verbinding 



Conclusies 

Een universele verbinding behoort zeker tot de mogelijkheden. Het ligt voor de hand om een 
gescheiden ribstructuur te ontwerpen. De ribben (het kruis) veranderen namelijk even zovaak 
mee met de schaalelementen. Het op- of instorten van de ribben met de schaalelementen zou 
in combinatie met het veelvuldig wijzigen van de mal tot een zeer lastige uitvoering leiden. 

Driehoek 

Aangezien Ik nog geen goede oplossing voor de plaatsing van de ribben heb kunnen bedenken 
is het ook nog niet mogelijk om een geschikte plaats voor de verbinding te vinden. 

Aantal onderdelen per knoop: - twee ribelementen 
- twee schaalelementen 

Invalshoek: De ribben volgen zelf een rechte lijn en de verbinding hoeft dus geen 
enkele hoek op te nemen. Het gekromde oppervlak wordt in de 
schaalelementen zelf verwerkt. Echter indien we de ribben als een 
kruis uitvoeren dan liggen de twee ribben waaruit deze bestaat niet in 
één vlak. 

Conclusies 

Een universele verbinding is zeer goed mogelijk. De problemen liggen namelijk bi de 
vervaardiging van de elementen en de ribben. 

Invalshoek: 

Rechthoek - Ribelementen 

Aantal onderdelen per knoop: - vier ribben 
- vier windverbanden 

De invalshoek van bovenaf wisselt 
De zijdelingse invalshoek is constant 

Afbeelding: Principe verbinding 
Conclusies 

Doordat de hoek waarmee de elementen elkaar treffen per knoop verandert wordt het een 
zeer lastig karwei om een universele verbinding te ontwerpen. Daarnaast moeten er ook nog 
eens 8 afzonderlijke elementen per knoop verbonden worden die eventueel ook nog worden 
voorgespannen. 

Geodetisch 

Aantal onderdelen per knoop: - drie elementen 

Invalshoek: Overal een gelijke invalshoek tussen de elementen 

Conclusies 

Een universele verbinding is zeer goed mogelijk. 



Montage 

Algemeen 

In  dit hoofdstuk komt aan bod hoe de constructie als geheel wordt opgezet. Het is logisch dat 
we niet elk element afzonderlijk kunnen ondersteunen. Dit zou tot zeer omvangrijke 
ondersteuningsconstructies leiden. In  onze huidige tijd is dit uiteraard onacceptabel. Het zou 
betekenen dat we de kostenreducties die we behalen op bekisting en arbeid hieraan alweer 
kwijt zouden zijn. Vroeger werd dit echter nog wel gedaan. Hieronder een afbeelding van het 
palazetto dello sport van Nervi tijdens constructie. 
Mijn ontwerp zal op een andere manier opgebouwd moeten worden. De afzonderlijke 
elementen zullen op de bouwplaats eerst tot subdelen geassembleerd worden die vervolgens 
tot één geheel worden gemonteerd. Deze opdeling zorgt ervoor dat er geen omvangrijke 
ondersteuningsconstructies meer nodig zijn. Dit leidt echter wel een ander probleem in. Het 
hijsen van de subdelen zorgt voor een montagebelasting die wellicht tot grotere spanningen 
kan leiden dan de gebruiksbelasting. We hebben de volgende mogelijkheden om de 
optredende spanningen tijdens de montagefase te beperken: 
- Afmetingen van de subdelen. Hoe kleiner de subdelen, hoe lager de spanningen. 
- Type hijsmateriaal. De gebruikelijke methode is om een bouwdeel middels een aantal 
verankerde punten op te hijsen. Er bestaat echter ook een tweede methode, speciaal voor 
schaalconstructies. Hierbij wordt hijsapparatuur gebruikt dat rekening houdt met de 
membraanwerking in de schaaldelen. 

~ t b e i d i n ~ :  Links Palazetto dello sport tijdens constructie- Rechts hijsapparatuur 

Rechthoek - Schaalelementen 

Enkele mogelijkheden: A Opdeling in 4 subdelen van 10x10 m. 
B Opdeling in 16 subdelen van 5x5 m. 
C Opdeling in 10 subdelen van 4x1 0 m 

A B 

Afbeelding: Indeling plattegrond. 



De schaaldelen verzorgen de stabiliteit van de constructie. Het ligt dus voor de hand om de 
schaaldelen en de ribben al per subdeel met elkaar te bevestigen alvorens het deel te hijsen. 
Stel dat we de constructie op zouden bouwen uit vier subdelen van elk 10x10 m dan zal de 
maximale hoogte waarop de subdelen op de bouwplaats gemonteerd moeten worden beperkt 
blijven tot +/- 1.5m. Dit is op de bouwplaats dus zeer goed te vervaardigen. 

Afbeelding: Subdeel plat op bouwplaats. 

Driehoek 

Op eenzelfde wijze is deze structuur in subdelen te vervaardigen. 

De plattegrond is bij voorbaat al ingedeeld in vier gelijke delen. Het ligt voor de hand om deze 
delen op grondniveau te vervaardigen en tevens daar al voor te spannen. De constructie kan 
zodanig voorgespannen worden dat al rekening wordt gehouden met de montagebelasting. 

Rechthoek - Ribelementen 

Reeds vermeld zal bij deze variant de stabiliteit tijdens de montagefase een groot probleem 
worden. Dit komt doordat de constructie pas stabiel is indien er windverbanden aanwezig zijn. 
Deze dienen nu voorgespannen te worden en dat kan pas achteraf als de constructie gereed 
is. Hoe verzorg j e  de stabiliteit dan tijdens de montagefase zonder een al te grote 
ondersteuningsconstructie te gebruiken. 

Geodetisch 

Op eenzelfde wijze is deze structuur in subdelen te vervaardigen. 

Voorspanning 

Algemeen 

Het is gewenst om de schaalconstructie voor te spannen omdat j e  er hierdoor voor kunt 
zorgen dat er slechts drukkrachten in j e  constructie zullen optreden. Dit leidt tot een 
eenvoudige uitvoering van de verbinding. Als j e  echter een droge verbinding nastreeft dan zul 
j e  ook voorspanning op een droge manier moeten uitvoeren om het voordeel van een hoge 
bouwsnel heid te behouden. 
In  het verleden werden vrijwel alle schaalconstructies ter plaatse gestort. De mogelijkheid om 
bij deze uitvoeringswijze de schaal ook nog voor te spannen bleef vrijwel geheel beperkt tot 
de hyparschalen. Deze vormen kunnen namelijk met rechten beschreven worden. Hierdoor 
konden eenvoudig de strengen aangebracht en voorgespannen worden. Vervolgens kon de 
schaal gestort worden. Men had een voorgespannen schaalconstructie. Nu we echter een 



schaal gaan prefabriceren en de voorspanning dus achteraf gaan aanbrengen wordt het ook 
mogelijk om andere schaalvormen voor te spannen. 

Rechthoek - Schaalelementen 

De voorspanstrengen zullen in de ribben gesitueerd worden. In  de ribben dienen hiervoor 
sleuven aangebracht te worden. De constructie is ook zonder voorspanning stabiel en met 
enkele ondersteuningspunten kan achteraf de voorspanning aangebracht worden. 

Afbeelding: Droge voorspanning door sleuven in ribben 

Driehoek 

Doordat deze constructie t.a.v. de elementen al vrijwel niet uitvoerbaar is houden we ook 
geen rekening met een eventuele voorspanning. 

Hvpar 

Deze constructie kan op eenzelfde wijze als de tweede structuur voorgespannen worden. De 
strengen lopen volgens rechten. Dit zou een gemakkelijker uitvoering met zich mee kunnen 
brengen. 

Rechthoek - Ribelementen 

In plaats van voorspanstrengen in de ribben aan te brengen zouden de diagonalen / 
windverbanden juist voorgespannen kunnen worden. Op deze wijze geef j e  ze een extra 
functie mee en behoeven er geen sleuven in de ribben aangebracht te worden. 
De uitvoering van de constructie zal echter zeer lastig worden. Dit komt doordat de 
constructie pas stabiel is indien er windverbanden aanwezig zijn. Deze dienen nu 
voorgespannen te worden en dat kan pas achteraf als de constructie gereed is. 

Geodetisch 

Een geodetische indeling is geheel niet geschikt voor voorspanning. De ribben waardoor de 
sleuven zouden lopen liggen niet in een doorgaande lijn. 

Transport & opslag 

Voor alle geometriëen geldt dat de omvang als wel het gewicht van de elementen niet tot 
problemen zal leiden. Gekeken wordt naar de volgende facetten: 
- mogelij kheid tot stapelen 
- noodzaak tot een verstandige volgorde, nummering 

Rechthoek - Schaalelementen 

Er zijn 400 elementen in totaal waarvan er 100 verschillende types bestaan. De elementen zijn 
allen vlak en de afwijkingen t.o.v. elkaar zijn klein. Het stapelen van de elementen zal dan ook 
geen probleem vormen. Een goede nummering is echter een vereiste. 



Driehoek 

Hetzelfde verhaal als bij de vorige constructie. Er zijn nu echter iets meer verschillende typen 
en ze hebben kleinere afmetingen. 

Wederom zweeft deze constructie er tussenin. Er zijn namelijk 25 elementtypes die elk 16 
maal voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld 25 rijen elk 16 elementen. Een nummering is 
zeker noodzakelijk, echter deze is minder complex als bi de tweede en derde variant. 

Rechthoek - Ribelementen 

Alle elementen zgn geheel identiek en nemen zeer weinig ruimte in beslag. Een noodzaak tot 
nummering van de elementen is er dus niet. 

Geodetisch 

Een groot aantal identieke elementen. Een ingewikkelde nummering blijft echter achterwege. 

Betonsoort 

Algemeen 

De laatste jaren zijn op het gebied van nieuwe betonsoorten vele ontwikkelingen gaande. Een 
voorbeeld hiervan is (Z)HSB, (Zeer) Hoge Sterkte Beton. Deze betonsoorten zijn met name 
geschikt voor prefabricage doordat er zeer strenge eisen worden gesteld aan de samenstelling 
en de menging van het beton. We gaan daarom ook onderzoeken of het gebruik hiervan voor 
mijn project significante voordelen biedt, en/of het technisch haalbaar is. Redenen om (Z)HSB 
bij mijn project toe te passen zouden zgn: 

- De schaalconstructie zal voorgespannen worden zodat er voornamelijk drukkrachten in de 
constructie zullen optreden. (Z)HSB kan tot een hoge graad voorgespannen worden. 
- De verbinding tussen de elementen komt in specifieke punten tot stand. Dit betekent dat de 
krachtsoverdracht zich binnen de constructie middels nauwe paden laat leiden. Dit kan 
spanningsconcentraties tot gevolg hebben die eventueel wel door (Z)HSB zijn op te  nemen. 
- Lichter, slanker construeren. Dit aspect vervalt indien stabiliteit maatgevend is boven 
sterkte,stijfheid. Bij schaalconstructies kan namelijk doorslag optreden. 

Indien bovenstaande zaken ook zonder al te grote problemen met een conventionele 
betonsoort zoals B65 op te vangen zou zijn, dan is er geen noodzaak meer om (Z)HSB te 
gebruiken. 

Daglichttoetreding 

Het aanbrengen van daglichtopeningen bij schaalconstructies leidt vaak tot problemen. Dit 
wordt veroorzaakt doordat een opening in een uniforme schaal de membraanwerking ernstig 
verstoord. Hierdoor zijn daglichtopeningen b0 koepelconstructies vaak in de nok gesitueerd. In  
dit gedeelte heerst enkel druk. Een drukring neemt hier de krachten op. 
Nu we echter een schaal gaan opbouwen uit geprefabriceerde elementen wordt het wellicht 
ook mogelijk om op andere plaatsen in de schaal openingen aan te brengen. De elementen 
zijn immers verstevigd met ribben zodat er toch al geen sprake meer is van pure 
membraanwerking. 



Rechthoek - Schaalelementen 

Gebleken is dat de verbinding tussen de elementen het beste in het midden van de zijden kan 
plaatsvinden. Deze plaatsing levert naast een eventuele universele verbinding nog een ander 
groot voordeel op. Een plaatsing van de verbinding in het midden betekent namelijk dat de 
schaaldelen elkaar in de hoeken vrij zullen treffen. Hier kan dus ook geen krachtsoverdracht 
plaatsvinden. Van schaalwerking is nu zeker geen sprake meer. De schaalelementen 
verzorgen enkel de stijfheid in het vlak van het element. In principe verzorgt slechts dat 
gedeelte van het schaalelement dat binnen de ribuiteinden ligt deze stijfheid. Het gedeelte dat 
hierbuiten valt bevat eigenlijk geen functie en kan daarom ook weggelaten worden. Hier 
zouden dus daglichtopeningen geplaatst kunnen worden zonder dat daarbij de krachtswerking 
van de constructie verandert. Van elk van de 400 elementen waaruit de constructie bestaat 
kunnen de hoeken verwijderd worden. 
Zo zijn er dus een vrijwel onbeperkt aantal varianten mogelijk. Onderstaande afbeelding toont 
vier elementen waarvan bij elk element één hoek is verwijderd. Samen vormt dit één 
daglichtopening. 

Afbeelding: Daglichtopening 

Driehoek 

Bij deze variant is het niet mogelijk om op een elegante wijze daglichtopeningen aan te 
brengen zonder dat daarbi de krachtswerking van de constructie wijzigt. 

Idem 

Rechthoek - Ribelementen 

Deze variant heeft per definitie een dakbedekking nodig. Glas is één van de mogelijkheden. 
Deze variant is een ribconstructie en geen schaalconstructie waardoor de mogelijkheid van het 
aanbrengen van daglichtopeningen minder speciaal is. 

Geodetisch 

Het aanbrengen van daglichtopeningen wordt zeer lastig. 



C Analyse krachtswerking varianten 

Algemeen 

Schaalconstructies zijn laagvormige constructies waarbij de dikte ten opzicht van de twee 
andere richtingen zeer klein is en waarvan de geometrie zich kenmerkt door enkel- en/of 
dubbelgekromde vlakken. Juist deze geometrie verzorgt de schaal haar sterkte. Krachten die 
op de schaal werken worden vrijwel geheel door krachten in het vlak van de constructie 
opgenomen. Er wordt ook wel van membraanwerking gesproken. Pure membraanconstructies 
zUn bijvoorbeeld tent- of kabelconstructies. Schaalconstructies kunnen namelijk in beperkte 
mate ook nog buiging opnemen. De membraantheorie is in grote delen van de schaal geldig 
maar niet overal. Met name langs de randen treden verstoringen op in de membraanwerking. 
Hierdoor zijn hier de grootste momenten in de constructie te vinden. 

B 
Afbeelding: Membraanwerking schaalelement 

Nu volgt beknopt de krachtswerking van de verschillende typen schaalconstructies. De 
enkelgekromde, cylinderachtige constructie, ofwel schalen met een nulwaarde Gauss- 
kromming, laat ik achterwege. 

l : Koepel 
We nemen een uniforme belasting. De krachtswerking is in twee richtingen te beschouwen. I n  
meridiaanrichting heerst overal in de koepel druk. In  breedterichting bevindt zich bovenin druk 
en onderin trek. Het omslagpunt wordt gevonden bij 52graden. 

2: Hyperbolische-paraboloïde 
Net als de koepel is de hyperbolische-paraboloïde ook dubbelgekromd. Het belangrijkste 
verschil is echter dat de krommingen nu tegengesteld gericht zijn. Voor de krachtswerking 
betekent dit het volgende. De positieve kromming zorgt voor boog-/drukwerking in de 
constructie. Deze boog zal willen vervormen onder de belasting maar dit wordt tegengewerkt 
door de negatieve kromming, die een hangmechanisme/trekwerking inleidt. Samen zorgt het 
voor een stijf geheel. 

Afbeelding: Krachtswerking dubbelgekromdeschaalconstructies. 



De varianten zijn door de verstevigingsribben die ze bevatten niet meer te beschouwen als 
uniforme schalen. De membraantheorie is hiervoor dus ook niet meer geldig. Echter het 
globale constructiegedrag van de varianten zal toch grote overeenkomsten vertonen als ware 
het uniforme schalen. 

I n  het eindige-elementenprogramma ESA-Prima Win zullen we de constructies gaan 
onderzoeken en vervolgens met elkaar vergelijken. Dit programma is goed geschikt om 
staafconstructies mee te berekenen. Door de constructies als staafmodellen te schematiseren 
kan relatief snel de globale constructiewerking bepaald worden. Hierbij worden de ribben 
uiteraard als staven voorgesteld. De schaaldelen worden geschematiseerd tot diagonaal 
lopende staven. Zg zullen in deze fase eenzelfde EAI als de ribben bevatten. EIIA, = EIZAZ. In  
werkelijkheid zal dit verschillen maar dat wordt pas van belang als we een gekozen variant 
verder uit gaan werken. 

Afbeelding: Een schaalelement omgezet naar een stavenmodel 

Om tot een goede vergelijking tussen de constructies te komen zijn de volgende aspecten voor 
elke constructie gelijk aangenomen: 

-',, ,I' Opleggingen: scharnierend vast 
' "S 

Afmetingen: staven: 80x40 mm 
randstaven: 200x1 00 mm 

Materiaal : B65 
E = 38500 EI mm' l z-as 

Afbeelding: Oplegging 

Belasting 2 kN. Schatting eigen gewicht en sneeuwbelasting. 

De eerste variant lijkt uiteraard zeer veel op de variant rechthoek-ribelementen. Het 
belangrijkste verschil is echter dat deze haar ribben in het midden van de elementen heeft 
gesitueerd. Gebleken was dat de verbinding tussen de elementen onderling hier het gunstigst 
zou zijn. Daarnaast geldt dat de diagonaal lopende staven nu het schaaldeel voorstellen. Bij de 
variant rechthoek-ribelementen zijn dit stalen windverbanden. Daarnaast is deze 
geschematiseerd met scharnierende verbindingen. Hier zullen dus geen dwarskrachten en 
momenten optreden. De overige varianten zijn geschematiseerd met momentvaste 
verbindingen. 

I k  heb geen model kunnen toetsen van de vgfde constructievorm; geodetische indeling. Het is 
namelijk niet zo eenvoudig om hier een knopenmodel van te verkrijgen. 
We vergelijken de vier varianten op doorbuiging(6) en krachtenspel (N-D-M). 





Doorbuiging - 6 

Rechthoek - Schaalelementen 

schaal 1 :50 

Maximale verplaatsing: UZ = 28.9 mm. Midden rand. 
Vervormingsbeeld: De gehele schaal vervormt vrijwel gelijk. In  de hoekpunten treden 

echter grote verstoringen op, wat leidt tot opwaartse verplaatsingen. 

Er dient echter wel bi vermeld te worden dat het vervormingspatroon van de gehele 
constructie sterk afhankelijk is van het gekozen randprofiel. Zouden we bijvoorbeeld een 
groter randprofiel toepassen dan zullen enerzijds de verstoringen in de hoeken afnemen maar 
anderzijds zullen de verstoringen langs de gehele rand gaan toenemen. De verstoringen 
verdwijnen niet, zij verplaatsen zich alleen. Je kunt ze egaliseren. 

Driehoek 

schaal 1 : 100 (wijkt af van de vorige) 

Maximale verp1aatsing:Uz = 13.3 mm midden. Deze verplaatsing bevindt zich nabij de rand 
richting hoekpunt. 



Vervormingsbeeld: Verstoringen treden langs de gehele rand op.maar met name nabij de 
hoekpunten. Bij deze structuur treden echter geen opwaartse 
verplaatsingen op. 

Hvpar 

schaal 1 :l 00 

Maximale verp1aatsing:Uz = 8.1 mm. Deze verplaatsing bevindt zich in het midden van een 
vlak. 

Vervormingsbeeld: De constructie is slechts op vier punten opgelegd. De hoekpunten 
kunnen vrij bewegen. Ondanks een neerwaartse belasting verplaatsen 
de hoekpunten toch naar boven toe. 

Rechthoek - Ribelementen 

schaal 1 :50 

Maximale verplaatsing: UZ = 41 .O mm. Midden rand. 
Vervormingsbeeld: Idem variant 1, echter iets slapper. 

Ook bij de overige constructievarianten geldt dat het randprofiel een grote rol speelt in het 
constructiegedrag. 



Geodetisch 

Deze constructie is niet onderzocht. Desondanks zouden we toch kunnen stellen dat deze 
constructie zeer goede resultaten zou opleveren. Dit baseren we op de volgende aspecten; 
- Geodetische structuren uit de natuur behoren tot de sterkste die de natuur voortbrengt. 
- Een vijfhoekige plattegrond waarop de constructie kan afdragen. Er worden minder 
problemen in de hoeken verwacht. 

Conclusies 

Als we de varianten met elkaar gaan vergelijken kunnen geen harde conclusies getrokken 
worden. Dit komt doordat de vier varianten teveel van elkaar verschillen om daar zomaar 
dezelfde dimensies aan toe te kennen. Daarnaast geldt dat de derde variant, de hypar, een 
geheel ander soort constructie is. Tevens hebben we nog helemaal niet gekeken naar 
aspecten zoals voorspanning, montagebelasting etc.. Dergelijke zaken zouden het geheel weer 
in een heel ander daglicht kunnen plaatsen. 
Kortom dit onderzoek is niet bedoeld om harde conclusies te trekken. Het is slechts bedoeld 
om globaal wat verschillen in de krachtswerking aan te geven tussen de varianten. Enkele 
opmerkelijke resultaten zijn; 

Rechthoek-Schaalelementen & 
Rechthoek-Ribelementen: De vervormingen zijn relatief groot. Met name in de 

hoekpunten zien we grote wisselingen. Deze gaan van 
opwaarts vrij snel over in neerwaartse verplaatsingen. 

Driehoek: Hier treden geen opwaartse verplaatsingen op. Een driehoekige 
plattegrond is gunstiger dan een vierhoekige plattegrond. Het 
geheel vertoont een stijver geheel, echter dit kan ook 
veroorzaakt worden doordat de constructie relatief kleiner is. 

Hypar: De hyparconstructie vertoont het meest stijve geheel. Het trek- 
en drukmechanisme werken elkaar goed tegen. 



Krachtenspel - N-D-M 

Om bij de grafische uitvoer een duidelijk beeld te geven van wat er precies gebeurt in de 
constructie zal ik selecties van staven moeten maken die representatief zijn voor de 
constructie als geheel. Hiervoor selecteer ik de rij staven langs de rand en de middelste rij. 
Doordat de constructie vierzijdig symmetrisch is gelden de gevonden resultaten ook aan de 
andere zijde (spiegelen) en voor de rijen (kolommen) haaks erop. 
Voor de derde variant, hypar, selecteer ik echter de staven die diagonaal lopen zodat hiermee 
duidelijk kan worden gemaakt hoe het trek- en drukmechanisme werken. 

Selectie variant 1 Selectie variant 2 

Selectie variant 3 Selectie variant 4 

Afbeelding: Selecties variant 1&2, variant3, variant 4 



Rechthoek - Schaalelementen 

De onderlinge verbindingen zijn momentvast. Er treden verstoringen in de membraanwerking 
op nabij de randen. 

N-lijn: Maximale drukkracht van -13.0 kN in het midden rij. 
Maximale trekkracht van 5.7 kN nabij de uiteindes middelste rij. 

D-lijn: Maximum van 0.2 kN nabij de rand. 

i 

M-lijn:. Verlopend van - 0.2 kNm nabij de hoek tot +0.2 kNm midden rand 

Er treedt een maximale normaalspanning op van -10.7 ~ /mrn '  nabi  de oplegging. 



Driehoek 

N-lijn: Overal in de schaal treden drukkrachten op. Met name in de hoeken. Max. -46 kN 

D-lijn: Maximum van 0.8 kNm nabij de rand. 

M-lijn: Omslagpunt in de hoek. Van -0.4 kNm tot +0.5 kNm. 

Er treedt een maximale normaalspanning op van -27.6  m mm' nabij de oplegging. 



N-lijn: Drukmechanisme maximaal -41.3 kN 

Trekmechanisme maximaal +l 1.7 kN 

D-lijn: Zeer beperkt 



M-lijn: Zowel voor het drukmechanisme als het trekmechanisme een verloop van -0.1 tot + 
0.1 kNm. 

C l 

Er treedt een maximale normaaldrukspanning op van -15.6 ma mm' nabij de oplegging. En 
een maximale normaaltrekspanning van 5.4  mm^ nabij het uitstekende hoekpunt. 

Rechthoek - Ribelementen 

Een groot voordeel van de ribstructuur is dat er geen verstoringen in de krachtswerking 
optreden. De verbindingen zijn namelijk scharnierend en hierdoor treden er enkel 
normaalkrachten op in de constructie. De windverbanden verzorgen de stabiliteit. De 
krachtsoverdracht wordt dan ook vrijwel geheel door de ribben verzorgd. 

N-lijn: Maximale drukkracht van -25.8 kN in het midden Ze rij. 
Beperkte trekkracht van 2.8 kN nabij de uiteindes middelste rij. 

Er treedt een maximale normaalspanning op van -8.1 ma mm^ in het midden van rij twee. 



Conclusies 

Als we wederom de constructies met elkaar vergelijken kunnen we wederom stellen dat geen 
harde conclusies getrokken kunnen worden. We kunnen globaal de volgende kanttekeningen 
opmaken; 

Rechthoek-Schaalelementen: Er treden nabi  het midden van de rand trekkrachten op. 

Driehoek: 

Hypar: 

Het gunstige beeld dat deze plattegrond gaf qua doorbuiging 
wordt niet doorgezet bij de krachtswerking. De grootste 
verstoringen in de membraanwerking treden namelijk bij deze 
variant op. Daarentegen is het wel de enige variant waar 
slechts druk in voorkomt watjuist wel weer gunstig is. 

Bij de hypar treden zoals verwacht de grootste trekkrachten 
op. Verstoringen zijn echter weer beperkt. 

Rechthoek-Ribelementen: Een scharnierende verbinding tussen de elementen leidt ertoe 
dat er geen verstoringen meer kunnen optreden. Dit is een 
gunstig aspect. Daarbij geldt dat de optredende trekkrachten 
een factor 2 kleiner zijn 

Op basis van deze analyses (bijlage 1 geheel) is de matrix opgesteld dat geleid heeft tot een 
keuze voor een variant. 



I I Achtergrond eigenwaardeberekeningen 

Bij een eigenwaardeberekening wordt de theoretische knikbelasting bepaald van een ideaal 
lineair elastische constructie. Bij een eigenwaardeberekening voor een scharnierend opgelegde 
centrisch belaste kolom zal exact de Eulerse kniklast gevonden worden. 

Z ~ E I  
FE =- (bifurcatiepunt). Echter door imperfecties en niet-lineariteiten zal deze 

72' 
lk 

theoretische kniklast bij constructies in de praktijk nooit bereikt worden. Hierdoor levert een 
eigenwaardeberekening dus onveilige waarden. Dit is de reden dat we een relatief hoge 
veiligheidseis van h 1 2.5 hanteren. 

Afbeelding: Eigenewaardeberekening VS niet-lineaire analyse 

Mechanica 

De elementvergelijkingen volgens de eerste orde theorie: {F le  = [KIe {d le  

{Fle = Elementknoopkrachten 
[KIe = Lineaire element-stijfheidsmatix 
{d le  = Elementknoopverplaatsingen 

De elementvergelijkingen volgens de tweede orde theorie: {F le  = {[KIe+[KJe) { d l e  

[KIe = Toegevoegde element-stijfheidsrnatix 

Bij een eigenwaardeformulering gaan we uit van het stelsel tweede orde vergelijkingen. 

Hierbii is [K,] de toegevoegde stijfheidsmatrix behorende b0 een belasting {F) , en de 
toegevoegde stijfheidsmatrix h[KJe behorende bij de belasting h{F). Door nu A{F) gelijk te 
stellen aan de Eulerse knikkracht {FE). zorgen we dat geldt. 

Vermenigvuldigingsfactor : 2 = ~ A l m s  

FAanwaig 

En {FE) = C[Kl+h[&l) Cd) 



Omdat bi knik de constructie in de uitgebogen vorm dezelfde belasting draagt als in de 
perfect rechte toestand moet ook gelden; 

waarbij {Ad) het verschil tussen de knoopverplaatsingen in de uitgebogen en perfecte rechte 
vorm is. Als we deze vergelijkingen van elkaar aftrekken dan vinden we: 

De triviale oplossing is {Ad) = {O}. Het stelsel vergelijkingen heeft ook een niet-triviale 
oplossing wanner we {[K]+h[&]) gelijk aan nul stellen. Uit deze voorwaarde kan A berekend 
worden en daarmee de Eulerse kniklast. Als A bekend is kan vervolgens ook de knikvorm {Ad) 
opgelost worden uit het stelsel vergelijkingen {O) = {[K] +h[K,]} {Ad). 

In  een eindige-elementen pakket wordt een eigenwaardeberekening als volgt uitgevoerd: 

Stap l : Een eerste orde, lineair elastische berekening wordt uitgevoerd. Hierbij wordt 
{F} = [K] {d) opgelost, om de normaalkrachten in de constructie te bepalen. Met deze 
normaalkrachten kan de toegevoegde stijfheidsmatrix [K,] berekend worden. 

Stap 2: Vervolgens wordt een eigenwaardeberekening uitgevoerd waarbij de waarde h wordt 
bepaald waarvoor de matrix {[K]+L[&]) singulier is. 

Stap 3: Voer een eigenvectorberekening uit om de knikvorm te bepalen. De eigenvector {Ad) 
wordt berekend. Van deze eigenvector is de grootte onbepaald, alleen de verhouding 
tussen de componenten van de vector ligt vast. Het zegt dus niks over de 
daadwerkelijke vervormingen. 
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