
 Eindhoven University of Technology

MASTER

JuBi
constructief ontwerp voor stalen gevelbuisconstructie met set-backs en
overgangsconstructies

Dorleijn, Sander L.W.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e3596f18-a113-4943-a1e1-de2f227ea66d


Bijlagen 

JuBi: 
Constructief ontwerp voor stalen gevelbuisconstructie 

met set-backs en overgangsconstructies 

Faculteit Bouwkunde van TUE 
Afdeling Constructief Ontwerpen 

Sander Dorleiin 

s476025 

Afstudeercommissie: 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp (TU/e) 
prof. ir. H.H. Snijder (TU/e) 

ing. L.J.A. v. Lieburg (Ingenieursbureau Zonneveld b.v.) 





Inhoudsopgave 

B I J L A G E N :  
I SCHEMATISERING E N  P R O F I E L E N  

I. 1 Inleiding 

1.2 Fundering 

1.3 Onderbouw 

1.4 Bovenbouw 

1.5 Doorsneden 

1.6 Toepassing 

I1 BELASTINGEN 
11.1 Inleiding 

11.2 Eigen gewicht en permanente belasting 

11.3 Veranderlijke belastingen horizontaal 

11.4 Veranderlijke belastingen verticaal 

I11 FUNDERING 
111.1 Inleiding 

111.2 Situatie 

111.3 Keuze funderingstype 

111.4 Funderingsadvies Geomet 

111.5 Indicatie belastende krachten 

111.6 Palenplan 

111.7 Draagkracht en veentiifheden 

111.8 Waterdru k 

Inhoudsopgave 



I V  HORIZONTALE VERVORMING 32 
N. 1 Inleiding 32 

N.2 De handberekening 33 

N.3 Justitietoren als rechthoek in computerberekening 45 
IV.4 Justitie uniform 65 

N.5 Justitie toren 72 

N.6 Conclusie 89 

V CONTROLEBEREKENINGEN GEVELBUIS 91 
V.l Inleiding 

V.2 Selectie 

V.3 Plaatligger 1 : Overgangsconstructie 

V.4 Plaatligger 3 

V.5 Kolom 1 : Overgangsconstructie 

V.6 Kolom 3 

V.7 Schuine kolom 

V.8 Hoekkolom B1 

V.9 Vervorming set-back 

V1 VERBINDINGEN 141 
VI. 1 Inleiding 

VI.2 Ligger-ligger verbinding ter plaatse van de overgangs-conshdie 

VI.3 Ligger-kolom verbinding 

VI.4 Stoppende kolom-ligger verbinding 

VI.5 Kolom-kolom verbinding 

VI.6 Kolom-onderbouw verbinding 

VI.7 Vloer-ligger verbinding 

VI.8 Set-back verbinding 

VI.9 Ligger-ligger verbinding 

V11 UITVOER 
A: Excell 

A. 1 Constructief programma van eisen 

A.2 Windbelasting 

B: ESA Prima Win 

B. 1 Justitie toren 

Inhoudsopgave 



Schematisering en profielen 

I. 1 Inleiding 
Een belangrijke factor in een constructief ontwerp is de vertaling van werkeliikheid 
naar schematisering. De schematisering moet het gedrag van de constructie zoveel 
mogeliik modelleren. 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de schematisering van het 
uiteindelijke gevelbuismodel voor de toren (figuur I. 1 ). Daarnaast wordt stilgestaan 
bii de belangriikste profielen die gebruikt worden in de constructie. 

/"\ 

Figuur 1: 1 Constructie toren 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
defundering, 
de onderbouw, 
de bovenbouw 
de gebruikte profielen. 

In dit hoofdstuk wordt slechts ingegaan op de invoer van de geometrie met 
profilering van de gevelbuis. Voor bepaling en invoer van de belastingen wordt 
verwezen naar bijlage 11. 
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1.2 Funderinq 
De fundering is uitgewerkt in biilage 111. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de 
fundering niet uitgewerkt (figuur 1.2). Er wordt in deze paragraaf omschreven hoe 
het funderingsontwerp in het rekenprogramma opgenomen is. 

Figuur L2 Ploftegrond van de fundering. 

1.2.1 Horizontale ondersteuning 
Er wordt op -2 vloerniveau een horizontale starre steun aangenomen. Deze 
aanname is gerechtvaardigd omdat de horizontale verplaatsing van de 
funderingsbak (figuur 1.3) op dit niveau nihil is. Deze kleine verplaatsing is niet 
interessant voor de berekening. De vervorming aan de top van het gebouw is meer 
afhankeliik van de rotatie dan de verplaatsing van de fundering. 
De horizontale belasting wordt opgenomen door buiging in de funderingspalen. 
Ongeveer 300 palen zullen er per toren geplaatst moeten worden om de verticale 
belasting te kunnen dragen. De horizontale kracht per funderingspaal is slechts 50 
kN: 
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De vervorming door buiging van de paal zal dus klein zijn. Naast de buiging in de 
palen zijn er nog een aantal factoren waarmee geen rekening gehouden wordt, 
die zorgen voor een starre ondersteuning: 

m de wriiving van de keldervloer met de grond; 
de passieve gronddruk ter plaatse van de kelderwanden. 

De horizontale belasting wordt opgenomen door een starre steun als in figuur 1.3. 

1.2.2 Verticale ondersteuning 
De verticale belasting, afgedragen door de gevelbuis, moet worden opgenomen 
door de veren k, en k, (zie figuur 1.3). Deze veren bestaan, zoals beschreven in 
bijlage 111, uit een equivalente draag kracht (R.,;,,,;,= 1 5 MN; zie bijlage 111) en 
veerstijfheid (k=663 MN/m; zie bijlage 111) die drie funderingspalen representeren. 
De palen dragen in de schematisatie alleen een normaalkracht gerepresenteerd 
door de veren k, en k, (figuur 1.3). 

De funderingspalen kunnen 
zowel druk als trek 
overdragen. Na een eerste 
berekening blijkt dat er geen 
trek op de fundering 
ontstaat en dat de 
drukkrachten binnen de 
maximaal opneembare 
drukkracht bliiven. Hierdoor 
kan een niet-lineaire 
berekening achterwege 
bliiven en worden alle veren 
als volgt ingevoerd: 

Figuur L 3  Doorsnede funderingsbak 

Een niet-lineaire berekening 
zou nodig zijn, wanneer blijkt dat er grote trekkrachten op de fundering ontstaan. 
Ook wanneer de maximale drukkracht in een funderingspaal rekentechnisch 
overschreden wordt, moet deze begrensd worden. Er kan nu een lineaire 
berekening gebruikt worden. 

De ondersteuningen zijn 
puntvormig ingevoerd om de 
2,7 meter als het stramien van 
de gevelbuis. Er is bewust 
gekozen voor een puntvormige 
ondersteuning. Lijnvormige 
ondersteuningen belasten de 
berekening onnodig zwaar. 
De funderingsstrook is ook in 

.- 
de berekening meegenomen. 

Figuur L4 Fundering als ingevoerd 
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1.3 Onderbouw 
De onderbouw is hoofdzakelijk in beton uitgevoerd. De 

B 
kelder is omgeven door betonwanden die geplaatst zijn 
onder de gevelbuisconstructie van de toren. In de 
wanden zijn een aantal gaten aanwezig. Door deze 
gaten lopen de riibanen van de parkeerkelders. De 
wanden ziin uitgevoerd in beton B65 en hebben een 
dikte van 350 mm. De wanden zijn verdikt tot 900 mm 
onder de kolommen die uit de gevelbuis komen. u D 

In de figuren 1.6 en 1.7 zijn de geperforeerde wanden Figuur LSp,aegmnd 
opgenomen volgens het uitklapmodel van figuur 1.5. uiMoprnalel 
De wanden tussen B-A en A-D zijn volledig gesloten. 

De wanden ziin als schiiven ingevoerd met een net van 
0,675 meter ( l  /4 stramien). 
O p  de wand zijn diverse aansluitingen. Zo wordt de funderingsstrook momentvast 
aan de wand gestort. De vloeren sluiten scharnierend aan op de wanden. De 
kolommen uit de gevelbuis, sluiten momentvast aan op de wanden. 

Figuur L6 Wand B-C 

5.400 u 5.400 u 5.400 u 2.630 X 

Figuur L7 Wand C-D 

Het beton dat gebruikt wordt voor de wanden is aangenomen als gescheurd. Voor 
deze wanden wordt een E-modulus aangenomen van 12700 N/mm2. 
De vloeren worden ingevoerd als in paragraaf 1.4.1. 
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1.4 Bovenbouw 
De bovenbouw bestaat uit drie delen: 

de vloeren; 
de buitengevel; 
de binnenwanden ofwel de constructie rond de gaten in de vloer. 

In de analyse wordt de constructie van de binnenwanden genegeerd. De 

constructie van de binnenwanden is niet interessant voor dit afstudeerproject 
omdat deze geen invloed heeft op de gevelbuisconstructie en slechts de eigen 
verticale belasting draagt. 
In onderstaande tekst wordt eerst de schematisatie van de vloeren besproken en 
vervolgens de schematisatie van de buitengevel. 

1.4.1 Vloeren 
De vloer wordt ingevoerd om twee redenen: 

I .  verdelen (horizontale) windbelastingen over de gevelbuisconstructie; 
2. gevelkolommen op gelijk verdiepingsniveau: "één" horizontale vervorming 

(wanneer geen rotatie aanwezig). 

In onderstaande tekst wordt de vloer die in het model ingevoerd wordt, schijf 
genoemd. De term vloer geldt voor de uiteindelijke plaat die in de toren gestort 
wordt. 
De schijf heeft dus geen geliikenis met de vloer die uiteindelijk in de toren 
geplaatst wordt. De belastingen die uit de vloer op de gevelbuis werken, worden 
apart bepaald en als puntlast op de gevelbuis geplaatst. 

P R O B L E M A T I E K  
In de berekening van de gevelbuis wordt rekening gehouden met alle krachten die 
hierop werken. De gevelbuis dient dusdanig gedimensioneerd te worden dat deze 
zonder hulp van de overige constructie de horizontale standzekerheid van het 
gebouw kan waarborgen. Dit is dan ook de reden dat men niet wil dat de vloer 

De schiif mag slechts belast worden 
door krachten in het vlak van de 
schijf (zie figuur 1.8). De krachten uit 
het vlak van de schiif moeten immers 
door de gevelliggers opgenomen 
kunnen worden. Wanneer toch 
krachten uit het vlak op de vloer 
kunnen werken, gaat de vloer mee 
werken in de stabiliteit (ten gevolge 
van de shear-lag). De vloer neemt 
dan krachten over van de ligger en 
verstijft daarmee de constructie, wat 

Figuur 18 Toegestane krachten vanuit gevelbuis 
in een conservatieve benadering niet 

naar vloer 
gewenst is. 
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OPLOSSINGEN 
De schiif wordt in het model niet direct aan de gevelbuis bevestigd. De vloer wordt 
gekoppeld aan de gevelbuis door koppelstaven als in figuur 1.9. Deze 
koppelstaven worden - zowel in als uit het vlak - momentvast aan de schiif en aan 
de gevelbuis bevestigd. Aan de koppelstaven wordt de eigenschap toegekend dat 
zii alleen de krachten aangegeven in figuur 1.8 over kunnen dragen zodat de vloer 
geen verticale krachten van de gevelbuis kan overnemen. 

Figuur L9 Koppelsbven 

Een bijkomend voordeel van deze 
schematisering is dat op elk moment 
eenvoudig de krachten die de schiif 
ingaan bepaald kunnen worden door de 
krachten in de koppelstaven te 
raadplegen. 
De schiif en de koppelstaven worden 
toegevoegd terwijl zii in het uiteindeliike 
gebouw niet op bovenstaande wiize 
aanwezig zijn. Het gewicht van de schiif 
en de koppelstaven is op nul gesteld. 
Het gewicht van de vloer is 
verdisconteerd in de belastingen die op 
de gevelbuis geplaatst worden. 

BELASTINGEN 
De belastingen worden ter hoogte van 
de belastende verdieping als puntlast op 
de gevelkolommen geplaatst. Per 

verdiepingsvloer worden deze puntlasten 
bepaald. Deze puntlasten worden in een apart model bepaald door de vloerplaat 
per verdieping in te voeren. Er worden dan verende, puntvormige ondersteuningen 
aangebracht ter plaatse van de gevelkolommen. De veerconstante die ingevoerd 
wordt, is equivalent voor de veer die ontstaat door de vervorming van de fundering 
plus de constructie tot het oplegpunt van de vloer. 

VLOERBEREKENING 
De vloerplaat wordt berekend in een apart model. De vloeren worden ondersteund 
door veren equivalent aan de ondersteuning ter plaatse van de locatie in de toren. 
De vervormingen ter plaatse van de beschouwde verbinding van de vloer met de 
buis worden uit het gevelbuis gehaald, en worden als gedwongen vervormingen 
op de plaat gezet. De belasting wordt op  de plaat gezet. Vervolgens wordt een 
plaatberekening gemaakt met een wapeningsberekening. Deze plaatberekening 
valt echter buiten de doelstelling van dit afstudeerproiect, en zal daarom 
achterwege blijven. 
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1.4.2 Gevelbuis 
In figuur 1.1 0 zijn drie modellen getoond die gekozen kunnen worden als wiize van 
invoer. In model A ziin de staven als hartliinen ingevoerd. In model B, ziin de 
staven als hartliinen ingevoerd met op de plaatsen van de verbindingen tussen de 
liggers scharnieren. In model C is een oneindig stijve verbinding over een 
bepaalde lengte ingevoerd. De lengte is gebaseerd op de doorsnede afmetingen 
van de staven. 
Model A geeft een bovengrens aan en model C een ondergrens. De werkelijkheid 
zal zich tussen model A en model C bevinden. Model B is meer invoerwerk waaruit 
op het eerste gezicht hetzelfde resultaat ontstaat als uit model A. Wanneer echter 
een prismatische gevelbuis ingevoerd wordt, met niet haakse hoeken, ontstaan een 
andere krachtsverdelingen in de hoeken bii model A en model B. 
Gekozen wordt om de invoer een samenstelling van alle drie de modellen te laten 
zijn. Voor een uitwerking wordt verwezen naar paragraaf 1.5.2. 

k 

';P - 

t 
Rh& 

Figuur 11 0 Verschillen modellen in verhoudingsgetallen 

Alle verbindingen tussen kolommen worden momenivast ingevoerd omdat er 
volgens de NEN 6772 art. 1 1.4.1.2.2 een moment overgebracht moet kunnen 
worden van minstens 25% van het volplastisch moment van de aansluitende 
staven. De verbinding van de kolommen met de fundering wordt momenivast 
ingevoerd. 
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1.5 Doorsneden 

1.5.1 Sect ies  
Het ligt niet in de doelstelling van deze paragraaf uit te werken welke doorsneden 

gebruikt worden, maar welke 

Figuur I7 7 Toegepaste doorsneden over de 

hoogte van de toren 

- 
doorsneden waar toe gepast worden. 
Voor de doorsnede eigenschappen 
van de toegepaste liggers en 
kolommen, wordt verwezen naar de 
uitvoer van ESA Prima Win en bijlage 
v. 
In figuur 1.1 1 is een doorsnede van de 
toren geplaatst. Hiernaast ziin de 
verschillende doorsneden aangegeven 
zoals die over hoogte van de toren 
worden toegepast. 
De kolommen en liggers van 
verdieping 1, worden zwaar belast 
door de overgangsconstructies. De 
toren wordt in zes secties verdeeld 
voor wat betreft de plaatkolom. Voor 
elk van deze secties wordt een I -  
vorrnige kolom gebruikt. De I-vorm 
heeft het voordeel van eenvoudige 
montage boven een buisvormige 
kolom. 
De plaatligger wordt verdeeld in vier 
secties. Het verloop in krachten en 
momenten op de liggers over de 
hoogte van de toren, is kleiner dan het 
verloop in de kolommen waardoor 
minder secties nodig ziin. 
De hoekkolom wordt voornameliik 
belast door krachten voortkomend uit 
shear-lag en krachten voortkomend uit 
de set-back constructies (zie bijlage 
N). De set-back op verdieping 27 is 
de oorzaak van het langer doorlopen 
van de 3" sectie van de hoekkolom ten 
opzichte van de plaatligger en de 
plaatkolom. 

1.5.2 V e r s t i  j v i n g e n  
In bijlage N.3.9 is geëxperimenteerd met verstijvingen. De verstijvingen die 
gebruikt worden, ziin deels oneindig stiif aangenomen. Alle waarden ziin oneindig 
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sti j f  aangenomen behalve de verschillende oppervlaktes. De volledige oppervlakte 
van de doorsnede wordt geliik gehouden. De afschuifoppervlakte in het vlak van 
de staaf wordt vergroot. In figuur 1.1 2 wordt een voorbeeld gegeven aan de hand 
van plaatligger 3. 

Figuur 11 2 Doorsnede eigenschappen versfijvingen 

De waarde A, wordt bepaald (figuur 1.13) door het lijf van de kolom mee te 
rekenen. Zo wordt voor plaatligger 3 de waarde voor 4 bepaald op: 

A, = 20 - 3540 = 70800 mm 

Figuur 1: J 3 Ligger kolom kruis 

Deze verstijving wordt toegepast in de plaatligger over de breedte van de kolom. 
Voor een kolom kan de verstijving volgens een zelfde berekening gemaakt worden. 
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1.6 Toepassinq 
Bovenstaande schematisering wordt door het gehele proiect gebruikt. Zo worden 
de varianten van bijlage V volgens deze schematisering ingevoerd. Ook voor het 
definitieve model wordt bovenstaande schematisering aangehouden. 
De doorsnedes als aangegeven in de vorige paragraaf worden slechts in het 
definitieve model gebruikt. Voor de overige modellen wordt expliciet duideliikheid 
gegeven in de behandelende paragraven. 
De varianten voor de set-backs en overgangsconstrudies worden apart behandeld 
respectieveliik in de hoofdstukken 4.4 en 4.3. 
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Belastingen 

11.1 Inleiding 
In deze biilage zullen de belastingen die gebruikt worden in de berekeningen 
uitgewerkt en verklaard worden. 

11.2 Eisen gewicht en permanente belastinq 
Het eigen gewicht van het gebouw is een statische belasting bestaande uit het 
gewicht van de gevels, vloeren en binnenwanden. 

11.2.1 Buitengevels 
De gevel van de toren voor het Ministerie van Justitie is afgewerkt met natuursteen 
en glas. Beide worden hieronder uitgewerkt. 

Natuursteen 
De opbouw van de natuursteengevel is als in figuur 11.1. Bii bepaling van het 
gewicht is het gewicht van de hoofddraagconstructie niet meegenomen. Deze 
wordt in rekening gebracht via de rekenprogramma's. De ophangconstructie voor 
de gevelplaten is wel meegenomen. 

Figuur ì Z  l Bouwtechnisch detail opbouw gevel met gewichtsberekening 

Natuursteen: 

\, \ 0,03 18 = 0,54 kN/ d 

Glas 
Voor glasvlakken in de gevel kan uitgegaan worden van een glasplaat van 26 
mm, bestaande uit twee glasplaten van 2x4 en 6 mm en een luchtspouw van 12 
mm. Het gewicht van het glasvlak wordt: 

(6 + 8)25 = 0,35 kN / m2 

l- 
V> 
<O 

8 

\, \ 
\ \ 
\, \ ? 
\ \, 
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:::Noh&een dik 30 mm Isolatie: 
0,04 k ~ / m *  

bbt id ik9Omm 
Stalen ophangconstructie: 

0,05 k ~ / m ~  
Gipsplaten: 

0,024.9 = 0,22 kN / m2 
S ~ W ~ ~ N ~  Totaal: 

0,85 kN/m2 



11.2.2 Binnengevels 
De binnengevels zijn zo licht mogeliik geconstrueerd. Zo zijn de gevels rond de 
kernen gemaakt worden uit de benodigde kolommen voor de 
hoofddraagconstructie en afgewerkt worden met gipsplaten. Het gewicht van deze 
beplating is ongeveer 0,5 kN/m2 gevel. 
De wanden die op de vloeren staan, worden behandeld met de permanente 
belasting op de vloeren. 

11.2.3 Vloeren 
In de toren voor het Ministerie van Justitie wordt gebruik gemaakt van de 
Bollenvloer 340, zoals in de variantenstudie vloeren hoofdstuk 4.2 uitgewerkt is. 
O p  vijf verdiepingen wordt van deze keuze afgeweken (zie tabel 11.1). 

Tabel 11: 1 Toegepaste vloersystemen 

De permanente belastingen op de vloeren komen voort uit belastingen door 
wanden. De belasting door leidingen worden verwaarloosd omdat deze leidingen 
in het beton opgenomen worden en daarom iuist gewicht zouden besparen. 
De belastingen door wanden op de vloeren kunnen gesplitst worden in lijnlasten 
hoger en lager dan 3,O kN/m. Liinlasten lager dan 3,O kN/m mogen volgens 
artikel 7.1.3.2 van NEN 6702 omgeslagen worden naar een vierkante meter 
belasting van ten minste 0,5 kN/m2. In dit project is gebruik gemaakt van deze 
omrekening door 0,5 kN/m2 bij de belasting op te tellen. Liinlasten hoger dan 3,O 
kN/m ziin als liinlast op de vloer opgenomen. 

Bollenvloer 340 
Het bollenvloersysteem is als beste naar voren gekomen uit de variantenstudie. 
Deze variant zal dan ook standaard toegepast worden in het gebouw. Het eigen 
gewicht van deze vloer is 5,65 kN/m2. 
De plaat is als een monoliete vloer van 340 mm dik beton B35 ingevoerd in een 
platenprogramma (ESA Prima Win). Door de bollen wordt het gewicht 
gereduceerd. In het platenprogramma is dit opgelost door het kubieke gewicht van 
de vloerplaat te verlagen tot: 

gewicht per m* 
eg = 

- - 'l6' = 16.62 k~ / m' 
d, 0,34 

Het gewicht per m2 wordt gespecificeerd door de leverancier. 

Belastingen 12 



De vloer kan strak afgewerkt worden - gevlinderd - met de laag beton die 
opgestort wordt op de schil van de deels geprefabriceerde bollenvloer. Een 
druklaag of afwerkvloer is niet nodig. 

Bollenvloer 390 
O p  de archiefverdiepingen moet uitgegaan worden van een hogere belasting. 
Door de hogere belasting is een sterkere vloer nodig. Er wordt een dikkere variant 
voor de bollenvloer gekozen van 390 mm. Het gewicht van deze verdieping per 
vierkante meter is iets hoger: 6,55 kN/m2. 
Voor gebruik in een platenprogramma wordt het kubieke gewicht bepaald op: 

gewicht per m2 
eg = -- - = 16,79 kN / m3 

d- 0,39 

Ook deze vloer kan strak afgewerkt worden waardoor een extra druklaag of 
afwerkvloer achterwege kan blijven. 

In-situ vloer 
De keldervloer van het gebouw heeft meerdere functies. Hii moet fungeren als een 
waterkering, als een massa om eventuele trek op de fundering te verminderen en 
als funderingsplaat voor de belasting op de vloer. 
In het constructieve ontwerp is gekozen voor een minimale dikte van 500 mm. Het 
gewicht van deze vloer bedraagt 12,O kN/m2. 
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11.3 Veranderliike belastingen horizontaal 
Veranderliike belastingen op een gebouw bestaan uit verticale en horizontale 
krachten. Zelden zullen ze hun maximale waarde bereiken. Toch wordt op deze 
maximale waarde gedimensioneerd. 

11.3.1 Windbelasting op buitengevels 
In onderstaande tekst zal uitleg gegeven worden hoe gekomen is tot de waarde 
van de windbelasting gebruikt bii de eerste indicatie van dimensies. Voor de 
plattegrond maten wordt verwezen naar figuur 11.2. 

Figuur 11.2 Noordpijl en buitenafmetingen plattegrond 

11.3.2 Algemene formule 
Als algemene formule geldt volgens de NEN 6702, art. 8.6.1.3 

prep = Cdi,Ci-C,cp,pw, waarin: 

is de windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en 
over- of onderdruk, in kN/m2; 
is een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening 
brengt; 
ziin de windvormfadoren; deze kunnen zijn: 
voor externe druk of zuiging op vlakken; 
voor interne over- of onderdruk; 
voor wrijving; 
voor een combinatie van voorgenoemde vormfadoren op een 
zodanige wijze dat de totale windbelasting als een geheel wordt 
beschouwd; 
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C, is een drukvereffeningsfactor; 

c p ,  is de vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind in de 
windrichting op het bouwwerk in rekening brengt; 

p, is de extreme waarde van de stuwdruk. 

Ldirn 

Deze factor brengt de afmetingen van het gebouw in rekening. De gedachte is dat 
een sterke windvlaag, nooit de totale gevel maximaal belast. De kans op maximale - 

belasting is bii een korte gevel veel groter dan op een lange gevel. Hetzelfde geldt 
voor de hoogte. 
O p  grotere hoogte blijken kleinere turbulenties op te treden, doordat er minder 
windvlagen voorkomen. Deze coëfficiënt neemt af naarmate de gevel een groter 
oppervlak kriigt. 
Cdim , die de afmetingen van het bouwwerk in rekening brengt, wordt berekend op 
basis van een plattegrond met een rechthoekige proiectie loodrecht op de wind. 
Voor de vorm van het Ministerie van Justitie kan gebruik gemaakt worden van een 
gemiddelde breedte en diepte van het gebouw. Cdi, wordt dan: 

C,, = 
1 + 7I(H)B 
l + 7I(H) 

B = 
l , waarin: 

0.94 + 0,021~~ + 0,029bK 
H hoogte van het gebouw (m); 
b gemiddelde breedte van het gebouw (m); 

I(H) turbulentie intensiteit op hoogte H (m). 
Het gebouw heeft geen rechthoekige plattegrond. Volgens bijlage A2 van NEN 
6702 mag dan gewerkt worden met een gemiddelde breedte van het gebouw. 

Cindex 

De factor C,,, is afhankelijk van meerdere factoren. In de norm ziin meerdere . . . - . . . 

waarden gegeven voor C,,, voor de verschillende vormen van windbelasting 
(druk, onderdruk, overdruk). Deze waarden worden middels deze factor 
verdisconteerd. Ook windwriiving, hellende daken, open of gesloten gebouwen en 
niet rechthoekige plattegrondvormen worden middels deze constante ingevoerd. 
Onder Ginder vallen: 

Cpi De windwrijving op het dak is afhankeliik van de gladheid van het 
dak. Hier is uitgegaan van een factor 0,04. 

C, Als eerste wordt gekeken naar de factor C,. Voor open gebouwen 
wordt gerekend met waarden van +0,8 voor overdruk tot -0,4 voor 
onderdruk. Standaard worden deze waarden ontwikkeld voor 
rechthoekige gebouwen. In het geval van de Justitie toren, gaat het 
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om een vorm die in midden bliift tussen een driehoek en een 
vierkant. Uitgegaan wordt van de factoren gegeven in figuur 11.3. 

o< 

04 

O.. 

Figuur 113 Waarden voor C, 

Wanneer de toren door wind uit het zuidwesten of zuidoosten belast 
wordt, ontstaat een probleem aan de gevels aan de wind ziide. Er is 
gekozen om de wind belasting te ontbinden in twee krachten. Eén 
van de ontbonden krachten belast de gevel loodrecht op het vlak, 
de ander evenwijdig aan de gevel. 

C, Deze waarde is niet van toepassing voor deze toren. 

c, 
De waarde C, is een factor die buigslappe constructies in rekening brengt. 
Wanneer gevel- en dakconstructies uit meerdere gescheiden lagen bestaat, zal de 
winddruk gereduceerd ziin ten opzichte van een constructie zonder spouw. In de 
spouw zal zich een tegendruk ontwikkelen. 

- 
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Bovenstaande geldt met name voor constructies die uit een buigslappe laag 
bestaan op een onderconstructie. Door de verplaatsing van de buigslappe laag 
ontstaat een onderdruk waardoor het effect van de windzuiging wordt 
gereduceerd. 
Volgens de norm mag voor deze waarde C,= 1 ,O aangehouden worden, tenzii het 
tegendeel is aangetoond. 

Tl 
De waarde cp, verdisconteert de dynamische effecten van de windbelasting. 
Volgens de norm mag voor cp, =l aangehouden worden als het gebouw voldoet 
aan beide onderstaande voorwaarden: 

a het gebouw lager is dan 50 meter; 
a de hoogte / breedte verhouding kleiner is dan 5. 

Het gebouw is hoger dan 50 meter. De factor cp, moet bepaald worden volgens 
NEN 6702, art. 8.6.6. Dit kan met de volgende formules: 

i + ~I(H) JB+E 
l = l + 7I(H)JB ; 

B = 
l , waarin: 

0,94 + 0 , 0 2 1 ~ ~  + 0,029bK 

H hoogte van het gebouw (m); 
b gemiddelde breedte van het gebouw (m); 

I(H) turbulentie intensiteit op hoogte H (m). 
D dempingsmaat, D=0,0 1 voor staalconstructies; 

f, de eerste eigenfrequentie van het systeem, bij een trilling in 
de windrichting (Hz). 

Wanneer ingevuld worden: 
H=146m, 

a b=41,9 m, 
46 46 

a f, = - = - = 0,32 HZ, volgt cp, =1,16. 
H 146 

P W  

De extreme waarde van de stuwdruk hangt af van vele factoren. In de norm 
worden onderscheiden: 
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de hoogte van het gebouw boven het terrein; 
de bebouwingsgraad van het terrein (bebouwd, onbebouwd); 
de ligging van het gebouw in Nederland. 

De Justitie toren ligt in bebouwd gebied 11. De stuwdruk mag niet over de hoogte 
uniform aangenomen worden. Wanneer geldt dat h>b, moet de stuwdruk 
aangepast worden aan tabel 10 uit bijlage A l  van NEN 6702 voor het deel hoger 
dan de lengte b. Voor het deel van het gebouw onder b, moet de bij b 
aangehouden stuwdruk aangehouden worden. Bii gebouwen met verschillende 
dakniveaus, moet per dakniveau de bouwwerkbreedte ziin bepaald. De stuwdruk 
op een bepaalde hoogte moet ziin bepaald op grond van de dakhoogte en 
bouwwerkbreedte van het eerste dakniveau boven de beschouwde hoogte. 

Prep 

De representatieve windbelasting per vierkante meter wordt bepaald volgens de 
formule uit de eerste paragraaf: 

Prep = CdirnCindexCeq~l~w = CdirnCpeCtCeq~l~w 

Voor de verschillende windrichtingen is er een windprofiel opgesteld (zie figuur 
11.4). De knik in dit profiel vindt plaats op de hoogte die geliik is aan de breedte 
van het gebouw. Let op de eenheid op de x-as. De C,,,, is nog niet meegenomen 
in de bepaling van de krachten. 
Opvallend is dat de belastingen op ongeveer 90 meter ongeveer geliik zijn. O p  de 
onderbouw is de noordwestenwindbelasting het laagst en zuidwestenwindbelasting 
het grootst. 

Windprofiel alle windrìchîingen 

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1,8 1.7 1,8 1.9 2 

(P rep/ C index) (kN/m2) 

Figuur 114 Windprofielen van de verschillende windrichtingen 
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11.4 Veranderliike belastingen verticaal 
Veranderlijke belastingen op vloeren van gebouwen hangen af van het soort 
gebruik. De belastingen worden veroorzaakt door: 

meubels en andere verplaatsbare obieden. 
normaal gebruik door personen. 
buitengewoon gebrui k. 

Voorts wordt een onderscheid gemaakt afhankeliik waar de belasting op werkt: 
vloeren; 
ontsluitingswegen; 
balkons en terrassen; 
daken. 

De verticale veranderliike belastingen op  het gebouw, komen voort uit de norm. In 
onderstaande tabel 11.2 zijn de belastingen die gebruikt worden in dit gebouw, 
samengevat. Voor een omschrijving per vloer, wordt verwezen naar bijlage VIII: 
Uitvoer A. 1 . 

ite igen 
Dan factor geconc L . Frep 

:N 

Opmerkingen 

1. Wanden tot 3 kN/m2 kunnen omgeslagen worden naar m2 belasting. Wanden met een 

lijnlast groter dan 3 kN/m2 worden apart in rekening gebracht. 

2. Voldoende afschot door vorm constructie 

Tabel I12 Verticale veranderlijke belastingen 

Ruirr 

Vloeren 
kantoren 
vergaderniirnten 
entrée 
toegankelii kheidssector 
archief (stroken) 
Techniek 

Parkeergarages 
auto's < 2500 kg 
dek waar verkeer rijdt 

Aanriidbelasting 
Horizontale kracht op 

1 m boven straatniveau 

Daken 
Techniek 
Personen en materiaal 
Regenwaterbelasting 
Sneeuwbelasting 

Ontsluitingswegen 
kantoren en kelders 
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1 

1 
1 

1 

2 

- .  
- 
e 

3 ,o 
7,O 
3 ,o 
3 ,o 
10,O 
7,O 

7,O 

1300 

7,O 

3.0 

kN/m2 

4 ,o 
4,O 
4 ,o 
3,O 
8,O 
8.0 

2 ,o 
klasse 30 of 

8 ,o 
1 ,o 
nvt. 

0,56 

3,O 

0,50 
0,25 
0,50 
0,50 
1 ,O0 
1 ,O0 

0,70 
3x aslast 100 kN 

O 

1 ,O0 

O 

0,25 
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Bijlage I11 

Fundering 

111.1 Inleiding 
De fundering voor een gebouw is van essentieel belang voor de standzekerheid 
van het gebouw. De stijfheid van de fundering bepaalt voor een groot deel de 
horizontale vervorming aan de top. 
De uitwerking van de fundering zal niet uitgediept worden. Er wordt een fundering 
aangenomen zonder deze tot op detailniveau uit te werken. De hoofdreden is dat 
de fundering niet behoord tot de kern van het afstudeerproiect. De kern van het 
afstudeerproject gaat over de set-backs en de overgangsconstructies. 
In onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe er met de fundering wordt omgegaan 
en hoe deze uiteindeliik geschematiseerd is. 

111.2 Situatie 
O p  de locatie in Den Haag staat nu de Zwarte Madonna. Dit gebouw zal gesloopt 
worden. De fundering van de Zwarte Madonna bestaat uit palen. Geomet, de 
grondadviseur in dit project, adviseert de bestaande palen af te kappen ter hoogte 
van de onderkant van de fundering. 
In de berekening van de fundering worden de bestaande palen genegeerd. Er zal 
een nieuwe fundering gemaakt moeten worden. 

111.3 Keuze funderinqstype 
E r  is gekozen om de gehele toren op palen te funderen. Deze keuze had de 
volgende redenen: 

In Den Haag zijn er weinig hoog gelegen draagkrachtige lagen. 
Er zijn grote verschillen in de stiifheden van de grond in de project situatie. 
De fundering van de Zwarte Madonna bestond ook uit palen. 
Tussen de palen en een plaatfundering zit een groot stiifheidsverschil. 

De sonderingen voor het proiect wezen uit dat er weinig draagkracht is in de 
hogere lagen van de grond. De bovenste grondlagen zouden diep weggegraven 
moeten worden en vervolgens goed verdicht moeten worden. 
De stijfheden van het grondpakket lieten grote stiifheids- en draagvermogen 
verschillen zien in en rond de situatie. Door de grote verschillen in stijfheid en 
draagvermogen is het niet mogelijk een eenduidige veerconstante aan te nemen. 
De informatie wordt onbetrouwbaar en moeiliik te gebruiken. 
Door het verwiideren van de Zwarte Madonna wordt de grond flink geroerd. Het 
merendeel van de palen zal gesneld worden, maar een aantal palen zullen ook 
geheel of gedeelteliik verwiiderd moeten worden. Het roeren van de grond zorgt 
voor het afnemen van de draagkracht en het verhogen van de zettingen in het 
grondpakket. 
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Als laatste is er een groot verschil in  stijfheid tussen de paalfundering en de 
plaatfundering. Men zou kunnen denken over een samengestelde fundering van 
plaat en palen. Het verschil in stijfheid van de draagkrachtige laag voor de 
paalfundering en de draagkrachtige laag voor de plaatfundering is echter zo 
hoog, dat het merendeel van de belasting dan naar de palen trekt. De vraag is 
dan of de plaatfundering nog toegepast moet worden. 

111.4 Funderingsadvies Geomet 
Geomet adviseert om alleen palen te gebruiken voor de fundering. De palen 
kunnen gefundeerd worden op een zeer draagkrachtige laag op een diepte van 31 
m. De lengte van de toe te passen palen wordt dan 24 meter. 
Geadviseerd wordt om vibropalen te gebruiken. Deze palen worden de grond in 
geheid. 
O m  een hoge draagkracht per paal te krijgen wordt geadviseerd om vibropalen 
van rond 610 mm te gebruiken. De maximale kracht die deze palen kunnen 
dragen is 5500 kN (rekenwaarde). Ook de draagkrachtige laag kan deze 
belasting dragen. O p  trek kan maximaal 500 kN per paal gedragen worden.[40] 

111.5 Indicatie van de belastende krachten 
De indicatie van krachten is gebaseerd op het uniforme model uit paragraaf 
IV.4.7. 

111.5.1 Krachten tengevolge van windbelasting 
Voor de krachten op de fundering tengevolge van de windbelasting is uitgegaan 
van de krachten als gevonden in figuur IV.28 van paragraaf IV.4.7. In deze figuur 
zijn de representatieve waarden van de kolombelastingen weergegeven op 
beganegrond niveau tengevolge van de windbelasting. Uit deze figuur is af te 
lezen dat: 

Nc;s;rep;max = 8000 kN 111 l 

111.5.2 Krachten ten gevolgen van de verticale belasting 
In onderstaande berekening wordt er vanuit gegaan dat elke kolom in de gevel 
dezelfde last draagt. In de hoeken nemen de kolommen weliswaar minder 
belasting op, door minder belastend vloeroppervlak, maar door herverdeling via 
de liggers zullen de hoeken weer zwaarder belast worden. 
Gekozen is dus voor een versimpeling door de gevelkolommen een belastend 
oppervlak van 2,7 x 4,85= 13 m2 per vloer te geven. De maximale breedte van 
een vloerveld is 9,7 meter. De variatie in dikte van vloeren wordt verwaarloosd, 
behalve de -2 vloer (d,,,=l meter). De totale krachten worden bepaald in tabel 
111.1 : 
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Tabel 111: J Belasting op fundering 

Uitleg tabel 111.1 : 
Vloeren: 

o 4 0  vloeren ziin Bubble deck 340 vloeren (afwiikingen verwaarloosd) 
van 5,5 kN/m2; 

o de -2 vloer heeft een gemiddelde dikte van 1 meter; 
o de vloeren van de bovenbouw hebben een veranderliike belasting 

van 4 kN/m2 met een momentaanfactor van 0,5; 
o de vloeren van de parkeerkelder dragen een veranderliike belasting 

van 2 kN/m2 met een momentaanfactor van 0,7. 
Gevel: 

o In bijlage 11: 'Belastingen' is voor de gevel een belasting van 0,85 
kN/m2 exclusief constructie bepaald. 

Liggers constructie: 
o Bii de eerste invoer voor de constructie is voor de ligger een 

plaatligger van 1,2 m hoog ingevoerd met een A=93600 m2. 
e Kolom constructie: 

o De kolom heeft een lengte van 146 meter (onderbouw niet 
meegenomen) en een oppervlakte van 0,1376 m2 bii de eerste 
aanname. 

VB (kN) 

1050 

1050 

111.5.3 Combinaties 
In onderstaande combinaties worden extremen gezocht en een waarde die vaak 
voorkomt in de gevel. In de hoeken worden zeer extreme waarden gevonden terwiil 
in het midden van de gevels uitgevlakte waarden voorkomen. 

N,;,;, = 1,2 5850 + 1,s 1050 + 1,s 8000 = 20600 kN 
Nt;s;d = 0,9 5850 + 0,9 - 1050 - 1,5 5000 = -1300 kN 
Nc;s;d;gem = 1,2 5850 + 1,5 - 1050 + 1,s 2000 = 11600 kN 

PB (kN) 

31 72 

335 
775 

1575 
5850 

Omschrijving belasting 

F Vloeren -.%+24.13 

Voor de vervorming geldt: 

Gevelliggers 
constructie 

Kolomconstructie 

Totaal 

Nc;,,,, = 1,O 5850 + 1,O 1050 + 1,O 8000 = 14900 kN 
N,;,;,, = 0,9 5850 + 0,9 - 1050 - 1,O 5000 = 1200 kN 
Nc;s;rep;gem = 1,O 5850 + 1,O 1050 + 1,O - 2000 = 8900 kN 

(39 -0,s 4 + 2 0,7 - 2) 13 
0,85 2,7.146 
2,7 .39 0,0936 78,s 
146 0,1376 - 78,s 

kN 
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111.6 Palenplan 
In het gemaakte palenplan worden een aantal aannames gedaan die niet in 
overeenstemming zijn met de werkeliike situatie. Deze ziin: 

Palen met een diameter van 610 mm moeten minimaal 2,4 meter h.o.h. 
staan om geen onderlinge beÏnvIoeding te hebben. In dit plan staan de 
kolommen in de hoeken soms tot 30 centimeter dichter op elkaar. Het 
effect van onderlinge beïnvloeding wordt genegeerd. 
In figuur 111.1 zijn de stramienliinen (stippellijnties) overgenomen uit de 
bovenbouw. O p  de punten waar deze liinties sniiden met de hartliinen van 
de betonwanden zijn puntvormige ondersteuningen gemodelleerd. Deze 
puntvormige ondersteuningen hebben een veerwaarde gekregen die 
equivalent is voor de ondersteuning van de gehele funderingsstrook. 

De schematisering van de fundering is als figuur 111.1 . De figuur 111.1 is gebaseerd 
op de bovenstaande krachten. In de hoeken is er een piekkracht van 20,6 MN die 
verdeeld wordt over 4 palen. De belastingen naast de piekbelasting zijn ongeveer 
4 MN lager en hebben maar 3 palen nodig (maximaal 5'5 MN per paal). 
In het midden van de gevel zouden er minder palen nodig ziin. Deze zijn hier 
echter doorgezet zodat er extra draagvermogen ontstaat. De wanden die boven de 
-2 vloer staan (zie figuur 111.2) verdelen de belasting over de palen. 
De zettingen die ontstaan door het verschil in belasten (palen in hoeken krijgen 
veel meer belasting dan palen in het veld) worden opgenomen door de betonwand 
op de verdiepingen -2 en -1. De krachten kunnen middels deze wanden verdeeld 
worden. 
De belastingen op de funderingspalen in het middengebied van de toren zijn 
lager. In een aantal gevallen is Vaak kan met 1 of twee palen volstaan worden. 
Soms moeten meer palen geplaatst worden vooral onder de hoekkolommen. 

De krachten uit de bovenbouw worden door een betonwand herverdeeld over de 
funderingpalen onder de -2 vloer (zie figuur 111.2). De wanden hebben vooral een 
belangriike functie in de hoeken waar zii de shear-lag krachten kunnen 
herverdelen over de funderingspalen. 
De openingen in de wanden ziín nodig voor het doorriiden van auto's in de 
parkeerkelder. 
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Figuur I11 I Plattegrond van de fundering 

Figuur LT2 Constnidieve plattegrond -2 vloer 
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111.7 Draagkracht en veerstiifheden 

111.7.1 Veerwaarde afzonderliike palen 
Als uitgangspunten op basis van het funderingsadvies worden genomen: 

Paallengte (L) = 24 m 
Paalafmeting (D) = 61 0 mm rond 
Max. F, = 5500 kN 
Max. F,, = 4074 kN 
E' beton = 33.500 N/mm2 

e E beton = 1 1 .O00 N/mm2 
Betonkwaliteit B45 

Voor de veerconstante k op druk geldt: 
Elastische stiifheid van de paal: 

Elastische stiifheid ter plaatse van de paalpunt: 

4074 e 'O-' 
x 668 M N/m 

Veerconstante k,: 

Voor de veerconstante k op trek wordt een aanname gedaan dat: 
kt= 50 MN/m met 
Fd;ma,=500 kN. 

111.7.2 Samengestelde veerwaarden buitengevel 
In figuur 111.1 zijn de hartlijnen van de bovenstaande gevelkolommen gestippeld 
weergegeven. O p  deze punten worden puntvormige ondersteuningen 
aangebracht. Deze puntvormige ondersteuningen moeten dezelfde veerconstante 
en hetzelfde draagvermogen hebben als drie funderingspalen samen. 

Veerconstante druk: 
Palen afionderliik k,=250 MN/m 
De strook die de palen belast is omstippeld in figuur 111.4. 
Wanneer in eerste instantie aangenomen wordt dat de funderingsstrook 
(figuur 111.3 en 111.4) in breedte richting oneindig stiif is, betekent dit dat 
alle drie de kolommen een zelfde belasting gaan dragen. Aangenomen 
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wordt dat de bovenbelasting 12 MN is. Alle drie de palen nemen dan 4 
MN voor hun rekening. 
Het overbrengen van de krachten van het midden van de strook naar de 
ziikant, gaat gepaard met een moment van: (zie ook figuur 111.5): 
~ = X F ! = X - 1 2 - 2 , 4  =9,6 MNm 

Voor het bepalen van de doorbuiging van de strook moet een waarde voor 
de buigstijfheid aangenomen worden. Een redeliike aanname is dat het 
wapeningspercentage op ongeveer 2,O % ligt. Hierdoor wordt de E- 
modulus voor de strook volgens VBC tabel 15 uitgaande van 835: 
E,= 1 5000 N/mm2. 
Een andere aanname moet gedaan worden voor de meewerkende breedte 
van de strook. Hier is er gekozen om de meewerkende breedte van de 
strook te schatten op twee maal de paal diameter = 1 ,2 m. 
De doorbuiging wordt nu: 

De veerconstante k voor deze zakking is: 
E 13 

De veerconstanten van de palen staan paralel naast elkaar en mogen dus 
opgeteld worden: 
k , ,  = 3 - 250 = 750 MN /m 

De veerconstanten van de strookdoorbuigingen en de paalzakking staan in 
serie. De totale veerconstante wordt: 

Het maximale draagvermogen wordt: 

F,,: = 3 5500 = 16500 kN 
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Figuur 11.3 Doorsnede funderingsstrook 

Figuur In.4 Plattegrond funderingsstrook 
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Schematisatie strook Schematisotie strook voor bepaling moment 

Figuur 1 . 5  Schematisering f~nderin~ssfrook 

Veerconstante op trek 
Wanneer dezelfde strook bekeken wordt als bij de veerconstante op druk kan een 
totale veerconstante op trek gevonden met een maximale trekkracht. 

De veerconstante van de trekpalen is: 
k,,,, =3-50 =l50 kN/m 111.22 

De totale veerconstante wordt: 

De maximaal opneembare trekkracht is: 

F,,, = 3 500 = 1500 kN 

111.7.3 Samengestelde veerconstanten binnenwanden 
De binnenwanden zijn de constructie om liften en trappenhuizen die een deel van 
de verticale belasting afdragen. In figuur 111.1 zijn de hartliinen van de 
kernkolommen gestippeld weergegeven. 
Onder de kolommen die door twee palen gedragen worden, moet een 
puntvormige ondersteuningen aangebracht worden die deze twee steunpunten 
verdisconteert. Deze puntvormige ondersteuningen moeten dezelfde veerconstante 
en hetzelfde draagvermogen hebben als de twee funderingspalen samen. In de 
onderstaande tekst worden het maximale draagvermogen en de veerconstante 
berekend voor een ondersteuning bestaande uit de palen met een hart-op-hart. 
afstand van 2,40 meter. 
Een verdere vereenvoudiging is dat de ondersteuning van de kolommen niet 
gedacht wordt als door een plaat. De werkelijkheid is dat onder de kernen een 
dikke plaat (d=1,8 m) gestort wordt die puntvormig belast en puntvormig 
ondersteund wordt. Deze plaat wordt in stukken geknipt in de schematisatie tot 
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maximaal twee palen per kolom. De fundering wordt zo minder stijf aangenomen 
dan dat hii is. 

Veerconstante druk: 
Palen afionderliik k,=250 MN/m 
Er wordt uitgegaan van een belasting van 12 MN uit de kolom. 
Eerst worden de twee reactie krachten bepaald (zie figuur 111.6) 
R=6 MN 

Figuur I116 Twee palen belast door I kolom 

Het overbrengen van de krachten naar de andere palen gaat gepaard met 
een moment van (zie ook figuur 111.6): 
M =%F! = %.12.2,4 = 7.2 M N ~  

E,= 1 5000 N/mm2 (zie vorige paragraaf) 

bstrook= 1,2 m 
De doorbuiging van de strook wordt: 

De veerconstante k voor deze zakking is: 
F - k-, =-- l2 = 30000 MN / m  
u, o,40.10-~ 

De veerconstanten van de palen staan paralel naast elkaar en mogen dus 
opgeteld worden: 
k,, = 2.250 = 500 MN/m 

p De veerconstanten van de strookdoorbuiging en de paalzakking staan in 
serie. De totale veerconstante wordt: 
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m Het maximale draagvermogen wordt: 

F,, = 2 - 5500 = 11000 kN 

Veerconstante op trek 
Wanneer dezelfde strook bekeken wordt als bii de veerconstante op druk, kan een 
totale veerconstante op trek gevonden worden met een maximale trekkracht. 

De veerconstante van de trekpalen is: 
k,,,, =2.50 =l00 kN/m 

De totale veerconstante wordt: 

De maximaal opneembare trekkracht is: 

F,, = 2 500 = l000 kN 
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111.8 Waterdruk 
De waterdruk wordt slechts summier behandeld omdat het buiten de 
afstudeeropdracht valt. 
O p  de situatie in Den Haag zijn gedurende een periode van 3 iaar 
peilbuiswaarnemingen gedaan door het bedriif Geomet. Uit dit onderzoek bliikt 
dat: 

de gemiddelde stiighoogte ca. 1,3 meter -NAP is; 

de hoogste natuurliike stijghoogte ca. 0,60 meter -NAP is. 
De hoogte van het maaiveld is variabel. De beganegrondvloer ligt op 
bovenkanivloer= 0,90 meter + NAP. De onderkant van de -2 vloer is op 6/96 
meter - Peil. Een en ander is samengevat in tabel 111.2. 

Tabel 1112 Stiighoogte freatisch vlak. 

Wanneer de maximale stiighoogte als uitgangspunt genomen wordt, ontstaat er 
een waterdruk op de onderziide van de -2 vloer van: 

Q = (7~6 - 0~60)- 10 = 64,6 kN / m2 
In het proiect worden in de keldervloer verankerde verticale trekpalen toegepast. 
Deze trekpalen kunnen een maximale trekkracht dragen van: 

F,,,,, = 560 kN 

Bepaling hart-op-hart afstand trekankers 
Het gewicht van de betonvloer (d=1000 mm) mag van de waterbelasting 
afgetrokken worden. De opwaartse belasting die opgenomen moet worden door 
de trekpalen is: 

Q, =1,5-64,6-0,9.24.1,0 =75,3 kN/m2 
De trekpalen kunnen dus maximaal h.o.h. staan: 

Gekozen wordt om de trekpalen toe te passen h.o.h. 2,7 meter omdat dit goed in 
het stramien past. 
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Bijlage IV 

Krachten en Horizontale Vervorming ten gevolge 

van horizontale windbelasting 

N. 1 Inleidinq 
In dit hoofstuk zullen verschillende berekeningsmethoden gebruikt worden om de 
horizontale vervorming van de constructie te berekenen. Daarnaast wordt een 
weergave gegeven van de krachten zoals die optreden in de kolommen ten 
gevolge van de windbelastingen. 
Allereerst zal een handberekening gemaakt worden. Deze handberekening moet 
inzicht verschaffen in de krachten die er spelen in de gemodelleerde constructies 
als in figuur W.la. Na de handberekening zal een computeranalyse gemaakt 
worden van de buisstructuur met een rechthoekige plattegrond met equivalente 
eigenschappen aan de iustitietoren als figuur N . l a .  Hierna zal een berekening 
gemaakt worden van de buisconstructie met uniforme plattegrond als figuur N.l b. 
Als laatste zal de uiteindelijke structuur ingevoerd worden met een volledige 
controleberekening (figuur W. 1 c). 

a) Vereenvoudigde b) Uniforme geometrie over de c) Set-backs en 

rechthoek hoogte overgangsconstrudies 

(Computerberekening) 

Figuur N: l Buisconstrudie modellen 
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IV.2 Handberekening 
IV.2.1: Geometrie 
Voordat de berekening gestart kan worden, moet voor de plattegrondvorm van de - - 
Justitietoren een toegankelijke vorm ontwikkeld worden. Als eerste simplificatie is 
doorgevoerd dat de toren een uniforme rechthoekige plattegrond heeft. Set-backs 
en overgangsconstructies worden niet meegenomen. 

Er worden equivalente buigstiifheden bepaald in x en y richting, omdat later 
vergeliikingen gemaakt worden op het vlak van vervormingen. 
Om voor de rechthoekige plattegrond voor de handberekening een lengte (d) en 
breedte (b) te bepalen, is gebruik gemaakt van traagheidsmomenten. Het is de 
bedoeling dat later de verschillende berekeningsmethoden uit figuur N.l met 
elkaar vergeleken gaan worden. Het is daarom van belang dat de invoeren 
gebaseerd zijn op dezelfde uitgangspunten. 
Om tot een breedte en lengte voor de rechthoekige plattegrond voor de 
handberekening te komen, is als uitgangspunt het traagheidsmoment van de toren 
genomen zonder set-backs en overgangsconstructies als figuur N . l c  met als 
uitgangspunt de beganeg rond. 
Voor dit vergeliik is het traagheidsmoment van de toren (figuur N.2) bepaald aan 
de hand van kolommen met een eenheidoppervlakte van 1 m* en de vorm uit 
figuur 1 V . l ~ .  Deze oppervlakte is niet van belang. In de bepaling van het 
equivalente traagheidsmoment, valt deze volledig weg. 

Figuur M2 Plattegrond beganegrond 
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Met behulp van onderstaande formules IV.l en IV.2 worden waarden voor de I, 
Iyr Z, en Z,, gevonden. Voor bepaling van I, dienen alle indices x door y (en vice 
versa) vervangen te worden. 

e I, = C (~(c, - %y), waarin: 

A de oppervlakte van één kolom (1 m*); 

c, de loodrechte afstand kolom rand van gebouw in y richting 

(m); 

4 de loodrechte afstand beschouwde gevel tot kolom (m). 
De traagheidmomenten worden volgens deze formules op basis van de 
plattegrond uit figuur IV.2: 

I, = 17322 m4 met z, = 19,71 m en N3 

e I, = 11626 m' met z, = 15,56 m.  N4 

Voor de breedte en lengte van de toren wordt aan de hand van proberen een 
maat toegekend die resulteert in een zo dicht mogeliike benadering van 

bovenstaande traagheidsmomenten. De plattegrond die ontstaat is getekend in 
figuur N.3. 

35.100 

17.550 I 17.550 
T 

Figuur N3 Rechthoekige plattegrond 

Het traagheidsmoment om de x-as wordt berekend in tabel IV.1. De invloed van 
het eigen traagheidsmoment van de kolommen wordt verwaarloosd. 
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Totaal: 16995 I 
Tabel IK l Bepaling AKOM om de x-as rechthoekige plattegrond met A= I m2. 

Op dezelfde manier kan ook het AKOM om de y-as bepaald worden (tabel N.2) 

Tabel m2 Bepaling AKOM om de y-as rechthoekige plattegrond met A= I m2. 

De traagheidsmomenten met de waarde van de oppervlakte van de doorsnede 
ingevuld, kunnen in beide richtingen van deze plattegrondvorm bepaald worden 
als er profielen gekozen zijn voor de kolommen in de gevels. Dit gebeurt in de 
volgende paragraaf. In paragraaf N.4 zullen ook de uiteindeliike 
traagheidsmomenten opgenomen worden. 
Als laatste ziin voor de geometrie van het gebouw de totale hoogte en de 
verdiepingshoogte van belang. Omdat het gebouw verschillende 
verdiepingshoogte heeft, is gerekend met een gemiddelde verdiepingshoogte. 

De totale hoogte is H = 146 m 
146 

De gemiddelde verdiepingshoogte is h = - = 3,84 m 
38 

Verder is de handberekening gebaseerd op de volgende simplificaties: 
kolom-funderingsverbindingen worden ingeklemd aangenomen; 
vloeren zijn oneindig stijf in hun vlak en hebben geen stijfheid uit hun vlak; 
alle elementen gedragen zich lineair elastisch; 
de fundering is oneindig stijf zowel op rotatie als verplaatsing; 
verbindingen ziin momenivast. 
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IV.2.2 Doorsneden 
Als eerste aanname is voor de kolom gekozen voor een buisprofiel SHS 900/40 
(tabel N.3). Voor de ligger is gekozen voor een plaatligger van 1200 mm hoog en 
600 mm breed (tabel N.4). 

Naam 

Tabel M 3  Kolomeigenschappen 

IV.2.3 Belastingen 
Bii de handberekening is uitgegaan van alleen de windbelasting. De waarde voor 
de windbelasting is bepaald aan de hand van het windprofiel in figuur N.4. 

Windprofiel voor p rep 

Figuur N 4  Windbelasting op toren. 

In dit geval kan voor Ci,,,,,=l ,2 ingevuld worden. De exacte bepaling van p,, is 
gegeven in Bijlage 11: Belastingen. 
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IV.2.4 Krachten via Ac2-methode 
In onderstaande uitwerking zullen de krachten berekend worden voor 
windbelasting evenwiidig aan de x-richting uit figuur IV.3. 
De formules met biihorende verklarende uitleg die gebruikt worden in dit hoofdstuk 
zijn terug te vinden in het Literatuuronderzoek, paragraaf 2.2.5. 

Als eerste wordt een wanddikte bepaald op basis van de kolommen gegeven in 
tabel N.2. 

t=- 0,1376 Am = - = 0,051 m N.6 
e 2,7 

Het traagheidsmoment van de constructie om de y-as is volgens de  AC^-methode 
(zie formule 2.3): 

td2(d + 3b) 0,051 35,12 - (35,l + 3 - 432) = 17U m4 m7 
I, = - - 

6 6 

Het traagheidsmoment kan ook direct uit de resultaten van tabel N .2  berekend 
worden. Wanneer de eenheid oppervlakte van l m* vervangen wordt door de 
0,1376 m2 van de toegepaste kolom, wordt het traagheidsmoment: 

I, = 12556 - 0,1376 = 1728 m4 N8 

Omdat de onderstaande handberekeningsmethode gebruik maakt van de 
equivalente wanddikte en de verschillen tussen de twee traagheidsmomenten zeer 
klein ziin, wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit formule N.7. 
Het buigend moment ten gevolge van de noordoosten wind, met een belastende 
breedte van b=48,4 m (de breedte van de werkeliike toren loodrecht op de 
windrichting), is op beganegrond niveau (zie ook figuur IV.4): 

De maximale spanning in de kolommen bedraagt (zie formule 2.5): 

Md - 3Md 3 - 1,45 - 106 - 
Of =-- - 

W td(d + 3b) - 0,051 - 35,l- (35,1+ 3 - 43,2) 

De normaalkrachten van de kolommen in de flens ziin dan (shear-lag en verticale 
belasting worden niet meegenomen) (zie formule 2.7): 

F,,, = ~ , b t  = 14700 2,7 . 0,051 = 2029 k~ m7 7 

De dwarskracht ter plaatse van de beganegrond is (zie figuur V.4): 
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Er wordt vanuit gegaan dat de horizontale dwarskracht volledig wordt opgenomen 
door de kolommen in de lijfgevels. De hoekkolommen behoren tot de flenzen. De 
dwarskracht in een lijfkolom wordt (met n is aantal liifkolommen): 

Figuur iV5 Model balk-kolom verbinding 

De dwarskracht in een ligger van de liifgevel kan bepaald worden door een kruis 
te maken uit een kolom en een ligger (figuur IV.5). Door aan te nemen dat alle 
dwarskracht door de liifgevel opgenomen wordt en dat er geen shear-lag optreedt, 
is elke kolom en elke ligger in de Iiifgevels hetzelfde belast. De hoogte van dit kruis 
is hier bepaald door de totale hoogte van het gebouw door het aantal 
verdiepingen te delen, omdat er verschillende verdiepingshoogten zijn. 
Een deel van het kruis wordt oneindig stiif aangenomen. Dit gebeurt vanwege de 
profielhoogte van de ligger en de kolom. 
Evenwicht in figuur IV.5 geeft de dwarskrachten: 

Uit deze dwarskracht kunnen de ligger- en kolommomenten berekend worden, 
waarbii de inklemmingslengte wordt meegenomen volgens (zie formule 2.1 3): 
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IV.2.5 Shear-lag 
Deze methode is beschreven in paragraaf 2.2.6. De krachten en momenten 
worden aangepast door een shear-lag factor te introduceren. 

De parameter Gt karakteriseert de afschuifstiifheid van de panelen uit figuur 2.10. 
In een verdere vereenvoudiging van de formule, worden de verstijvingen als in 
figuur N.15 meegenomen (zie formule 2.1 7): 

f I H77 

Daarna moet een stiifheidsfactor gedefinieerd worden. Algemeen geldt dat (zie 
formule 2.15): 

M78 

Shear-lag factor in 3-kolommen model 

' 1  

Figuur M6 Shear-lag factor voor buisconstrudies P51 
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Uit de grafiek van figuur IV.6 kan afgelezen worden dat (zie formule 2.20): 

Er wordt aangenomen dat het totaal van axiale krachten zonder en met shear-lag 
gelijk is. Krachten verplaatsen dus niet van liif naar flens of andersom. Zo kan een 
vergrotingsfactor en een verkleiningsfactor gedefinieerd worden. - 

o, = ksosem; N.20 
oh = n o,, , waarin: N2 7 

o, spanning in middenkolom van flens (N/mm2); . . . 

o, spanning in hoekkolom van flens (N/mm2); 
k verkleiningsfactor; 
n vergrotingsfactor. 

De s hear-lag factor wordt: 

Als uitgegaan wordt dat de som van de krachten zonder shear-lag en met shear- 
lag gelijk zijn, geldt: 

Wanneer formule IV.19 en IV.20 worden samengevoegd, ontstaan uitdrukkingen 
voor de vergrotings- en verkleiningsfactor. 

2 n=- - = 1,18 en N24 2 
p, + l  0,70 + l 

Met deze factoren worden de krachten in de kolommen en liggers berekend met 
shear-lag. 
De krachten in de kolommen worden: 

N,;, = nF, = 1,18 2029 = 2394 kN N26 
Nmim,;, = kF, = 0,82 - 2029 = 1664 kN N27 
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V.2.6 Vervormingen 
De handberekening voor de vervorming is gebaseerd op [5]. Er zal een berekening 
uitgevoerd worden voor de vervorming van de top belast met wind uit de x- 
richting. 
De vervormingen aan de top worden in deze tekst berekend aan de hand van een 
formule voor de buigvervorming en een formule voor de dwarskrachtvervorming. 
De verdiepingshoogte, het traagheidsmoment van de verdieping, de belasting en 
de elasticiteitsmodulus zijn in het voorgaande gegeven. 
Een probleem wat ondervangen moet worden, is het geknikte wind 
belastingsprofiel. 
In de literatuur [5] wordt een voorstel gedaan om onderstaande formules te 
gebruiken samen met figuur N.7. 

Figuur IV7 Vertaling tot q-last 

Q1 wordt bepaald aan de hand van het windprofiel uit figuur 111.4. Q1 is de 
maximum waarde minus de minimum waarde. 

Hierdoor wordt de q 

q, = Qb = 48,44 . (1,49 + O,#) = 93,4 kN /m N30 

Als eerste zal de buigvervorming uitgerekend worden. Vervolgens de 
afschuifvervorming. Bij deze berekening wordt het verstiifde kruis uit figuur N.5 
niet meegenomen. 
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Buigvervorming 
De alaemene formule luidt: 

'i Traagheidsmoment van doorsnede gebouw (m4) 
X afstand van daknivo (m) 

Voor de top van de toren geldt: 

Afschuifvervorming 
Als eerste zal de afschuifstiifheid per verdieping uitgerekend worden, waarbii 
aangenomen wordt, dat de afschuiving alleen opgenomen wordt door het liif. De 
hoekkolom wordt ook meegerekend. 
Het aantal kolommen per gevel die dwarskracht op kunnen nemen is: 

Het aantal liggers per lijfgevel die de afschuifvervorming op kunnen nemen is: 

De GA kan berekend worden: 

De totale afschuifvervorming wordt berekend met de algemene formule: 

GA De afschuifstiifheid (kN) 
X afstand van dakniveau (m) 

Voor de afschuiving aan de top wordt nu gevonden: 
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Samengestelde uitbuiging 
De vervorming kan nu samengesteld worden over de totale hoogte van de toren 
(zie figuur N.8).  

Ytop = Ybuiiing + Y a k a ~ i i n ~  = 14,7 + 18,4 = 33,l mm m38 

Vervorming handberekening in x-rkhting 

(*vw\ioming tgv dwarskracht I 

O 5 10 15 20 25 30 35 

Horizontale vervorming (mm) 

Figuur N 8  Horizontale vervorming hondberekening in x-richting 

Als check of de constructie voldoet, stelt de norm twee eisen aan de helling van het 
gebouw. Ten eerste moet gelden dat de totale helling kleiner is dan 1/500. Ten 
tweede mag de maximale helling van één verdieping niet groter zijn dan 1/300. 
In x-richting is de helling over het gebouw: 

= 33,l - l l < - (ok) 
H 146000 -4416 500 

De maximale helling van één verdieping wordt gevonden op de beganegrond. De 
helling is: 

In y-richting geldt: 

- 
1,17 l b---- < - l (ok) 

ho 5500 - 4701 300 

Krochten en vervormingen door horizontale windbelostingen 43 



Tot slot een paar opmerkingen over de vervormingen. Er moet gezegd worden dat 
in bovenstaande berekening geen shear-lag meegenomen wordt. De vervorming 
zal door het shear-lag effect sterk toenemen. 
De rotatie van de fundering is niet meegenomen. De fundering is nu oneindig stijf 
aangenomen. Door een rotatieveer in te voeren voor de fundering zal de 
vervorming toenemen. 
De profielen voor liggers en kolommen ziin over de hoogte hetzelfde 
aangenomen. Ten aanzien van de krachten op deze profielen zullen deze over de 
hoogte gereduceerd kunnen worden, waardoor de vervorming toe zal nemen. 
Dit neemt echter niet weg dat bovenstaande vervormingen onrealistisch klein zijn. 

De vervormingen zijn zeer klein. Er is een computer berekening gemaakt zonder 
dat shear-lag meegenomen wordt. De vervormingen staan gegeven in tabel N.5. 

Tabel N5 Vervormingen 

De verschillen blijven klein (binnen de 10%). De verklaring voor deze verschillen zit 
zeer waarschijnliik in het feit dat voor dit gebouw een gemiddelde 
verdiepingshoogte van 3,84 meter voor de handberekening aangehouden is, 
terwijl bij de computerberekening is uitgaan van de werkelijke verdiepingshoogten. 
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N.3 Justitietoren als rechthoek in computerberekening 

IV.3 .1  Inleiding 
De eerste computerberekening is gebaseerd op dezelfde plattegrondvorm als de 
handberekening. De berekening is uitgevoerd met het programma ESA Prima Win, 
wat gebaseerd is op de eindige elementen methode. 

I V . 3 . 2  Geometrie 
De geometrie van de standaard plattegrond is hetzelfde als bii de handberekening 
(figuur N.3). Het staafmodel zoals het ingevoerd is in ESA is opgenomen in figuur 
N.6. De verstiivingen op de knooppunten (figuur N.5) ziin niet meegenomen (zie 
paragraaf IV.3.7). 
Voor de verdiepingshoogten wordt verwezen naar tabel N.6. 

Tabel M6 Verdiepingshoogten 

Figuur M9 Geornefrie rechthoekige toren 

I V . 3 . 3  Doorsneden 
Voor de kolommen is dezelfde koker SHS 900/40 aangehouden als in de 
handberekening. De eigenschappen van deze kolommen ziin opgenomen in tabel 
N.3. 
Ook de eigenschappen van de ligger worden overgenomen uit de 
handberekening. Voor de eigenschappen van de ligger wordt verwezen naar tabel 
N.4. 
Voor de horizontale windbelasting hebben de vloerplaten in de structuur een 
verdelende rol. De windbelasting op de gevel wordt door de platen gelijkmatig 
verdeeld over de kolommen in de gevel. In de ingevoerde plaat ziin geen gaten 
gemaakt voor liften en/of trappen. Voor de schematisatie van de vloeren wordt 
verwezen naar het document over de schematisatie van de vloeren. 
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IV.3.4 Verbindingen 
Voor de kolom-funderingverbinding is uitgegaan van een inklemming. Conform de 
aannames, is er nog geen veerconstante ingevoerd. 
De inklemming is ook gebruikt bii de Ac2 methode en wordt hier overgenomen om 
twee redenen. Ten eerste kan dan een vergeliik gemaakt worden tussen de beide 
methoden. Ten tweede geldt dat de verbinding vriiwel altiid onder een hoge axiale 
druk staat waardoor er altiid een moment opgenomen kan worden. 
Alle verbindingen tussen liggers en kolommen ziin momentvast ingevoerd. Deze 
verbindingen zorgen voor de weerstand tegen vervorming van de toren. 
De verbinding tussen de vloeren en de gevelbuis is scharnierend aangenomen. 

IV.3.5 Belastingen 
De belastingen zijn hetzelfde als de belastingen bii de handberekening. In figuur 
N. 10 ziin de windprofielen opgenomen. 

WindproRe1 voor p rep 

Figuur N: T O Windprofiel voor p,, 

/-Windrichting Noord West l 
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IV.3.6 Vervormingen 
Vervormingen globaal 

Vervorming in y-richting Vervorming in x-richting 

Figuur N I I Kwolitotieve vervorming Justitie als rechthoek 

De kwalitatieve vervorming van de constructie onder beide belastinggevallen is 
gegeven in figuur N.l 1. Te zien is dat de constructie per belastinggeval slechts in 
één richting vervormt; de richting waarin hij wordt belast. Er is geen torsie 
aanwezig omdat het een dubbel-symmetrische plattegrondvorm betreft. In de 
volgende paragraven zal de vervorming kwantitatief beschreven worden. 

Vervorming in x-richting 

Figuur N I2 Vervorming in x-richting (noordoosten wind) 
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Uit figuur IV.12 bliikt dat de maximum vervorming van het gebouw in x-richting 92 
mm is. Dit betekent een helling van: 

yt, = 92 - 1 l < - (ok) 
h 146000 -1587 500 

De helling per verdieping bedraagt: 

- 5,i l Y0 - 1 =- l < - (ok) 
h, 5500 1076 300 

Dit betekent dat de constructie voldoet in deze richting. 

Vervorming in y-richting 

Figuur N 13 Vervorming in y-richting (noordwesten wind) 

De vervorming in y-richting is kleiner dan de vervorming in x-richting. De maximale 
vervorming in y-richting in de top is 58 mm. 
Deze uitbuiging aan de top betekent een helling van: 

De helling per verdieping bedraagt: 

3,66 - l l 
< - (ok) 

h, 5500 -1503 300 
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Conclusie vervorming 
Wanneer de vervorming die met de computer gevonden wordt, vergeleken wordt 
met de vervorming uit de handberekening, bliikt dat de handberekening een te 
kleine vervorming gaf (zie tabel N.7). 

Tabel N7 Vervormingen 

De verhoudingen tussen de beide methoden liggen ongeveer op een factor drie. 
Zoals aangetoond is in de vorige paragraaf, wordt de factor veroorzaakt door de 
shear-lag die in de computerberekening wel meegenomen wordt. 
De vervorming is volgens deze berekening geen probleem. Rotatie van de 
fundering is niet meegenomen. De vervorming zal hierdoor nog toenemen. 

NW wind (in mm) 

24,6 
58,2 

Methode 

Hand 
Computer 
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IV.3.7 Kolomkrachten 
In dit gedeelte van de tekst zal niet diepgaand op de krachten in de structuur 
ingegaan worden. In de berekening voor de uiteindelijke vorm uiteraard wel. 
In deze paragraaf worden grafieken (figuren IV.14, IV.15, IV.16 en IV.17) 
getoond die het normaalkrachten verloop weergeven voor de kolommen in de 
gevel. In elke grafiek is een kwart van de constructie opgenomen. Dit is mogelijk 
omdat de constructie dubbel-symmetrisch is en het materiaal lineair-elastisch. 
In deze tekst is gekozen grafieken voor de windkrachten in de x-richting te 
plaatsen. In elke grafiek staat een kwart van de constructie gepresenteerd. 
De drie gebruikte methoden tot bepaling van de krachten worden in deze 
grafieken uitgezet. Ten eerste de handberekening waarin het effect van de shear- 
lag wordt verwaarloosd. Ten tweede de methode Connor, waarmee de shear-lag 
factor bepaald werd. Ten derde krachten berekent met de computer analyse. 
Het effect van de positieve shear-lag is duidelijk te zien bii de computer analyse ter 
plaatse van de beganegrond (zie figuur IV.14). De andere methoden zitten ver 
onder de maximale kracht ter plaatse van de hoek. 
O p  de tiende verdieping blijkt de methode Connor een goede benadering. De Ac2 
methode blijft te laag. 
Hoger in de toren ter plaatse van verdiepingen 20 en 30, is duidelijk de negatieve 
shear-lag waarneembaar. 
Bi j  de krachten van ter hoogte van de 30" verdieping (figuur n/. 1 7) moet een 
opmerking geplaatst worden. De negatieve piek trekt de aandacht terwijl de 
horizontale tak belangrijkere informatie geeft. De negatieve punt blijft namelijk 
binnen de 150 kN waarop de constructie toch gedimensioneerd zou zijn wanneer 
de windbelasting 180 graden gedraaid zou worden. De horizontale tak 
daarentegen gaat naar 250 kN. Dit is een hogere belasting dan op basis van de 
handberekeningsmethoden te verwachten was. 
De waarden zullen hier niet allemaal genoemd worden. Volstaan wordt met de 
maximale kracht ter plaatse van de beganegrond. Als hoogste belasting 
tengevolge van de wind is een axiale druk of trekkracht te verwachten van: 41 97 
kN (zie figuur N. 14). Dit geeft een spanning bij toepassing van genoemde kolom 
van: 

Als laatste wordt nog gewezen op de verschillen tussen de benaderingsmethoden 
voor de normaalkracht en de werkeliike waarde volgens een eindige elementen 
pakket. De werkelijke kracht ligt ongeveer 200% hoger! Met de exacte methode 
wordt een maximale shear-lag factor gevonden van: 

- 805 Frnidden 
PS =- = 0,19, 

F,, 4197 

tegenover een waarde van p, =0,62 bij de hand berekening! 
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Kolomkrachten tpv beganegrond 
met wind in x-richting 

-c ESA Prima Win 7 
-c Handberekening Ac2- 

methode 
-H- Methode Connor 

<-Flens ; Hoek=O ; Lijf -4 

Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur M 7 4  Kolomkrachten ter plaatse van beganegrond niveau met wind in x-richting. 

Kolomkrachten tpv 10e verdieping 
met wind in x-richting 

I -ESA Prima Win 1 

-c Handberekening Ac2- 
methode 

*Methode Connor 

c-Flens ; Hoek=O ; Lijf -4 

Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur N. 7 5 Kolomkrachten ter plaatse van de J P verdieping met wind in x-richting. 
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Kolomkrachten tpv 20e verdieping 
met wind in x-richting 

-ESA Prima Win 

-t Handberekening Ac2- 
methode 

+t Methode Connor 

<--Flens ; Hoek=O ; Lijf --a 
Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur N 16 Kolomkrachfen ter plaatse van de ZP verdieping met wind in x-richting. 

Kolomkrachten tpv 30e verdieping 
met wind in x-richting 

-ESA Prima Win 

-c Handberekening Ac2- 
methode 

-Methode Connor 

-200 J 

<--Flens ; Hoek=O ; Lijf --> 
Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur M 17 Kolomkrachten ter plaatse van de 3P verdieping met wind in x-richting. 
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Als maximale dwarskracht ten gevolge van de horizontale windbelasting in de 
kolommen op de begane grond geldt: 

Tabel IK8 Horizontale dwarskrachten in gevelkolommen 

De dwarskrachten ten gevolge van de windbelasting in de handberekening ziin 
groter. In deze berekening is er van uitgegaan van dat de kolommen in de 
flensgevel geen dwarskracht ten gevolge van de windbelasting opnemen. In de 
computerberekening komt echter naar voren dat deze kolommen per kolom toch 
ongeveer 125 kN aan dwarskracht opnemen. 

IV.3.8 Trillingen 
In het voorontwerp kan er met behulp van NEN 6702 een controle gedaan 
worden voor de horizontale trillingen van een gebouw. 
Als eerste zal een controle berekening gemaakt worden voor wind in de x-richting 
en vervolgens voor wind in de y-richting 

x-richting 
De eerste frequentie van het gebouw kan volgens de norm bepaald worden met: 

f e de eerste eigenfrequentie van de constructie (Hz); 
H de gebouwhoogte (m); 
6  de grootste uitbuiging van de constructie, wanneer deze 

belast wordt gedacht door belastingen gecombineerd volgens 
de momentane combinatie, werkend in de trillingsrichting 

(m) ; 
a de getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht op het 

constructiedeel, afhankeliik van het statische systeem en de 
verdeling van de massa in het systeem (m/s2). 

O m  de vervorming volgens de voorgeschreven combinatie te bepalen wordt alle 
verticale belasting op het gebouw, horizontaal tegen het gebouw gezet. In dit geval 
is het gewicht bepaald van een 'gemiddelde' verdieping (verdiepingshoogte is 
3,84 meter). Wanneer deze belasting horizontaal tegen het gebouw geplaatst 
wordt, volgen voor 6  : 

6 ~ ~ ~ ~ - ~  = 4899 mm 
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Volgens figuur A.17 van NEN 6702 mag voor a=0,384 m/s2 genomen worden. 
Voor f, volqt nu: 

Deze waarde is gelijk aan de eerste schattingsberekening. Wanneer de 
schattingsberekening voor f, uit het hoofdstuk belastingen gehanteerd wordt, geldt: 

Volgens NEN 6702 art. 10.5.3 is de maximum te verwachten horizontale 
versnelling: 

l ~ ~ ~ t ~ b + Z ~ w ; l  
amm = 

P1 

C, som van de windfactoren C, voor druk en zuiging; 

b, belaste breedte van het gebouw; 

+ factor afhankelijk van dynamische eigenschappen gebouw 
(zie formule IV.53); 

p,, fluctuerende stuwdruk bii een extreme uurgemiddelde 
windsnelheid met een herhalingstiid van één iaar in N/m2 (zie 
formule IV.55). 

Het deel van de fluctuerende stuwdruk wat het gebouw aanstoot in de eerste 
eigenfrequentie is: 

, waarin: 

b, gebouwbreedte(m); 
D dempingsmaat; 
H gebouwhoogte (m); 
f, eigenfequentie gebouw (Hz); 

(P2 dynamische vergrotingsfactor voor trillingen veroorzaakt door 
wind. 

Volgens een sterke vereenvoudiging mag volgens de NEN 6702 voor geheel 
Nederland voor de variërende stuwdruk dezelfde waarde aanhouden die daarmee 
alleen afhankeliik wordt van de hoogte van het gebouw. De variërende stuwdruk 
IS: 
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Hiermee wordt voor a,, gevonden: 

= 0,111 m/sec2 = 11,l mili g's 

Volgens figuur 21 in NEN 6702 is deze versnelling toegestaan. De maximale 
waarde die a mag aannemen is 32 mili g's. 

y-richting 
De frequentie wordt: 

Factor 4, : 

De variërende stuwdruk is: 

Hiermee wordt voor a-, gevonden: 

= 0,086 m / sec2 = 8,60 mili g's 

Volgens figuur 21 in NEN 6702 is deze versnelling toegestaan. De maximale 
waarde die a mag aannemen is 32 mili g's. 

Krachten en vervormingen door horizontale windbelastingen 55 



TIJ 'e  - Fc:c+<tciflg:~xy~~d~ - Cc,rist'uctief O - t y e ~ ~ ! ?  s w .  D O  .- ---p - 

IV.3.9 Versti jvingen 
Ter hoogte van de knooppunten van liggers en kolommen kunnen verstijvingen 
gedacht worden (zie figuur IV.5 en N. 18). Deze verstijvingen ontstaan doordat de 
liggers en kolommen een bepaalde hoogte hebben en niet, zoals ingevoerd in 
computerprogramma's, alleen een hartlijn zijn. 
Deze verstiivingen zullen op drie manieren ingevoerd worden (figuur IV.l B), 
namelij k: 

aan de hand van equivalente stiifheden voor de liggers en kolommen; 
als de werkelijke situatie met verstijfde knooppunten; 
met oneindig stijve knooppunten. 

Raamwerkmodel Knooppunten verstijfd Equivalente staven 
raamwerkmodel raamwerkmodel 

Figuur 1 8 Verstijvingen 

De modellen in figuur IV.18 worden getoetst op toepasbaarheid. Daarnaast 
worden deze onderling vergeleken. Voor de knooppuntenverstijving zijn twee 
toestanden toegepast. In het eerste model worden de staven van de knooppunten 
oneindigstijf aangenomen. In het tweede geval wordt aan de verstiifde delen wel 
afschuifstiifheid toegekend, maar een oneindige buigstijfheid (zie onderstaande 
pa rag raaf). 
De doorsnede grootheden voor de verschillende modellen ziin opgenomen in tabel 
N.9 en N.10 en worden onderstaand uitgewerkt. De standaardligger en 
standaardkolom zijn als in tabel N.3 en N.4. Doorsnede eigenschappen van deze 
ligger en kolom ziin gelijk aan de eigenschappen opgenomen onder het 
raamwerkmodel. 
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quivalen 

Tabel N9 Liggereigenschappen verstijvingen 

quivalen 

L 

Moc 

ieindiq 

Knoop a Knoop d 
verstijfd verstijfd - 

A (mm2) 

A, (m m2) 
AZ (m m2) 

I, (mm4) 
. IZ (mm4) 
E ( N / ~ ~ ~ )  

Tabel N I O Kolomeigenschappen verstijvingen 

a3 

ca 

ca 

00 

ca 

2,io - 105 

In tabel N.9 en IV.10 ziin: 

A, Afschuifoppervlak profiel in y-richting (zwakke richting profiel); 

4 Afschuifoppervlak profiel in z-richting (sterke richting profiel). 

93600 
72000 

307200 
a3 

2/16 - log 
2,io . 105 

93600 
72000 
24000 

2,55 10'' 
2,16 - log 
2,10 - 105 
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Verstijfde knooppunten 
De verstijfde knooppunten worden op twee wijzen uitgeprobeerd. De eerste 
variant, waarbii de verstiifde delen oneindig stiif aangenomen worden, behoeft 
geen nadere uitleg. Alle doorsnede grootheden worden oneindig stiif gemaakt. 

uitkrag ing. In het werkelii ke model 
Figuur N 19 Verstijvingen kolom en ligger is de breedte van de kolom 3 maal 

kleiner, waardoor het 
traagheidsmoment om de sterke as ook 3 maal kleiner wordt, waardoor de invloed 

De tweede variant, waarbii de 

O werkeliike situatie zoveel mogelijk 
wordt nagebootst, vergroot alle 
doorsnede grootheden tot 

van de verhoging van het kolomprofiel door de ligger een nog groter effect heeft. 
Ditzelfde geldt voor de ligger). 
In de tabellen N.9 en N.10 ziin de berekende waarden weergegeven. In het 
model "Knoop eindig verstiifd" is de vergroting van de 4 duidelijk te zien. Deze 4 
wordt bepaald volgens: 

D 

O 
a 

..Z 

A,;,,,, = I,,, t,, = 3840.2 - 40 = 307200 mm2 N6 7 

L f oneindige waarden behalve de 

oppervlakte grootheden. Deze 
worden bepaald middels links 
staand model (figuur N.  1 9). 
Als voorbeeld wordt de kolom 

- 
gebruikt. De buigstijfheid van de 
kolom ter plaatse van het verstiifde 
kruis wordt tot oneindig vergroot. 
De hoogte van het liif wordt fors 

o 
h - i 3 1  vergroot door de aangelaste 

i E i  
liggers, waardoor het kruis zeer 
beperkt kan buigen. (Opmerking: 

.L in deze situatie is het kolom profiel 
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Bepaling equivalente stijfheid ligger 
De schematisatie van de constructie als weergegeven in figuur N.5 wordt gegeven 
in figuur N.20. 

Figuur N20 Schematisatie constructie 

De ligger (omstippeld) wordt uit het kruis van figuur N.20 geknipt (figuur N.21). 

El=m 
El. 

Figuur N2 J Liggerdeel 

Krachten en vervormingen door horizontale windbelastingen 59 



De vervorming volgens bovenstaand schema: 

Als er een equivalente ligger ingevoerd wordt, vervalt het buigstiivedeel. De 
uitbuiging van deze Iigger moet geliik zijn aan bovenstaande Iigger. Er wordt een 
equivalent traagheidsmoment berekend. 

De eigenschappen van de liggen worden ingevoerd als in tabel IV.9. Met deze 
schematisering wordt de buiging van de het kruis gesteld op nul. Dit is niet 
overeenkomstig de werkeliikheid, maar de afwijking is zeer klein waardoor de 
aanname geoorloofd is. 

Bepaling equivalente stijfheid kolom 
Ook de kolom wordt uit figuur N.22 geknipt (figuur IV.22). 

C 

Figuur M22  Liggerdeel 

De vervorming volgens bovenstaand schema en dus de werkeliike situatie is: 
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Als er een equivalente kolom ingevoerd wordt, vervalt het buigstiivedeel. De 
uitbuiging van deze kolom moet geliik zijn aan bovenstaande ligger. Het 
equivalente traag heidsmoment van deze ligger is dan ook: 

De eigenschappen van de kolommen worden ingevoerd als tabel N. 10. 

Vervormingen 
De vervormingen van de verschillende gebruikte methoden ziin samengevat in 
onderstaande tabel N. 1 1. 

testen wi Noordc 

/> 
losten w 

/ y-as 

Tabel A/. l 7 Vervormingen in mm 

Uit deze tabel bliikt duideliik dat de 'oneindig verstiifde kruisiesmethode' de minste 
vervorming geeft. De eindig verstiifde kruisiesmethode geeft een grotere 
vervorming alleen deze is de helft van de raamwerkmethode. Dit is echter de 
methode die het dichtst bii de werkelijkheid zit. De equivalent methode benadert 
de eindig verstiifde kruisiesmethode redeliik. De raamwerkmethode is duidelijk 
conservatief. 
Het verschil tussen de eindige en oneindig verstiifde raamwerkmethode wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door verkorting en verlenging van de kolommen. 
De vervorming van de raamwerkmethode zorgt voor een bovengrens. De 
vervorming van de oneindig verstiifde knooppunten raamwerkmethode geeft een 
ondergrens weer. De verstiifde staven raamwerkmethode geeft geen duidelijkheid 
over grenzen van de constructie. 
De equivalente staven raamwerkmethode is niet exact. De vervorming van de 
constructie wordt te veel verkleind doordat de constructie te stijf genomen wordt. 
De enkele buiging van de kolom wordt verkleind terwiil de bedoeling van deze 
methode is om de dubbele buiging van de kolommen te verkleinen. In feite moet 
er een negatieve buigstijfheid van de toren afgetrokken worden. De equivalente 
methode is daarom niet correct en te stiif [53]. 
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IV.3.10 Krachten 
De krachten ziin af te lezen in de figuren N.23 tot en met N.26. Het eerste wat 
opvalt in alle figuren is dat het verschil tussen de maximum en minimum waarden 
bii de raamwerkmethode het grootst is en het kleinst bii de verstiifde knopen 
methode. Dit komt overeen met de vervormingen. De stiifste constructie heeft de 
minste shear-lag en dus ook de minste vervorming. 
De oneindige en eindig variant van de kruisies methode verschillen weinig van 
elkaar. Het verschil is verwaarloosbaar. 
Opvallend is dat op de 10" verdieping de negatieve shear-lag al duideliik 
zichtbaar is bii de verstijfde staven raamwerkmethode maar bii de andere nog 
nauwelijks. 
De belangriikste conclusie die uit onderstaande grafieken getrokken kan worden is 
dat de kolomkrachten gevonden met de raamwerkmethode op de beganegrond 
met 25% gereduceerd kunnen worden (zie figuur N.23). 
De kolomkracht in het liif van de gevelbuis bliift op de 30" verdieping (figuur 
N.26) hoog. 

Kolomkrachten tpv beganegrond 
met wind in x-richting 

ióóó w 
I - 5 4  

-D- Raamwerk 

+Kruisjes oneindig 
K r u i s j e s  eindig 

e-Lijf ; Hoek=O ; Flens -4 

Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur M23 Kolomkrachten ter plaatse van beganegrond niveau met wind in x-richting. 
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Kolomkrachten tpv 10e verdieping 
met wind in x-richting 

*Kruisjes oneindig 
Kruisjes eindig 

<--Lijf ; H o e M  ; Flens -4 

Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur N 2 4  Kolomkmchten ter plaatse van de J 0" verdieping met wind in x-richting. 

Kolomkrachten tpv 20e verdieping 
met wind in x-richting 

Raamwerk - Kruisjes oneindig 
+ Kruisjes eindig 

Equivalent 
P- 

<-Lijf ; H o e M  ; Flens -4 

Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur N 2 5  Kolomkmchten ter plaatse van de  20" verdieping met wind in x-richting. 
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Kolomkrachten tpv 30e verdieping 
met wind in x-richting 

*Kruisjes oneindig 

-t- Kruisjes eindig 
2 2 a 

m u l h )  

<--Lijf ; Hoek* ; Flens -4 

Kolomafstand vanaf hoek (m) 

Figuur N.26 Kolomkrochten ter plaatse van de 30" verdieping met wind in x-richting. 

IV.3.10 Conclusie: 
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de raamwerkmethode, worden zowel de 
vervormingen als de krachten conservatief benaderd; een bovenbenadering. 
Wanneer een onderbenadering bepaald wordt, kan gebruik gemaakt worden van 
de verstijfde knooppunten raamwerkmethode. Deze methode is intensief 
invoerwerk en zorgt voor een zware belasting van de computer. Voor een 
voorontwerp is dit dan ook niet aan te bevelen. 
De concentratie van krachten, berekent met de raamwerkmethode, kan in de 
hoeken op beganegrond niveau, met 25% gereduceerd worden. 
Gekozen om toe te passen wordt het Kruisies met eindige stijfheid model. Dit 
model ligt het dichtst bii de werkeliikheid. 
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N.4 Justitie uniform 

IV.4.1 Inleiding 
Als derde variant is er een berekening gemaakt van de toren met een constante 
plattegrondvorm over de hoogte van de toren. Als basis plattegrond is de 
plattegrond van de beganegrond genomen. De berekening van deze variant is 
bedoeld om inzicht te geven in het krachtenspel wat ontstaat in een buisconstructie 
die niet rechthoekig is. 

IV.4.2 Geometrie 
Als standaardplattegrond is de beganegrond genomen van de uiteindelijke toren. 
De vorm is bijna een driehoek (zie figuur N.27). 

Figuur M27 3D staafmodel en standaard plattegrond uniforme Justitie toren 

De verdiepingshoogten zijn opgenomen in tabel N.6. 

IV.4.3 Doorsneden 
De staafgrootheden ziin hetzelfde genomen als in de vorige paragraven van de 
handberekening en de computerberekening met de rechthoekige buis. Er wordt 
voor de kolommen verwezen naar tabel N.4 en voor de liggers naar tabel N.5. 

IV.4.4 Opleggingen 
De verbinding met de fundering is volledig star ingevoerd. 

IV.4.5 Scharnieren 
Alle verbindingen tussen staven onderling ziin momenkast ingevoerd. 
Verbindingen tussen vloeren en staven ziin scharnierend gemodelleerd. 
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IV.4.6 Belastingen 
De belastingen zijn ingevoerd conform de windprofielen uit figuur 11.4. Dezelfde 
belastende windrichtingen ziin aangehouden als figuur 11.3 (noordwest, noordoost, 
zuidwest en zuidoost). 

IV.4.7 Vervormingen 
Globaal ziet de vervorming eruit als in figuur IV.28. 
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Figuur M28 Globale vervormingen aan de top van de uniforme Justitie toren. Q= de belastende 

windrichting. 

Duidelijk is te zien dat naast verplaatsing ook rotatie plaats vindt. De verplaatsing 
is het grootst bii zuidwesten en zuidoostenwind en het kleinst bii de 
noordwestenwind. 
Wanneer de vervorming ten gevolge van zuidoosten wind nader wordt bekeken, 
volgt de vervorming uit ESA Prima Win in twee richtingen, namelijk de globale x- 
richting en de globale y-richting (figuur IV.29). 

p 
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Figuur V.29 Globale vervormingen in x-richting (rechts - door buiging) en y-richting (links - door 

rotatie) met zuidoosten wind 

Om te toetsen of deze vervorming voldoet, moet de vervorming uit beide 
richtingen samengesteld worden tot één vervorming. Voor de maximale vervorming 
aan de top vinden we: 

y, = ,/-=g6 mm M69 

U.C. = 
500 96 

= 0.33 (ok) 
146000 

De grootste vervorming per verdieping wordt gevonden op de eente verdieping: 

Y ~ P  = ,/(5,26 - 2f55)2 + (4.93 - 2132)2 = 3,76 mm M7 7 

U.C. = 300. 3r76 = 027 (ok) 
4250 

De vervorming bliift binnen de gestelde normen. De vervorming van de fundering 
komt hier nog bovenop. 
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IV.4.8 Krachten 
De krachten die met dit model gevonden worden, ziin een indicatie voor het 
krachtenspel wat in de definitieve vorm zal ontstaan. De krachten ziin alleen 
krachten ten gevolge van horizontale windbelasting! 
In deze uniforme buisstructuur treedt ten aanzien van de horizontale windbelasting 
een krachtenspel naar voren wat gedicteerd wordt door de shear-lag. Ter plaatse 
van de begane grond ontstaan hoge piekbelastingen in de hoeken en een meer 
gelijkmatige belasting op de middenvelden. Hoger in het gebouw treedt negatieve 
shear-lag op. 
In onderstaande figuur IV.30 wordt een overzicht gegeven van het krachtenspel ter 
plaatse van de beganegrond (representatieve waarden). 

Figuur IK30 Readiekrachten ter plaatse van de beganegrond (rep. waarden). 

Uit figuur N.30 wordt duideliik dat wind uit de richtingen zuidwest en zuidoost 
maatgevend is. De maximale kracht wordt gevonden in de hoekkolom met 
zuidoosten wind: R,,=8034 kN. 
De grootste waarden voor de kolomkrachten worden gevonden met windbelasting 
in zuidoosten richting. Wanneer de belasting ten gevolge van wind uit 
zuidoostenrichting over de hoogte wordt uitgezet ontstaan de figuren N.31 tot en 
met N.34: 
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Figuur N31 Kolomkrachten op begane grond niveau (=peil) door windbelasting in zuidoosten 

richting 
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Figuur N 3 2  Kolomkrachten op de 10" verdieping (41 m + P) door windbelasting in zuidoosten 

richting 

Figuur N 3 3  Kolomkrachten op de 20" verdieping (76,4 m + P) door windbelasting in zuidoosten 

richting 
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Figuur N34 Kolomkrachten op de 3íY verdieping ( J  1 J,8 m+ P) door windbelasting in zuidoosten 

richting 

O p  beganegrond (figuur N.31) is duidelijk de positieve shear-lag te zien. De 
piekkrachten lopen op tot boven de 8000 kN. 
O p  de 30" verdieping (figuur IV.34) is duidelijk de negatieve shear-lag 
waarneembaar. 
O p  de twee tussenliggende hoogten waar een grafiek van gemaakt is, is het 
afvlakken van de piekspanningen goed te zien. Het overgaan van positieve shear- 
lag naar negatieve shear-lag gaat minder snel dan bij de rechthoekige buis zoals 
voor deze variant berekend is. 
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IV.5 Justitie toren 

IV.5.1 Inleiding 
Als laatste variant is de uiteindeliike constructie doorgerekend in ESA-Prima Win. 
Deze complete computeranalyse wordt gebruikt om de krachten en momenten in 
de liggers en kolommen te berekenen, en daarnaast om de horizontale vervorming 
te berekenen. In onderstaande tekst wordt de horizontale vervorming aan de top 
van de toren getoetst aan de norm. 
Naast de vervormingen, wordt een beeld gegeven van de kracht in de kolommen 
van de onderste verdieping en worden deze vergeleken met de in paragraaf V.4 
bepaalde krachten. 
Er wordt een paragraaf toegevoegd waarin de horizontale trillingen getoetst 
worden. Als laatste wordt een paragraaf toegevoegd waarin aangetoond wordt dat 
een tweede orde berekening achterwege kan bliiven. 
Voor de controle berekeningen van de staven wordt verwezen naar biilage V. De 
grote hoeveelheid aan stof heeft er toe geleidt om deze controle in een apart 
hoofdstuk te behandelen. 

IV.5.2 Geometrie 
Voor de geometrie wordt verwezen naar biilage 1.3. De verdiepingshoogten zijn 
opgenomen in tabel N.6. In de vorige paragraven is slechts de stalen 
gevelbuisconstructie ingevoerd. In deze analyse wordt de volledige constructie 
ingevoerd inclusief de betonnen onderbouw en fundering. 

IV.5.3 Doorsneden 
De staafgrootheden worden gegeven in de uitdraai van ESA-Prima Win. Daarnaast 
worden de doorsnede opbouw gegeven in bijlage 1.5. 

IV.5.4 Opleggingen 
De opleggingen worden als de fundering ingevoerd. De schematisering en 
uitvoering van de fundering wordt besproken in bijlagen I en 111. 

IV.5.5 Scharnieren 
Alle verbindingen tussen kolommen onderling zijn momentvast ingevoerd. De 
verbindingen tussen de liggers zijn op halve lengte scharnierend ingevoerd. Voor 
een meer.gedetailleerde beschriiving wordt verwezen naar biilage I. 
Verbindingen tussen vloeren en gevelbuis worden ingevoerd als aangegeven in 
biilage I. 

IV-5.6 Belastingen 
De belastingen zijn ingevoerd conform de belastingen gegeven in bijlage 11. 

Krachten en vervormingen door horizontale windbelastingen 72 



IV.5.7 Vervormingen 
Modellen 
De vervormingen aan de top van de toren ziin samengevat in figuur IV.35. In deze 
figuur zijn drie nieuwe schematiseringen van de toren toegevoegd. De 

vervormingen ten gevolge van de uniforme constructie is gelijk aan de 
vervormingen gegeven in de vorige paragraaf. De term toren impliceert de 
constructie zoals die in werkelijkheid uitgevoerd wordt. Dit wil zeggen met set- 
backs en overgangsconstructies. De variant "Toren - fundering oneindig stiif - 
ligger en kolom als uniform" heeft een fundering met starre steunen en de liggen 
en kolommen worden uitgevoerd als aangegeven in tabel IV.3 en N.4. De variant 
"Toren - fundering oneindig stiif" heeft een fundering met starre steunen maar 
doorsneden voor de liggen en kolommen als aangegeven in deze paragraaf. De 
laatste variant "toren" is de variant als werkeliik uitgevoerd met de fundering, 
liggen en kolommen als aangegeven in deze paragraaf. 

Q + 

2, -- Vervorming construdie aan de top UNIFORM 
3. + Vervorming constructie aan de top TOREN - oO FUNDERING STIJF - UGGER EN KOLOM ALS UNIFORM 
d -) Vervorming constructie aan de top TOREN - FUNDERING STUF 
g. -A- Vervorming constructie aan de top TOREN 

Figuur N 3 5  Vervormingen aan top toren opgedeeld naar belastende windrichting 
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Uit figuur N.35 kunnen een aantal conclusies getrokken worden: 
De vervorming verdubbelt ten gevolge van de set-backs en de 
overgangsconstructies. Dit bliikt wanneer de modellen 2 en 3 met elkaar 
vergeleken worden. 
De helft van de vervorming van model 5, ontstaat door vervorming van de 
fundering (model 4) 
Er ontstaat 80% extra vervorming door verkleinen van de profielen 
(vergeliiking modellen 3 en 4). De profielen uit de tabellen V.3 en V.4 ziin 
veel stijver dan de uiteindelijk aangenomen profielen. 

i De vervorming van het uiteindeliike model (5) is twee-en-een-half maal zo 
groot als de vervorming berekent met het uniforme model (2). 

De grootste vervorming ontstaat uit de zuidoosten wind in de rechter onderhoek. 

Toetsing 
De vervormingen aan de top van de toren, worden gepresenteerd in tabel N.12. 
In deze tabel worden de maximale vervormingen ten gevolge van de 
belastingcombinaties in elk van de vier hoekpunten aangegeven. 

n binatie Hoe 7 1  B , A I 

Tabel N 12 Vervormingen in hoeken van torentop 
c V D  

Maatgevend voor de vervorming aan de top is hoek D, alhoewel de verschillen 
klein ziin. De rotatie van de toren zit in deze waarde verwerkt. In figuur N.36 is de 
horizontale uitbuiging uitgezet tegen de hoogte van de toren. De 'ruis' tussen de 
tachtig en de honderd meter, wordt veroorzaakt door de set-backs. De hoger 
gelegen set-backs hebben weinig invloed op de vervorming omdat daar de 
belasting vele malen lager is. 
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O 1 O0 200 300 400 

Vervorming (mm) 

Figuur N36 Vervorming hoekkolom D over hoogte toren ten gevolge van belasting combinatie 23 

De vervorming wordt getoetst aan de hand van de Nederlandse norm. Deze schriift 
voor dat de vervorming aan de top niet groter mag zijn dan één vijfhonderdste van 
de hoogte van de toren. In dit geval wordt de lengte van de fundering tot aan de 
top gemeten. De lengte onder het maaiveld wordt ook meegenomen. 

y,, = 295 mm N73 

U.C. = 500 - 295 = 0.97 < 1.0 (ok) 
146000+6360 

De vervorming bliift binnen de gestelde normen. De vervorming van de fundering 
is hierin meegenomen. 

Naast de vervorming aan de top van de toren, moet ook de vervorming per 
verdieping getoetst worden. De maximale vervorming per strekkende meter kolom, 
wordt gevonden ter plaatse van de begane grond. De maximale vervorming van 
de kolommen op de begane grond is 10,6 mm over een kolomlengte van 5500 
mm ter plaatse van hoekkolom B. De maximaal toegestane helling is gelijk aan 
1 :300. De helling over deze kolom is: 

u 10,6 1 (p=-=- - l 
h 5500 -519 = 1.93 - IO-~ < - (ok) 

300 

De vervorming voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Nederlandse norm. 
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IV.5.8 Krachten 
De krachten ten gevolge van de windbelasting die gevonden worden in de 
onderste verdieping worden vergeleken met de krachten gevonden in paragraaf 
N.4. Ook in dit model wordt het beeld gedicteerd door de shear-lag. 
In onderstaande figuur IV.37 wordt een overzicht gegeven van het krachtenspel ter 
plaatse van de beganegrond (representatieve waarden). 

Figuur N37 Reactiekrochten ter plaatse van de begonegrond (rep. waarden). De gestippelde waarden 

zijn de krachten als gegeven bij de uniforme variant. 

Duidelijk uit figuur IV.37 is dat wind uit de richtingen zuidwest en zuidoost 
maatgevend ziin. De maximale kracht wordt gevonden in hoekkolom A met 
zuidoosten wind: k,= 1 4400 kN. 
De krachten in de kolommen ziin groter dan in de uniforme variant. Dit is 
hoofdzakeliik de oorzaak van de overgangsconstructies waardoor biina de helft 
van de kolommen verdwijnt. Toch ziin de krachten in de kolommen niet twee maal 
z o  groot. De oorraak is dat de gevelbuis de krachten herverdeelt over de 
kolommen. 
Verder ziin in de figuur IV.37 wat verstoringen te zien. Deze verstoringen ontstaan 
ten gevolge van de set-back constructies in de toren. Zo is boven in de figuur (NO) 
te zien dat de belasting in gevel CD wisselt van teken. In de rechter figuur (ZO) is 
te zien dat de kracht in de kolom naast hoek B groter is dan de kracht in hoek B. 
Ook in de figuur NW is verstoring zichtbaar naast hoek B. 
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De grootste waarden voor de kolomkrachten worden gevonden met windbelasting 
in zuidoosten richting. Wanneer de belasting ten gevolge van wind uit 
zuidoostenrichting over de hoogte wordt uitgezet samen met de belastingen van de 
uniforme variant, ontstaan de figuren N.38 tot en met IV.4 1. 

Figuur N 3 8  Kolomkrachten uniform en werkelijke toren op begane grond niveau (=peil) door 

windbelasting in zuidoosten richting. Stippellijn is uniform. 
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Figuur N 3 9  Kolomkrachten uniform en werkelijke toren op de 10" verdieping (4 J m + P) door 

windbelasting in zuidoosten richting. Stippellijn is uniform. 

Figuur N 4 0  Kolomkruchten uniform en werkelijke toren op de 20" verdieping (76,4 m + P) door 

windbelasting in zuidoosten richting. Stippellijn is uniform. 

Krochten en vervormingen door horizontale windbelastingen 78 



Figuur N 4 1  Kolomkrachten uniform en werkeliike toren op de 3P verdieping (J 11,8 m+ P) door 

windbelasting in zuidoosten richting. Stippelliin is uniform. 

O p  beganegrond niveau (figuur N.38) is ook bii het werkeliike model, de 
positieve shear-lag te zien. De piekkrachten lopen op tot boven de 14000 kN. De 
krachten in de overbliivende kolommen wordt biina verdubbeld. De krachten in de 
hoekkolommen worden ook vergroot doordat het hoekkolomprofiel zwaarder is 
dan het veldkolom profiel. De hoekkolom trekt daardoor extra belasting aan. 
O p  de 10" verdieping is duidelijk de laatste overgangsconstructie te zien. O p  de 
negende verdieping verdubbelt het aantal kolommen in gevel CD. 
Ter hoogte van de 21" verdieping is de eerste set-back. O p  de 20" verdieping is 
duideliik het getande krachtenverloop zichtbaar. Vooral ook de hoekkolommen 
trekken extra belasting aan. De gevelbuisconstructie brengt bii een set-back de 
belasting naar de ziigevels (zie hiervoor hoofdstuk 4.4). 
De negatieve shear-lag verdwijnt uit de gevelbuis. Ter hoogte van de 20" 
verdieping (figuur N.33) is nauwelijks nog negatieve shear-lag aanwezig. De 
negatieve shear-lag kan niet meer ontstaan ten gevolge van de gevelbuisverstoring 
door de set-backs. De gevel wordt onderbroken door de set-back. 
O p  de 30" verdieping (figuur N.34) is duideliik de negatieve shear-lag niet meer 
aanwezig. De krachten in de hoekkolommen zijn zelfs groter dan de krachten in 
het veld. Dit is het gevolg van de set-backs die de krachten deels overbrengen 
naar de hoekkolommen. Een tweede oorzaak ligt in de grotere profielen voor de 
hoekkolommen die daardoor extra belasting aantrekken. 
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IV.5.9 Trillingen 
In biilage N.3.8 is een trillingsberekening gemaakt met behulp van een sterk 
vereenvoudigd model van de toren. In deze paragraaf wordt een 
trillingsberekening gemaakt van het uiteindeliike model voor de toren zonder 
vereenvoudigingen zoals omschreven in bovenstaande paragraven. 
Eerste wordt de belasting bepaald die de toren belast in de meest zwakke richting. 
Vervolgens wordt uit de vervorming de eigen frequentie van de toren bepaald. Uit 
deze eigen frequentie wordt de versnelling bepaald, waarmee de toren getoetst 
wordt op basis van figuur 21 van NEN 6702. 
Voor de meest zwakke richting van de toren wordt verwezen naar de 2" orde 
berekening (zie paragraaf N.5.10) en figuur N.43. 

Belasting 
De belasting wordt bepaald volgens NEN 6702 art. 6.3.5.2. De momentane 
verticale belasting wordt volgens dit artikel bepaald per verdieping. Deze belasting 
wordt horizontaal op de toren geplaatst als aangegeven in figuur N.42. 

Belasting per verdieping 

Figuur N 4 2  Horizontale belasting per verdieping bepaald volgens NEN 6702 art. 6.3.5.2 

Per verdieping is de belasting bepaald volgens de voorgeschreven momentane 
combinatie: 
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vi - Qi,- , waarin: N76 

F z m ; ~ ; d  
is de rekenwaarde van de momentane 
combinatie van belastingen in de 

bruikbaarheidsgrenstoestand; 
is de belastingsfactor in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand, voor 
permanente belastingen, bepaald 
overeenkomstig art. 5.3 van NEN 6702; 
is het belastingsgeval van de som van de 
representatieve waarden van de permanente 
belastingen bedoeld in hoofdstuk 7, voor 
zover deze gelijktijdig aanwezig zijn; 
is de belastingsfactor in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand, voor 
veranderlijke belasting, bepaald 
overeenkomstig art. 5.3 van NEN 6702; 
is de correctiefactor voor momentane 
belasting. Deze factor is voor berekening van 
trillingen gelijk aan 1 ; 
is de factor voor de correctie van de 
belasting, behorend bii het belastingsgeval 
Q,,,, bepaald volgens hoofdstuk 8 van NEN 
6702; 
is het belastingsgeval voor de representatieve 
waarde van een veranderlij ke belasting. 

Zowel G, als Q,,, ziin bepaald door een oppervlakte van een verdieping te 
bepalen, slechts gedicteerd door de buiten gevel, en dit te vermenigvuldigen met 
de (momentane) waarde van de verticale belasting geldend voor die verdieping. 
Dit betekent dat de binnenwanden met hun belastingen niet expliciet meegenomen 
worden. Er wordt met een situatie gerekend waarin de gaten in de vloer (voor 
liften, leidingen en trappen) niet aanwezig zijn. Het is een conservatieve 
benadering omdat de verticale belastingen van de vloeren tussen de 
binnenwanden kleiner ziin dan de verticale belasting van een vloer. Oftewel, het 
totale gewicht van de toren wordt groter aangenomen dan dat het is. 
De pieken die in figuur N.42 af te lezen zijn, ontstaan door de afwiikende verticale 
belastingen per verdieping. Zo ziin de verticale belastingen op vloer 24 veel hoger 
omdat dit een installatie verdieping is met een veranderlijke vloer last van 8 kN/m2 
met momentaanfactor 1. 
Wanneer deze belasting (figuur IV.42) op de toren geplaatst wordt, ontstaat een 
horizontale uitbuiging aan de top van 44 14 mm. 
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Toetsing 
Uit de horizontale uitbuiging van de toren, kan de eerste frequentie van het 
gebouw bepaald worden. Volgens de NEN wordt dit: 

f e de eerste eigenfrequentie van de constructie (Hz); 
H de gebouwhoogte (m); 
6 de grootste uitbuiging van de constructie, wanneer deze 

belast wordt gedacht door belastingen gecombineerd volgens 
de momentane combinatie, werkend in de trillingsrichting 

(m); 
a de getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht op het 

constructiedeel, afhankeliik van het statische systeem en de 
verdeling van de massa in het systeem (m/s2). In dit geval kan 
0,384 m/s2 aangehouden worden volgens figuur A.17 van 
biilage A NEN 6702. De aanname wordt gemaakt dat de q- 
last gelijkmatig verdeeld is. 

Volgens NEN 6702 art. 10.5.3 is de maximum te verwachten horizontale 
versnelling: 

c+ som van de windfactoren C,, voor druk en zuiging; 

b, belaste breedte van het gebouw (zie figuur N.43); 

P1 massa van het gebouw inclusief de inboedel per strekkende 
meter hoogte in kg/m; 

4 2  factor afhankeliik van dynamische eigenschappen gebouw; 

Pw;i fluctuerende stuwdruk bii een extreme uurgemiddelde 
windsnelheid met een herhalingstiid van één iaar in N/m2. 

\ 

Figuur N 4 3  Beloste breedte 
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Het deel van de fluctuerende stuwdruk wat het gebouw aanstoot in de eerste 
eigenfrequentie is: 

0,0344f,-~/~ 
= I/D - (I + 0,12feHb + 0,20~bg) 

, waarin: 

b gebouwbreedte (m); 
D dempingsmaat 
H gebouwhoogte (m) 
f, eigenfequentie gebouw (Hz) 

'P2 dynamische vergrotingsfactor voor trillingen 
veroorzaakt door wind. 

Voor de dempingsmaat wordt 0,010 aangehouden. De gebouwhoogte is de 
hoogte vanaf de fundering tot de top. 
Volgens een sterke vereenvoudiging mag volgens de NEN 6702 voor geheel 
Nederland voor de variërende stuwdruk dezelfde waarde aangehouden worden 
die daarmee alleen afhankeliik wordt van de hoogte van het gebouw. De 
variërende stuwdruk is: 

De toren wordt niet over de volledige hoogte belast door de windbelasting, omdat 
de onderste 6,36 m zich onder maaiveld bevindt. Er wordt een veilige aanname 
gemaakt dat ook deze 6,36 m door de variërende stuwdruk wordt belast. 
De p, wordt gevonden door het totale gebouw gewicht te delen door de hoogte 
van het gebouw van fundering tot top. 

Hiermee wordt voor a,,, gevonden: 

= 0,107 m /sec2 = 10,7 mili g's 

Volgens figuur 21 in NEN 6702 is deze versnelling toegestaan (zie figuur N.44). 
In deze figuur mag lijn 1 aangehouden worden, omdat het gebouw een 
kantoorgebouw betreft. De maximale waarde die a mag aannemen is 30 mili g's. 

Krachten en vervormingen door horizontale windbelastingen 83 



vennelling 

(m/.2) 

1 

frequentie (M) --+ 
Figuur N 4 4  Frequentie en toelaatbare versnelling 

Wordt de uitkomst vergeleken met de vooroniwerpberekening van de trillingen uit 
paragraaf lV.3.8, dan blijkt dat de voorontwerpberekeningen een goede 
benadering gegeven hebben. Het verschil is slechts 3%! 
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IV.5.10 2" orde berekening 
Wanneer een eerste-orde elastische berekening uitgevoerd wordt, ontstaat een 
horizontale uitbuiging die wordt veroorzaakt door de horizontale belasting die op 
de constructie rust. 

ui Wanneer er behalve horizontale krachten, ook 
H verticale krachten op het raamwerk aangriipen, 

neemt de horizontale verplaatsing verder toe 
totdat een nieuwe evenwichtssituatie is bereikt 
(figuur IV.45b). De horizontale verplaatsing u 

(a) aiieen hwizoniaie belasting wordt be'invloed door de verticale belasting F. 
Het verschijnsel dat een verticale belasting de 
horizontale verplaatsing beïnvloedt noemt men 
het tweede-orde effect. 
In dit geval wordt een tweede-orde berekening 
gemaakt voor de volledige toren. Eerst wordt de 

+t stijfheid van de toren bepaald in de meest slappe 
@)-h-- richting van de toren figuur IV.46). Vervolgens 

Figuur N145 Tweede-orde effed wordt een berekening gemaakt van de kritieke 
belasting van de 
toren. Daarnaast 

wordt de veerstiifheid van de fundering bepaald. 
Uiteindeliik wordt een kritieke belasting bepaald, 
waaruit de vergrotingsfador voor de constructie 
bepaald kan worden. Wanneer n> 1 0 wordt algemeen 
aangenomen dat geen tweede-orde berekening 
benodigd is. 

Stijfheid toren 
In het computermodel wordt tegen de toren, een 
horizontale belasting q aangebracht in de meest slappe 
richting van de toren (figuur IV.46). Aan de hand van 
de uitbuiging u (tabel IV.13) die gevonden wordt, kan 
het traagheidsmoment en de afschuifstijfheid van de 
toren bepaald worden. Voor de eenheids q-last wordt 
75 kN/m aangenomen. De doorsnede grootheden van 
de profielen gebruikt in de toren ziin ingevoerd als 
aangegeven in tabel N. 1 3. 
De GA van de toren wordt onderstaand bepaald: 

lJl152 m 

Figuur N46 Belasting 
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Tabel H13 Modellen gebruikt voor T orde analyse 

Model 

Fundering 

Bepaling EI: 

Bepaling GA: 

4% -!4+ 4% 

= , + , + I r  
i i 

i 
i i i 
i i I 

i i 
i i 

/ i 

Kni klast 
De formule voor het bepalen van de kritische belasting, kan opgedeeld worden in 
een deel fundering, een deel afschuiving en een deel toren buiging toren. De 
buiging van de toren bestaat uit een deel buiging ten gevolge van verlenging en 
verkorting van de kolommen en een deel ten gevolge van buiging van de 
kolommen. Deze twee worden samengevoegd. Onderscheid tussen deze twee 
vormen van uitbuigen is lastig. Hiervoor wordt verwezen naar Pel [51]. 

Invoer profielen 
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Rotatie 
fundering 
Verend 

Buiging 
buisconstructie 

Star 

Totaal 

Verend 

m 

m 

a) 

Aprofiel 

Pbfschuivinq 

I, 

Afschuiving 
buisconstructie 

Star 

werkeliik 
werkeliik 
werkeliik 

Uitvoer 

00 

werkeliik 
m 

m 

m 

26,8 

EI  (kNm2) 
GA (kN) 
U mm 

werkeliik 
a) 

werkeliik 

l 50,9 

m 

15,7 106 
55,2 

7,26 - 1O1O 
m 

68,9 



De kritische belasting bij buigen van de toren is: 

De kritische belasting bij afschuiving is: 

P, = 2GA = 2.15700 = 31400 MN 

Opmerking: 
Theoretisch is bewezen dat de werkeliike kritische last Pk,, gelijk is 
aan één maal de afschuifstijfheid. Praktisch worden echter betere 
resultaten bereikt door twee maal de afschuifstijfheid aan te houden. 

De bijdrage van de fundering aan de kritische kniklast is: 

Met de formule N.88 [5] wordt de kniklast van de toren met fundering: 

Vergrotingsfactor 
De vergrotingsfactor wordt gedefinieerd als: 

n , waarin 
n - l  

Aangenomen wordt dat de P aangriipt in het zwaartepunt van het gebouw. 
P = 383 MN N9 7 

De factor n is nu: 

De vergrotingsfactor is: 

n - -- 
29,8 

= 1,03 
n - l  29,8-l 
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Conclusie 
De vergrotingsfactor is klein. Een vergroting van kleiner dan 10% mag 
verwaarloosd worden. De factor n blijft dan ook duidelijk boven de 10, waardoor 
een tweede-orde berekening van de toren achterwege kan blijven. 
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IV.6 Conclusie 
In bovenstaand hoofdstuk, ziin verschillende modellen vergeleken die ontwikkeld 
zijn uit de toren zoals die in de laatste paragraaf N.5 uitgewerkt is. De bedoeling 
van al deze modellen was het zo goed mogelijk benaderen van het krachtenspel in 
de gevelbuis en het bepalen van een horizontale vervorming aan de top van de 
toren. In tabel N.14 zijn de vervormingen en krachten van de verschillende 
modellen naast elkaar gepresenteerd. Voor de modellen Justitie Uniform en Justitie 
Toren, is het onmogelijk om een goede waarde voor de krachten in het midden 
van de flens te bepalen. Met de methode Connor is het niet mogelijk om 
vervormingen te berekenen. 

Tabel N J 4 Vergelijk modellen 

Uit tabel N.14 kan afgelezen worden dat er een oplopende lijn is met krachten in 
de hoekkolommen. Hoe gedetailleerder de berekening wordt, hoe groter de shear- 
lag krachten worden. De kracht in de hoekkolom van het uiteindelijke model is 
zeven maal groter dan de eerst berekende kracht met de handberekening. Hierbii 
moet echter wel vermeld worden dat in dit uiteindelijke model de krachten in de 
hoeken mede vergroot worden door de set-back constructies en het verzwaarde 
profiel voor de hoekkolom. 
Tegenover de toenemende krachten in de hoekkolommmen, staan de afnemende 
krachten in de veldkolommen. De krachten die extra in de hoekkolommen 
ontstaan, vloeien weg uit het veld van de flens. 
De vervormingen aan de top van de toren van het uiteindelijke model zijn bijna 
tien maal de vervormingen berekend met de handberekeningsmethode. Daarnaast 
wordt de vervorming ongeveer drie maal zo groot als het uniforme model. Deze 
vergroting van de vervormingen is voor .50% afhankelijk van de fundering. In het 
uniforme model is de rotatie van de fundering niet meegenomen. In het 
uiteindelijke model wel. Daarnaast wordt de geometrie van de toren gewijzigd 
door toevoeging van de set-backs en de overgangsconstructies. 
De torsie van de toren blijft zeer beperkt. Bijna alle vervorming ontstaat uit buiging 
en afschuiving. 

De verstijvingen van de toren worden ingevoerd met een verstijfd kruis. Hierin 
worden de oppervlakte eigenschappen voor de te verstijven liggers en kolommen 
eindig ingevoerd. De overige doorsnede eigenschappen worden oneindig 
ingevoerd. 
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Scharnieren in het midden van de liggers, veranderen het krachtenverloop 
nauwelijks in een rechthoekig, uniform model met gelijke kolommen en liggers. 
Wanneer echter een model gebruikt wordt als het uiteindeliike model, moeten de 
scharnieren wel ingevoerd worden. Zeker in de hoeken ontstaan problemen door 
niet haakse hoeken en verzwaarde hoekkolommen die meer belasting naar zich 
toe trekken. 

De shear-lag is op verschillende wiizen in het bovenstaande hoofdstuk zichtbaar 
gemaakt. Zowel de negatieve als de positieve shear-lag waren in de diverse 
modellen duideliik aanwezig. 
Opvallend was, dat in het uiteindelijke model (de Justitie Toren) de negatieve 
shear-lag niet aanwezig was. Hieruit blijkt dat de set-backs en de 
overgangsconstructies het onmogeliik maken voor de negatieve shear-lag om zich 
te manifesteren in de top van het gebouw. Misschien kan dit een ingang zijn voor 
nader onderzoek omtrent de negatieve shear-lag. 
Het positieve shear-lag effect wordt sterk vergroot door het uiteindeliike model. 
Grotere pieken ontstaan in de hoeken op beganegrond niveau door de 
overgangsconstructies. Daarnaast zorgen de set-back constructies voor een extra 
belastingafdracht op de hoekkolommen. 
Door de overgangsconstructie wordt er een piekvormig patroon gevormd direct 
onder de set-back. Onder deze set-back, verdeelt de belasting zich weer over de 
overige kolommen in de gevel. In de hoekkolommen bliift de belasting echter 
hoger. Dit is ook het gevolg van de grotere profielen voor de hoekkolommen die 
daardoor meer belasting naar zich toe trekken. 

De trillingsberekeningen die uitgevoerd ziin voor het rechthoekige buismodel en 
het uiteindeliike model, komen zeer sterk overeen. Het uiteindeliike verschil is 
slechts 3%. 
Een tweede orde berekening van de toren hoeft niet uitgevoerd te worden. De 
vergrotingsfactor is 29,8 en is daarmee ruim groter dan 10. 
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Bijlage V: 

Controleberekeningen gevelbuisconstructie 

V. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een aantal berekeningen uitgevoerd worden om aan te tonen 
dat de gevelbuisconstructie voldoet aan de normen. Niet alle liggers en kolommen 
zullen berekend worden; er wordt een keuze gemaakt. De overige liggers en 
kolommen ziin een herhaling van deze methode en zullen daarom buiten 
beschouwing blijven. 
Naast de controle van de liggers en kolommen, wordt in dit hoofdstuk de 
vervorming van de set-back constructie getoetst. De horizontale vervormingen van 
de toren worden getoetst in bijlage N. 
Bii onderstaande berekeningen van liggers en kolommen, worden krachten en 
momenten gegeven. Deze krachten en momenten ontstaan ten gevolge van 
belastingen gegeven in bijlage I1 en combinaties gegeven in de uitvoer van ESA 
Prima Win. 
Naast de staven en liggers die gecontroleerd worden, wordt ook de verticale 
doorbuiging van de set-backs gecontroleerd. 
Alle krachtsverdelingen ziin gebaseerd op een eerste orde elastische berekening. 
De profielen worden gedimensioneerd, als de classificatie dit toelaat, op een 
plastische spanningsverdeling. 

V.2 Selectie 
Er wordt een selectie gemaakt van de te berekenen staven van de 
gevelbuisconstructie. Uiteraard wordt een berekening gemaakt van de onderdelen 
die het hoofdprobleem ziin van het afstudeerproiect: de overgangsconstructies en 
de set-backs. Daarnaast worden een plaatligger en een kolom hoger in het 
gebouw gecontroleerd. Verder wordt aandacht besteed aan hoekkolom B I .  
In de onderstaande pamgraven wordt achtereenvolgens besproken: 

Plaatligger sectie 1 : overgangsconstructie (paragraaf V.3) 
Plaatligger sectie 3 (paragraaf V.4) 
Veldkolom overgangsconstructie (paragraaf V.5) 
Veldkolom sectie 3 (paragraaf V.6) 
Hoekkolom B sectie 1 (paragraaf V.7) 
Schuine kolom bestudeerde set-back (paragraaf V.8) 
Vervorming set-back (paragraaf V.9) 

De secties zijn zones waarin dezelfde kolom of ligger toegepast wordt. Deze secties 
verlopen als aangegeven in bijlage I. 
Voor berekeningen van verbindingen wordt verwezen naar biilage VI.6. 
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V.3 Plaatligqer 1 : Overganqsconstructie 

V.3.1 Inleiding 
De plaatligger die in dit hoofdstuk gecontroleerd wordt, is de onderste plaatligger, 
ofwel de plaatligger van de overgangsconstructie. De maatgevend belaste ligger 
(staaf 10033) is de eerste ligger in de gevel AD naast kolom A (zie figuur V.l). 

Figuur l!7 Locatie zwaarst belaste plaatligger I 

De interne krachten in de plaatligger zijn gegeven in tabel V. I .  De eindmomenten 
op de staven behoeven niet vergroot te worden volgens NEN 6770 art. 10.2.6 
omdat aangetoond is, dat een tweede orde berekening achterwege kan blijven. 

Tabel l! l Interne krochten plaatligger l 

De geometrie van de plaatligger is als gegeven in tabel V.2. De breedte van de 
flenzen van de ligger wordt gereduceerd als aangegeven in paragraaf V.3.2. 

p- - 
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Plaatligger I. De waardes zijn 

gebaseerd op gereduceerde 

profiel. 

Als Gereduceerd 
uitgevoerd getoetst 

V.3.2 Classif icat ie  

Doorsnede classificatie 
Met behulp van NEN 6770, tabel 8 en 9 worden de hiven en de flenzen van de 
gelaste ligger geclassificeerd onder verwaarlozing van de lassen. 

- b 1600-2~55=37+Klasse1 Lijf: -- 
t, 40 

b 280-40 
Flens: - = = 2,2 + Klasse 1 

t, 2 - 5 5  

Het profiel valt in klasse 1. Het profiel mag getoetst worden met een plastische 
spanningsverdeling. 

Gedrongen ligger 
De ligger is een gedrongen ligger (zie paragraaf 2.6). Wanneer de lengte van de 
ligger gedeeld wordt door de hoogte van het profiel, geldt: 

De verhouding tussen de halve flensbreedte en de overspanningslengte is: 

Uit tabel 2.3 kan de verhouding tussen de effectieve flensbreedte en de actuele 
flensbreedte, de factor c=0,830, afgelezen worden. De waarde c mag niet groter 
worden dan de waarde afgelezen uit tabel 2.4: 

c=0,780 
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Nu kan de effectieve flensbreedte bepaald worden: 
b,,, = c(b, -t,) + t, = 0,780(350 - 40) + 40 = 282 mm 

Voor de flensbreedte wordt 280 mm aangehouden. De eigenschappen van de 
doorsnede gegeven in tabel V.2 behoren bii deze flensbreedte. De flens is bii een 
gedrongen ligger minder effectief. Het lijf moet een groter deel van de krachten 
opnemen. Voor de ligger wordt een elastische toetsing gebruikt vanwege 
onzekerheden omtrent de gebruikte methode tot berekening van de gedrongen 
liggers. 

V.3.3 Sterkte toetsing 
De sterkte toetsing van enkelvoudige krachten en momenten. 

5613 - 103 - - m u.c., = - - = 0,69 < 1,O 
"z;u;d 235 - 40 - 1490 

U.C. = 
Mvs;dzz - 4382 - 106 -800 

= 0,51< 1,O 
fv;dlv 235 .2,94 - 1 O 1 O  

De sterkte toetsing met enkele buiging, normaalkracht en afschuiving, vindt plaats 
volgens NEN 6770 art. 1 1.4 met de maatgevende combinatie van krachten voor 
staaf 1001 8 als aangegeven in tabel V. I .  De spanningen zijn getekend in figuur 
v.2. 

* s d  - 210 0;15 < 1,O = U.C. = --- - 
1,2fV,, 1,2 235 

Volgens NEN 6770 art. 11.4 mag de toelaatbare spanning in een lijf van een op 
buiging belaste ligger met een dubbel-symmetrische I-vorrnige doorsnede waarbii 
de spanningsverdeling met de elasticiteitstheorie is berekend, worden verhoogd 
met een factor 1,2, mits N,,,<O, 1 Nu;+ 
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Figuur K2 Spanningen lijf plaatligger I 

V.3.4 Toetsing stabiliteit 
In deze paragraaf wordt de ligger achtereenvolgens op plooi en op kip getoetst. 

Plooi 
Het profiel valt in klasse 1. Er kan geen plooi van het lijf optreden. 

Kip 
Doordat de ligger zijdelings niet gesteund wordt, kan de ligger kippen. Dit 
instabiliteitverschijnsel wordt getoetst volgens NEN 6771 art. 12.2. 
De ligger wordt geschematiseerd als aangegeven in figuur V.3. 

2,l- 10' 6/40 - 107 
Uit tabel 13 van NEN 6771 kan voor C, = 1,70 afgelezen worden. C2=0 omdat de 
belasting in het midden van het ~ ro f ie l  aangriipt. De belasting uit de stoppende 
kolom (figuur V.3) wordt goed ingeleid door de verticale schotten. Gekozen wordt 
om geval 2 van tabel 13 te gebruiken. De momentenliin omhult de oorspronkelijke 
lijn (stippellijn figuur V.3). 
Hieruit kan de coëfficiënt C bepaald worden. 

Hierin zijn: 

C, coëfficiënt afhankeliik van de aard van de belasting; 

C, coëfficiënt afhankelijk van de plaats van het aangriipen van 
de belasting ten opzichte van de neutrale liin. In dit geval 
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griipt de belasting aan in het midden van het profiel en moet 
voor C,=O ingevuld worden; 

e, lengte van de ligger tussen de opleggingen; 

e ,  is de grootste ongesteunde lengte van de ligger in de 
nabiiheid van M,,,. Ook een momenten nulpunt geldt als 
ziidelingse steun (figuur 27 NEN 6771). 

Figuur K3 Schematisering plaatligger T 

De reductiefactor k, representeelt de vervormbaarheid van de doorsnede. De 
factor b is afhankeliik van de mate van vervormbaarheid van het liif van de ligger 
in relatie tot de liggerlengte: 

Het theoretische elastische kipmoment wordt: 

= 731 MNm 

De relatieve slankheid voor dit profiel wordt: 
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De toetsing is: 

Gaffelopleggingen 
Volgens de norm moeten de liggen opgelegd worden middels een 
gaffelopleggingen. De plaatligger behorend bii de overgangsconstructie bezit geen 
gaffelopleggingen. In figuur V.3 is te zien dat het middelste deel van de ligger - 
onder de stoppende kolom - met twee scharnierende verbindingen wordt 
verbonden met de liggers die aan de kolom gelast ziin. De I, en It zijn gelijk aan 
nul. Het buigende moment ter plaatse van de verbinding is gelijk aan nul. 
Middels twee redeneringen wordt aangetoond dat de verbinding als in figuur V.3 
voldoet aan de toetsing van kip. De verbinding zelf wordt getoetst in hoofdstuk VI. 

R E D E N E R I N G  É É N .  

Door de verbinding uit te voeren als aangegeven in figuur V.4, wordt door de 
bouten een IZ en een It ontwikkeld. De IZ is: 

I, = x A,Z; = 28 - 561 (0.5 - 230y = 2.08 108 mm4 

Figuur V.4 Ligger-ligger verbinding overgangsconstructie 

De It ontstaat door de Izen de Iy van de afzonderliike staven op te tellen. Voor de 
diameter van de bout wordt uitgegaan van de spanningsdoorsnede van de bout. 
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Worden met deze waarden de bovenstaande formules ingevuld, ontstaat: 

= 723 MNm 

828 E I G I  =l,O- M, =k, ",/z 

De berekende M, is niet noemenswaardig afwiikend van de bovenstaande M,. 
Als laatste moet aangetoond worden dat de lassen een grotere stiifheid in z- 
richting hebben dan de flenzen van de ligger, zodat de flens maatgevend is. Het 
moment in zwakke richting wat opneembaar is door de lassen die de flenzen van 
de ligger verbinden met de kopplaat, wordt vergeleken met het moment 
opneembaar door de ligger. Er wordt vanuit gegaan dat alleen de lassen rond de 
flenzen van de ligger een bijdrage leveren aan de draagkracht. De lassen die het 
liif van de ligger verbinden met de kopplaat, worden dus niet meegenomen. 
Krachten opneembaar door lassen aan kopziide flens: 

MbP,=,,, = o, (= q) a a. t,l, = 180 - 10 - 40 350 = 35.6 kNm 

(2J - 'OS)' . 2,08. 1o8 .4,29. 1o6 

Krachten opneembaar door lassen aan lange ziide flens: 

e ,  4450 1 2.6 

Het totale moment opneembaar door de lassen in zwakke richting bedraagt: 

Mz;b;u;d=36+ 104=140 kNm 
Het totale moment opneembaar door de ligger in zwakke richting bedraagt: 

Hiermee is aangetoond dat de ligger niet zal kippen. 
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Figuur K5 
Schema kopploot 

R E D E N E R I N G  TWEE 

V.3.5 Toetsing langslassen 
Met lange hoeklassen in de lengte van het plaatliggerprofiel, worden de flenzen 
aan de lijven gelast. Deze las heeft een lengte van 900 mm en een praktische 
keeldoorsnede van 10 mm (zie figuur V.3). In figuur V.6 wordt een 
dwarsdoorsnede van de las gegeven. 

l 

t 

% - a  

8 

Figuur K6 Doorsnede lassen 

De tweede redenering berust op het feit dat de kopplaten de 
gedrukte flens steunen. De steun aan de kopplaten wordt 
gerealiseerd door de getrokken flens van de ligger en de vloer. 
Een getrokken staaf verplaatst zich niet uit zijn vlak. Hierdoor 
ontstaat een horizontale steun ter plaatse van de getrokken flens. 
De vloer zorgt voor een tweede steun. Hierdoor ontstaat voor de 
kopplaat een schema als aangegeven in figuur N.5. 
De bovenste flens wordt nu gesteund door de onderflens en de 
vloer. De ligger kan niet kippen. 

De toetsing van de lassen zal plaatsvinden volgens NEN 6770 art. 13.4. De 
spanningen in de lassen worden bepaald met behulp van het statisch moment van 
de flens. 
De spanningen in de lassen zijn: 

P - 

Controle berekeningen gevelbuis 



ft* -r= 360 
Ow;u;d - = 208  mm* pYm& 0.8 - 1.25 & 

De toetsing: 

V.3.6 Conclusie 
De ligger kan toegepast worden als bovenstaand aangegeven. De sterkte is 
voldoende en het profiel wordt goed uitgenut (u.c.=0,75). De 25% extra veiligheid 
is  belangrijk omdat de gedrongen ligger als wand gaat werken. O p  basis van 
analytisch onderzoek [46] is een reductiemethode ontwikkeld. Ondanks dat door 
de onderzoekers geschreven wordt dat de afwijkingen klein ziin tussen het 
werkelijke spanningsverloop en het aangenomen spanningsverloop, is 
voorzichtigheid geboden. 
De las (a=10 mm)is toepasbaar. De keeldoorsnede van de las is klein in 
vergelijking met de aan te sluiten platen. De uiterste afschuifspanning van een las 
(208 N/mm2) is groter dan de uiterste afschuifspanning van het staal (135 
N/mm2). 
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V.4.1 Inleiding 
De plaatligger die in dit hoofdstuk gecontroleerd wordt (figuur V.7), is de maant  
belaste plaatligger van de derde sectie. De maximaal belaste ligger bevindt zich 
vlak boven de tweede overgangsconstructie. 

Figuur V17 Locatie zwaarst belaste plaatligger 3 

De interne krachten in de plaatligger zijn gegeven in tabel V.3. De geometrie van 
de plaatligger is als gegeven in tabel V.4. De flensbreedte wordt gereduceerd 
volgens paragraaf V.4.2. 

Tabel V3 Interne krachten plootligger 3 

Tabel IC4 Plaatligger eigenschappen 
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V.4.2 Classif icat ie  

Doorsnede classificatie 
Met behulp van NEN 6770, tabel 8 en 9, wordt het lijf en de flenzen van de 
plaatligger geclassificeerd onder verwaarlozing van de lassen. 

b 1200 - - 30 = 76 + Klasse 2 Liif: -- 
t, 15 

b 260-15 
Flens: - = = 4,l + Klasse 1 

t, 2 - 30 
Het profiel valt in klasse 2. Het profiel mag getoetst worden met een plastische 
spanningsverdeling. 

Gedrongen ligger 
De ligger is een gedrongen ligger (zie paragraaf 2.6). Wanneer de lengte van de 
ligger gedeeld wordt door de hoogte van het profiel, geldt: 

L - 2700 
---=2,25<5 
h 1200 

De verhouding tussen de halve flensbreedte en de overspanningslengte is: 

Uit tabel 2.3 kan de verhouding tussen de effectieve flensbreedte en de actuele 
flensbreedte, de factor c=0,730, afgelezen worden. De waarde c mag niet groter 
worden dan de waarde afgelezen uit tabel 2.4: 

c=0,750 
Nu kan de effectieve flensbreedte bepaald worden: 

b,, = c(b, - t,) + t, = 0,730(350 - 25) + 25 = 262 mm 

Voor de flensbreedte wordt 260 mm aangehouden. De eigenschappen van de 
doorsnede gegeven in tabel V.4 behoren bij deze flensbreedte. De flens is bii een 
gedrongen ligger minder effectief. Het Iiif moet een groter deel van de krachten 
opnemen. Voor de ligger wordt een elastische toetsing gebruikt vanwege 
onzekerheden omtrent de gebruikte methode tot berekening van de gedrongen 
liggers. 

V.4.3 S t e r k t e  toets ing 
De sterkte toetsing van enkelvoudige krachten en momenten. 

N,,, - 570 -103 
UC., = - - = 0,07 < 1,O 

N,, 235 - 32700 
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VZ;s;d - U.C., = - - 
1891 - 103 - & 

= 0,82 < 1,O 
Vz;p;d 235-15.(1200 -2-30) 

* U.C., = 
Mys;dzz - 1519 - 106 600 

- = 0,54 < 1,O 
f,,$ 235 - 7,19 - log 

De sterkte toetsing van de combinatie van normaalkracht, buiging en dwarskracht 
wordt gedaan volgens NEN 6770 art. 1 1.4 met de maatgevende combinatie van 
krachten voor staaf 13756 als aangegeven in tabel V.3. De spanningen zijn 
getekend in figuur V.a. 

ovsls;d - * U.C. = - - 228 
= 0,81 

it2f,,;d 1,2 235 

Figuur L18 Sponningen in lijf plootligger3 
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V.4.4 Toetsing stabiliteit 
Doordat de ligger niet gesteund wordt, kan de ligger kippen. Dit 
instabiliteitverschijnsel wordt getoetst volgens NEN 677 1 art. 1 2.2. 
De ligger wordt geschematiseerd als aangegeven in figuur V.9. 

2,l 105 - 6,Oo - 1o6 

Figuur 1 9  Schematisering ligger kip 

Uit tabel 9, geval 9, van NEN 6771 kan C, bepaald worden (figuur V.l O). 

Figuur 1 10 Equivalente belasting 

C,=1,45 
Omdat de belasting in het midden van het profiel aangriipt, is C,=O. 

Hieruit kan de coëfficiënt C bepaald worden. 
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De reductiefactor k& representeeri de vervombaarheid van de doorsnede. De 
factor b is afhankelijk van de mate van vervombaarheid van het liif van de ligger 
in relatie tot de liggerlengte: 

h 1200 
m - - - - = 80 > 75 

t, 15 

ht, - 1012 - 1200 - 25-10" = > 5000 a =  
tib!; lz3 - 350 18002 

k, = -5,4 lO"a + 1,03 = -5,4 - 10" 9406+ 1,03 = 0,52 

Het theoretische elastische kipmoment wordt: 

= 803 MNm 

De relatieve slankheid voor dit profiel wordt: 

= 0,19 < 0,4 + o,, = 1,O 

De toetsing is: 
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V.4.5 T o e t s i n g  l a n g s l a s s e n  
Met lange hoeklassen in de lengte van de plaatligger, worden de flenzen aan de 
lijven gelast. Deze las heeft een lengte van 1800 mm (zie figuur V.9).  In figuur 
V. 1 1 wordt een dwarsdoorsnede van de las gegeven. 

Figuur KI 1 Doorsnede lossen plootligger 3 

De toetsing van de lassen zal plaats vinden volgens NEN 6770 art. 13.4. De 
spanningen in de lassen worden bepaald met behulp van het statisch moment van 
de flens. 
De spanningen in de lassen ziin: 

De toetsing: 

V.4.6 Conclus ie  
De ligger wordt op sterkte goed uitgenut. De ligger heeft nog extra 
draagvermogen om niet voorziene krachten op te nemen. Dit is vooral belangrijk 
omdat omtrent de gedrongen ligger enige extra draagkracht gewenst is. 
De ligger kan niet verkleind worden omdat de ligger dan te weinig stijfheid heeft 
en de vervorming van de toren te groot wordt. 
De keeldoorsnede van de las is 6 mm. Rekentechnisch mag een las van 3 mm 
toegepast worden, maar praktisch wordt een 6 mm dikke las toegepast. 
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V.5 Kolom l : Overqangsconstrudie 

V.5.1 Inleiding 
De kolommen die in dit hoofdstuk gecontroleerd worden, ziin de onderste 
kolommen, ofwel de kolommen van de overgangsconstructie. De maximaal 
belaste, maatgevende kolommen ziin de kolommen naast hoekkolom A (zie figuur 
V.12). 

A 

Figuur L! 12 Locatie zwaarst belaste kolom I 

De interne krachten op de plaatkolom zijn gegeven in tabel V.5. De geometrie van 
de kolom is als gegeven in tabel V.6. 

Tabel V5 Interne kmchten kolom 1 

Tabel V6 Eigenschappen kolom l 

P 
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V.5.2 C l a s s i f i c a t i e  

Doorsnede classificatie 
Met behulp van NEN 6770, tabel 8 en 9 worden het lijf en de flenzen van de 
gelaste buisvormige kolom geclassificeerd onder verwaarlozing van de lassen. 

b 
- 40 = 230 30 Klasse 1 Flens: - = 

t, 2-100 

Het profiel valt in klasse 1. Het profiel wordt getoetst met een plastische 
spanningcverdeling. 

Gedrongen kolom 
Men spreekt van een gedrongen kolom wanneer de verhouding tussen de lengte 
en de hoogte van de kolom kleiner is dan 5. In dit geval geldt: 

De toetsing kan plastisch plaatsvinden volgens de voorschriften. 

V.5.3 S t e r k t e  t o e t s i n g  
De sterkte toetsing van enkelvoudige krachten en momenten. 

- '''CS7-l - = U.C., - - - 21179 * 'O3 = 0,46 < 1,o 
Npl;u;d 235 - 196400 

'zs;d - 
U.C., = - - 2157 103 - & 

= 0,16 < 1,O 
'z;u;~ 235-40-950+2-235-40-790 

M ~ s : d  = 6052 106 
m u.C.,, = = 0,42 < 1,O 

fy;dw, 235 6'19 - 10' 

U.C.", = '"'z,, - - 1528 - lo6 = 0,21< 1.0 
fy;dWfl, 235 - 3,07 - 10' 

De sterkte toetsing met dubbele buiging, normaalkracht en afschuiving, vindt 
plaats volgens NEN 6770 art. 1 1.3.2.1. Staaf 9799 is maatgevend. 

b=500 mm = 0,53h > 0,3h 
Profielklasse 1 
N,, = Af,, = 196400 -235 = 46154 kN 
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o MN;v,v;d = M,, = W@;,f,;, = 3.07 - 10' - 235 = 7215 kNm 

O Mw,;u;d = M,,, = W,.fYid = 6,19 107 235 = 14550 kNm 

De toetsing op sterkte is nu: 

De uitkomst van deze vergelijking is verwarrend omdat de toets van het maximale 
moment enkelvoudig een hogere unity check geeft van 0,47. Dit effect is het 
gevolg van de factoren a,  en a,. Wanneer deze factoren geliik gesteld worden 
aan 1, geldt: 
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V.5.4 Stabiliteit toetsing 
In deze paragraaf zal eerst een toets gedaan worden voor de knik van het profiel 
volgens NEN 6770 art. 12.1 .l .2. Vervolgens zal een toets gemaakt worden voor 
druk en buiging belaste staven volgens NEN 6771 art. 12.3. 

Knik sterke as: 
Schematisering is als in figuur V.13. De kniklengte van de staaf in de sterke 
richting wordt bepaald volgens NEN 6770 art. 12.1 .l .3. De doorsneden van de 
staven genummerd als in figuur V.13, zijn gegeven in tabel V.7. 

Tabel l!7 Staaf eigenschappen overgangsconstructie 

kniklengte van de 

, s*m srm 1 

Figuur i! 13 Uitgongssituatie en schematisering 

kolom in de sterke richting is: 

waarin: 
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p correctiefactor. Voor deze correctiefactor geldt p =6 omdat 
geldt dat het gaat om een ongeschoord raamwerk. De 
naaststaande kolom wordt ook op druk belast. 

m Voor de bepaling van de kniklengte wordt voor zowel de bovenzijde van de 
kolom, als voor de onderzijde C=0,25 aangehouden. Er mag een 
inklemming aangenomen worden, omdat in de beschouwde 
kolomaansluiting op de onderbouw geen of nauweliiks trek optreedt. De 
trekspanning ten gevolge van het moment wordt dichtgedrukt door de 
normaal kracht. 

= = 1,s (figuur 41 ; NEN 6770) 3 P, = 1,5 - 4700 = 7050 mm 
Psvs  

P 
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Zwakke richting 
Een kolom moet naast de stabiliteit in zijn sterke richting, ook zijn eigen stabiliteit in 
de zwakke richting waarborgen. 
Net als in de sterke richting, wordt voor de aansluiting met de onderbouw 
uitgegaan van een inklemming (zie figuur V.14). Voor de verbinding aan de 
bovenkant van de kolom, wordt uitgegaan van een scharnier. 

/ 
/' m C, = CwKkmjde = 0,25 en C, = O 
i 

/' Uit figuur 41 van NEN 6770 volgt: 
i 
i e, = 2,3!, = 2,3 5500 = 12650 mm 

1 
/ ¤ F -Z- X~EI 10.2~1- 105 - 6,93 - 109 

E;J - - 
/ 

= 90,9 MN 
t& 126502 i 

/ 46,154 
i hz;rei - -E = /z = 0,71 
i 90,g 

I h m m e  c o, = 0,72 

0 

X B 

A !  

3 
m Voor gelaste kokerprofielen met dikke platen en 

zware lassen mag kromme c aangehouden 
Figuur l! J 4 Knikvorm worden. 
zwakke richting 



Kip berekening 
De toetsing mag plaats vinden volgens NEN 6770 art. 12.2 omdat geldt: 

De toetsing volgens NEN 6770 art. 12.2: 

= M,,;, = WP,..fv;, = 6,19.10' -235 = 14550 kNm 

Dubbele buiging met normaalkracht en afschuiving 
De toetsing vindt plaats volgens NEN 6771 art. 12.3. De krachtsverdeling is 
bepaald volgens de eerste orde elasticiteitstheorie. Staaf 9799 is maatgevend. 

My;qu;s;d is de grootste waarde van: 

Ongeschoorde constructie 

My;rnids;d = 6052 + 2 3036 - 3036 = 1508 kNm 

0,85 - = 0,85 - 6052 = 5144 kNrn 

1 4  i 
m52 My;qu,s;d=5144 kNm 

Figuur V 15 M, 989 F ~ a  -- = 61.0 
m N,, 16,2 

Mz;equ;s;d is de grootste waarde van: 

Ongeschoorde constructie 

0,85 - M,.,,., , , t  = Ob5 - 729 = 620 kNrn 

1- 729 M,,,,s,d=620 kNrn 

Figuur K76 M, 
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X = XZ = 1,o 
Y 

Toetsing: 
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V.5.5 Toets ing langs lassen  
Met lange hoeklassen in de lengte van de plaatkolom, worden de flenzen aan de 
lijven gelast. Deze las heeft een lengte van 4700 mm (zie figuur V.13). In figuur 
V. 1 7 wordt een dwarsdoorsnede van de lassen gegeven. 

L 2 combinatie van eerste en tweede 
orde dwarskrachten worden de 

Figuur K 1 7 Doorsnede lossen kolom 1 
lassen getoetst e n 

U)  

gedimensioneerd. 
De toetsing van de lassen zal plaats vinden volgens NEN 6770 art. 13.4. De 
eerste orde dwarskrachten zijn (staaf 13354): 

170 kN 
Vz;s;d=2157 kN 

De tweede orde dwarskrachten volgen uit de excentriciteiten als uitgerekend in de 
vorige paragraaf. De schematisatie om de dwarskracht uit te rekenen uit de 

m 40 

excentriciteit wordt zo ongunstig mogelijk aangenomen om zo de grootst mogelijke 
dwarskracht te ontwikkelen. Daartoe wordt de staaf geschematiseerd als 
pendelstaaf (figuur V. 1 8). 

Figuur K 18 Extm dwarskracht uit excentriciteit kolom l 

e; = 3,l mm 

Gekozen wordt in dit geval om het 
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,, 
r ~ a  

dwarskracht bepaald aan de hand 
van de excentriciteit. O p  de 

'$9' 
% 

minimum van de keeldoorsnede 
van de lassen 10 mm te laten zijn. 
Er wordt een extra tweede orde 



E r  wordt voor een conservatieve benadering gekozen. Aangenomen wordt dat alle 
dwarskracht in z-richting door het middenliif van de kolom opgenomen wordt en 
daardoor de lassen aan het middenliif moet worden overgedragen aan de flenzen. 
De lassen die de buitenplaten verbinden met de flenzen worden daarbii 
genegeerd. Deze lassen kriigen dezelfde doorsnede als de lassen die het middenliif 
met de flenzen verbindt. De spanningen in de lassen ten gevolge van krachten in 
de z-richting zijn: 

De las kan toegepast worden met een keeldoorsnede van 10 mm. De minimale 
keeldoorsnede die toegepast mag worden is 5 mm. Deze waarde geldt voor zowel 
de lassen die het (midden)liif aan de flenzen verbinden, als ook voor de lassen die 
de twee buitenliiven aan de flenzen koppelen. 

V.5.6 Conclusie 
De plaatkolom voldoet met de afmetingen gegeven in tabel V.6. 
De stabiliteit van de kolom wordt volledig door zichzelf verzorgd. Ook de stabiliteit 
in de zwakke richting wordt door de kolom zelf opgelost. 
De platen van de plaatkolom kunnen aan elkaar gelast worden met lassen met 
een keeldoorsnede van 10 mm. 
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V.6 Kolom 3 

V.6.1 In le id ing 
De kolommen die in dit hoofdstuk gecontroleerd worden, ziin de kolommen van 
de derde sectie. De maximum belaste, maatgevende kolom is de kolom 
aangegeven in figuur V. 1 9. 

Figuur L! 19 Locatie zwaarst belaste kolom sectie 3 staaf 15 108 

De krachten en momenten op de kolom zijn gegeven in tabel V.8. De krachten en 
momenten zijn bepaald volgens de eerste orde elasticiteitstheorie. 

Tabel K8 Interne krachten kolom 3 
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De geometrie van de kolom is  als gegeven in tabel V.9. 

Tabel K 9  Eigenschappen plootkolom 3 

V.6.2 Class i f ica t ie  

Doorsnede classificatie 
Met behulp van NEN 6770, tabel 8 en 9, worden het liif en de flenzen van de 
gelaste kolom geclassificeerd onder verwaarlozing van de lassen. 

- - b 'O0 - 45 = 43 + Klasse 1 Liif: - 
t, 20 

b 350 - 20 = 3,7 + Klasse 1 Flens: - = 
t, 2 - 45 

Het profiel valt in klasse 1. Het profiel mag getoetst worden met een plastische 
spanningsverdeling. 

Gedrongen kolom 
Wanneer de lengte van de kolom gedeeld wordt door de hoogte, ontstaat: 

L - 3700 
- 4,l 

h 900 

In de praktiik wordt een kolom getoetst volgens de normen tot een waarde van 
3,O. De veranderingen in de spanningsverdeling met een waarde van 3 tot 5 
blijken accepteerbaar te zijn. De kolom moet dan op sterkte niet volledig uitgenut 
worden. Gekozen wordt in dit verband de kolom elastisch te toetsen om zo een 
extra veiligheid in te bouwen. 

V.6.3 S t e r k t e  t o e t s i n g  
De sterkte toetsing van enkelvoudige krachten en momenten. 

- 5956 'O3 = 0,53 < 1,O = U.C., = - - 
'"";d 235 - 47700 
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v,,;, - 1370 - 103 - -JS u.c., = - - = 0,62 < 1,O 
vz;u;d 235-20-810 

De sterkte toetsing van de combinatie van normaalkracht, buiging en dwarskracht 
wordt gedaan volgens NEN 6770 art. 1 1.4 met de maatgevende combinatie van 
krachten voor staaf 13734. De spanningen zijn als getekend in figuur V.2. 

V.6.4 Toetsing stabiliteit 

Knik sterke as 
De knik om de sterke as wordt bepaald volgens de figuren V.20 en V.21. Aan de 
hand van het moment in de kolom en de hoekverdraaiingen aan de uiteinden van 
de kolom wordt de kniklengte bepaald. Dit moment met de hoekverdraaiing is 
bepaald door een horizontale puntlast te introduceren ter hoogte van staaf 3 
(figuur N.20) die een vervorming in de kolom veroorzaakt affien met de knikvorm. 
De kniklengte van de kolommen wordt bepaald aan de hand van staaf 151 08. 
Deze staaf wordt zwaar belast en heeft de geringste inklemming. De geringste 
inklemming ontstaat doordat de liggers links van de kolom (figuur V.19 en figuur 
V.20) een grotere lengte heeft en dus een grotere vervorming heeft. De verschillen 
in kniklengtes tussen de verschillende kolommen ziin klein. 
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Figuur K20 Vervormingen en hoekverdraaiingen kolom 

De momenten die behoren bii een vervorming als gegeven in figuur IV.20, worden 
weergegeven in figuur V.2 1 . 

I 

Figuur K2 1 Momenfenlijn 

De inklemrningsparameters worden bepaald aan de hand van het moment en de 
bijhorende hoekverdraaiing. Voor punt A (onderzijde kolom) geldt: 

<p, = 9,983 - i04 rad 
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M 
714 - 'O6 = 7J5 10" Nmm / rad 

'A = 6 = 9,983 - 104 

Voor punt B (bovenzijde kolom) geldt: 

<p, = 8,975 10-4 rad - 

MB 834 - 'O6 = 9,29.1011 Nmm / rad 
= - = 8,975. 104 <PB 

De waardes voor p bevinden zich binnen de begrenzingen gesteld door de 
toelichting bii NEN 3851 art. 2.5.8: O I p 16. 
De kniklengte in het gevelvlak is [47]: 

f 

De kni kfador wordt: 
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Knik zwakke as 
Ter hoogte van elke verdiepingsvloer wordt een starre steun aangenomen. De 
kniklengte is dan ook de systeemlengte. Dit mag omdat aangetoond is bii de 2" 
orde berekening dat de toren nergens de kritische kniklast voor de volledige toren 
overschriidt. Dit betekent dat als een kolom gaat knikken, er bii andere kolommen 
voldoende overcapaciteit is om de aanpendelende verticale belasting op te 
nemen. 
Voor de zwakke richting geldt dus: 

t ,  = e ,  = 3540 mm 

Kip 
Doordat de kolom ziidelings niet gesteund wordt, kan de kolom kippen. Dit 
insta biliteitverschi jnsel wordt getoetst volgens NEN 677 1 art. 1 2.2. 

Uit tabel 13 van NEN 6771 kan voor C,= 1,70 afgelezen worden. C,=O omdat 
de belasting in het midden van het profiel aangriipt. De belasting wordt goed 
ingeleid. 
Hieruit kan de coëfficiënt C bepaald worden. 

De reductiefactor k,,,-,, representeert de vervonnbaarheid van de doorsnede. De 
factor b is afhankelijk van de mate van vervonnbaarheid van het liif van de ligger 
in relatie tot de liggerlengte: 
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Het theoretische elastische kipmoment wordt: 

= 92,8 MNm 

De relatieve slankheid voor dit profiel wordt: 

De toetsing is: 

Knikstabiliteit op  druk en buiging belaste staven 
De kolom wordt getoetst met krachten en momenten berekend volgens de eerste- 
orde elasticiteitstheorie. De toetsing verloopt volgens NEN 6770 art. 12.3.1 -2.1 
geval 3. Maatgevend is staaf 151 08 met knik om de zwakke as. 

o My;equ;s;d is de grootste waarde van: 

Figuur K22 Moment over hoogte sfaaf 15 108 

Zelfs wanneer de kolom elastisch getoetst wordt, voldoet de kolom aan de 
normen. 
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V.6.5 Toets ing langs lassen  
Met lange hoeklassen in de lengte van de plaatkolom, worden de flenzen aan het 
liif gelast. Deze las heeft een lengte van 2340 mm. In figuur V.23 wordt een 
dwarsdoorsnede van de las gegeven. Hier wordt gekozen om de minimale lasdikte 
vast te stellen op een keeldoorsnede van 8 mm. 

Figuur V23 Doorsnede lassen 

De toetsing van de lassen zal plaats vinden volgens NEN 6770 art. 13.4. 
De spanningen in de lassen ziin: 

De toetsing: 

V.6.6 Conclusie 
De kolom is getoetst en voldoet met de doorsnedegrootheden gegeven in tabel 
V.9. De stabiliteit van de staaf is maatgevend. 
De las wordt toegepast als in figuur V.23 met een keeldoorsnede van 8 mm. 

Controle berekeningen gevelbuis 123 



V.7 Schuine kolom 

V.7.1 Inleiding 
De schuine kolom is uitgebreid bestudeerd in hoofdstuk 4.4. In dit hoofdstuk zal de 
definitieve berekening gemaakt worden. De belastingen zullen daarin afwijken van 
de belastingen gegeven in hoofdstuk 4.4. De oorzaak is een verdere verfiining van 
het model. De resultaten in hoofdstuk 4.4 zijn in dat hoofdstuk onderling wel 
vergelijkbaar omdat daarin exact dezelfde schematisatie en belasting is 
aangehouden. 
De maximaal belaste schuine kolom is aangegeven in figuur V.24. De kolom is 
onderdeel van de onderste set-back op een hoogte van 79,94 meter boven het 
maaiveld. 

Figuur K24 Locatie schuine kolom ( 1 )  

De schuine kolom wordt geschematiseerd als pendelstaaf (figuur V.25). De 
doorsnede eigenschappen van de ligger zijn weergegeven in tabel V.lO. In 
hoofdstuk 4.4 is de doorsnede van de kolom aangenomen als een koker. Om de 
detaillering eenvoudig te maken, is gekozen om een I-vormige plaatkolom toe te 
passen ais aangegeven in tabel V. 1 0. 

Tabel L! 10 Eigenschappen schuine 

kolom 
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De interne krachten in de kolom zijn weergegeven in tabel V.l 1. De maximaal 
belaste staaf is staaf 1 van figuur V.24. 

i' Staaf nr I 17733 
Combinatie 23 

N,,, (kN) -5257 

',,;d (''1 O 

vz;s;d (kN) I o 
(kNml I o 
(kNm) I o 

Figuur K25 Schemufisering schuine kolom 

Onderstaand zal eerst de kolom op sterkte getoetst worden. Vervolgens wordt de 
kolom op stabiliteit getoetst. 

V.7.2 Classif icat ie  

Doorsnede classificatie 
Met behulp van NEN 6770, tabel 8 en 9, worden het Iiif en de flenzen van de 
gelaste kolom geclassificeerd onder verwaarlozing van de lassen. 

b - 900 -2 -30  
Lijf: -- = 56 + Klasse 1 

t, 15 

b 350-15 
Flens: - = = 5,6 + Klasse 1 

t, 2 - 3 0  

Het profiel valt in klasse 1. Het profiel wordt getoetst met een plastische 
spanningsverdeling. 

Gedrongen kolom 
De kolom is geen gedrongen kolom en mag getoetst worden volgens de norm. 

P 
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V.7.3 Sterkte toetsing 
Omdat de kolom in twee richtingen scharnierend is aangesloten, moet slechts de 
normaal kracht getoetst worden. - 

Ncisid - 5257 - 103 
u.c., = - - = 0,67 < 1,O 

Npl;u;d 235 - 33600 

V.7.4 Toetsing stabiliteit 
Er wordt aangenomen dat de kolom in zwakke richting gesteund wordt door de 
vloer op halve hoogte. In sterke richting wordt de staaf vriigehouden van de vloer 
doordat er bii steun door de vloer een moment in de schuine kolom kan ontstaan 
wat niet gewenst is. De kolom is dan geen pendelstaaf meer. 
In de zwakke richting kan de vloer wel als steun aangenomen worden omdat er in 
de gevelbuis boven de kolom geen moment in de zwakke richting van de kolom 
aanwezig is. 
De schuine kolom wordt geschoord door de gevelbuisconstructie van de 
resterende drie gevels. 

Sterke richting 
Geschoorde constructie (pendelstaaf) 

m e, =e, =7577 mm 

N,,, = Af,;, = 33600 - 235 = 7896 kN 

kromme b 
Ay;d - = 0,21 o, = 1,o 173 

Zwakke richting 
Geschoorde constructie. De schuine kolom wordt op halve hoogte 
gesteund door de vloer. 
e, = e, = 0,s - 7577 = 3789 mm 

7,896 lo~mm e c  = A,, = E = /y = 0,50 -m, = 0.84 
31,O 
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De kolom wordt verder niet verkleind. De unity-check van 0,80 wordt 
geaccepteerd. In hoofdstuk 4.4 is aangetoond dat een verzwakking van een set- 
back constructie tot grote vervormingen aan de top van de toren leidt. 

V.7.5 Conclusie 
De schuine kolom wordt toegepast als I-vormige kolom als aangegeven in tabel 
V.10. De kolom wordt niet volledig uitgenut. De unity-check op stabiliteit van 0,8O 
wordt geaccepteerd. In hoofdstuk 4.4 is aangetoond dat er tussen de verkorting 
van de kolom en de vervorming aan de top van de toren een sterk verband is. 
Wanneer de schuine kolom verder verkleind wordt, wordt de vervorming aan de 
top van de toren vergroot. De vervorming aan de top van de toren is maatgevend. 
De keeldoorsnede van de lassen van de schuine kolom worden gehouden op 6 
mm. Er is geen mogelijkheid tot toetsing, omdat de kolom slechts belast wordt 
door een normaalkracht. De lassen dienen slechts de samenhang van de schuine 
kolom te verzorgen. Daarnaast worden de lassen belast wanneer er imperfecties in 
de kolom optreden en ziin de lassen nodig om knik van de kolom tegen te gaan. 
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V.8 Hoekkolom B1 

V.8.1 Inleiding 
Eén van de hoekkolommen wordt gekozen om uit te werken. Gekozen is voor 
hoekkolom B omdat deze kolom de zwaarst belaste kolom is met een hoek anders 
dan 90 graden. Hoekkolom B1 is de hoekkolom op beganegrond niveau in hoek 
B (figuur V.26) 

Figuur K26 Locatie hoekkolom B7 

De krachten en momenten op de plaatligger zijn gegeven in tabel V.12. De 
krachten en momenten ziin bepaald volgens de eerste orde elasticiteitstheorie. 

Tabel N 12 Interne krochten hoekkolom B l 

De geometrie van de kolom is als gegeven in tabel V. 13. Het ontwerpen van deze 
kolom is complex. De buiging om de z-as is groot (zie tabel V.12)' maar de ruimte 
zeer beperkt. Daarnaast volgt de lengte van de 'piilflenzen' uit het detail met de 
aansluitende liggers. De 449 mm is de maximale maat voor deze flenzen omdat 
anders problemen ontstaan met het passen van het constructieve detail in het 
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bouwtechnische- en architectonische detail. Een constructieve eis is dat het profiel 
enkelvoudig-symmetrisch moet zijn om het zwaartepunt centraal te houden. 
De afmetingen waarmee gevarieerd kon worden, zijn daarom slechts de diktes van 
de flenzen en het lijf. Gekozen is voor flenzen van 70 mm en een lijf van 40 mm 
zodat het profiel de krachten en momenten kan dragen. 
Een laatste optie om de buigstiifheid om de z-as te vergroten is een extra flens ter 
plaatse van de y-as. Van deze variant is afgezien omdat het de fabricagekosten 
vergroot. 

Tabel K J 3 Doorsnede eigenschappen 

hoekkolom B 7 

Hoekkolom B 

A (mm2) I 140750 

It (mm4) I 4/15 - 108 
1, (mm4) I 2/33 - 10'' 
IZ (mm4) I 4/16 - 10' 

W,,,;Y (mm3) 1 5/12 10' 

V.8.2 Classif icat ie  

W (mm3) 

fy;d (N/mm2) 

Doorsnede classificatie 
Met behulp van NEN 6770, tabel 8 en 9, worden het Iiif en de flenzen van de 
gelaste kolom geclassificeerd onder verwaarlozing van de lassen. 

1,98 - 10' 
235 

Lijf: - b 
932 - 233 i Klasse 1 

t, 40 

Flens: - - b - 575 - 40 = 3/82 3 Klasse 1 
t f 2-70 

PiilFlens: 
b 449 
- - -- - 6,41 i Klasse 1 
t, 70 

Het profiel valt in klasse 1. Het profiel wordt getoetst met een plastische 
spanningsverdeling. 

Gedrongen kolom 
Men spreekt van een gedrongen kolom wanneer de verhouding tussen de lengte 
en de hoogte van de kolom kleiner is dan 5. In dit geval geldt: 
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De toetsing kan plastisch plaatsvinden volgens de voorschriften. 

V.8.3 Sterkte toetsing 
De sterkte toetsing van enkelvoudige krachten en momenten. 

N ~ ; ~ ; ~  12201 - 103 
= U.C., = - - - = 037 < 1,O 

"'@;";d 235 - 140750 

Omdat in NEN 6770 en NEN 6771 toetsingen ontbreken voor onregelmatige 
profielen, wordt gebruik gemaakt van het vloeicriterium volgens NEN 6770 art. 
1 1.4. Maatgevend is combinatie 25. 

- VYF;d - - 995 - 103 
m Txy;s;d - = 10 N / mm2 in flenzen A, 575-70+2-449-70 

Spanningen lijf (zie figuur V.27) 

Spanningen flenzen (figuur V.27) 

= ,/z = ,/(l0 + 23 + 138Y + 3 - 102 = 173 N / mm2 
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De kolom voldoet (plastisch) voor de 
combinatie van spanningen. Het toetsen van 
het profiel volgens de plasticiteitstheorie mag 
worden uitgevoerd vanwege de dikke 
toegepaste platen. Er kunnen zich plastische 
scharnieren vormen. 

Figuur K27 Spanningen hoekkolom B 7 

V.8.4 Toetsing s tab i l i te i t  
Onderstaande inklemmingsparameters worden bepaald aan de hand van 
momenten en hoekverdraaiingen die affien ziin met de knikvorm. De momenten en 
hoekverdraaiingen ziin bepaald met aporie belastinggevallen die de kolom 
belasten met een horizontale puntlast in de top. 

Sterke as 
De knikvomi is getekend in figuur V.28. De hoekverdraaiing ter plaatse van de 
verbinding met de onderbouw is ten gevolge van de inklemming geliik aan nul. De 
inklemmingsparometer p mag niet groter worden dan 6 volgens de toelichting bii 
NEN 3851 art. 2.5.8. 
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vonder = O rad 

/ M 
i C, =&=-=m Nmm/rad 
i (P onder O 

cOtldWekO~Olll = y 6 Ponder = P1 = 
EIkolom 

De hoekverdraaiing aan de top van de kolom wordt 
2 bepaald aan de hand van het moment en de 

hoekverdraaiing die voor een vervorming van de kolom 
I zorgen gelijkvormig met de knikvorm van de kolom: 
I 
I 
l 
I <pb, = 1,535.10" rad 

A 

+ Mbove"=2112 kNm 

Figuur Y28 Knikvorm 

hoekkolom B 7 
Mttcrwn = c,, =- 2112 - 'O6 = 138 - lol3 ~ m m  I rad 
<Pbo~en 1,535 - 10" 

De kniklengte in het gevelvlak is: 

De knikfactor om de sterke as wordt: 

Toetsing knik om sterke as: 

U.C. = Nc,, - - 12201 = 034  
a b u c N ~ ; ~  1,O. 36100 
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Zwakke as 
De inklemmingsparameters worden op dezelfde wiize bepaald als bovenstaand. 
Zoals uit de berekening van de inklemming~~arameters bliikt, is de knikvorm geliik 
aan de knikvom om de sterke as (zie figuur V.28). De begrenzingen uit de norm 
zijn de oorzaak. 
De hoekverdraaiing ter plaatse van de verbinding met de onderbouw is ten 
gevolge van de inklemming geliik aan nul: 

qonder =O rad 

De hoekverdraaiing aan de top van de kolom wordt bepaald aan de hand van het 
moment en de hoekverdraaiing die voor een vervorming van de kolom zorgen 
geliikvormig met de knikvom van de kolom: 

cpb, = 1,298. 104 rad 

""b = C,, =- 2373 e 'O6 = 1,83 - 10" Nmm /rad 
1,30 - I O - ~  

De kniklengte in het gevelvlak is: 

De knikfactor om de zwakke as wordt: 

Toetsing knik om zwakke as: 

= U.C. = Nc;s;d - - 12*01 = 0.43 
mbucN~;~  0,85 33100 
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Uit tabel 9 geval 1 van NEN 6702 kan voor C,=2,30 en C,=O gevonden worden. 
Hieruit kan de coëfficiënt C bepaald worden. 

= 561 MNm 

De toetsing is: 

TOETSING DUBBELE B U I G I N G  MET NORMAALKRACHT EN AFSCHUIVING 

De toetsing vindt plaats volgens NEN 6771 art. 12.3. De krachtsverdeling is 
bepaald volgens de eerste orde elasticiteitstheorie. De maatgevende 
belastingcombinatie is combinatie 24. 

- 
217 - = l 5 3  m n,=--- 

F,,, 1,411 
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De bovenstaande waarden duiden er op dat een toetsing achterwege kan bliiven. 
De excentriciteit is nagenoeg nul en de vergrotingsfactoren zijn zeer groot. Ook de 
knikfactor is geliik aan 1. De kolom voldoet aan deze toetsing door aan de sterkte 
toetsing van dubbele buiging met normaalkracht te voldoen. 

V.8.5 Toets ing langs lassen  
In deze paragraaf worden de langslassen getoetst. De horizontale lassen worden in 
het hoofdstuk verbindingen getoetst. 
Met lange hoeklassen in de lengte van de plaatkolom, worden de flenzen aan het 
liif gelast. De las heeft een lengte van 4700 mm. In figuur V.29 wordt een 
dwarsdoorsnede van de las gegeven. 

Gekozen wordt in dit geval om het minimum van de keeldoorsnede van de lassen 
15 mm te nemen. Er wordt geen tweede orde dwarskracht meegenomen omdat 
deze 

Figuur K29 Doorsnede lassen 

De toetsing van de lassen zal plaats vinden volgens NEN 6770 art. 13.4. 
De te toetsen dwarskrachten is VZ;,d=578 kN. De andere dwarskracht, VYFS;dr 
wordt door de flenzen opgenomen en hoeft daardoor niet door een las gevoerd te 
worden. 
De las van het liif met de geknikte plaat moet beschouwd worden als een stompe 
las met spleet omdat de hoek tussen de platen kleiner is dan 60 graden. 
Als eerste wordt nu de las getoetct met de rechte plaat. Vervolgens wordt de las 
getoetst die het liif verbindt met de geknikte plaat. 
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Er wordt aangenomen dat de geknikte plaat op deze wijze gefabriseerd kan 
worden. Waneer in samenspraak met de fabrikant bepaald wordt dat de plaat niet 
realiseerbaar is, wordt gekozen voor twee platen die ter plaatse van de knik aan 
elkaar gelast worden. 

Rechte flens 
VzisidSf - 578 - 103 2,07 107 

T~ =- - = 17,l N / mm2 met 
2a1, 2 15 2,33 - lol0 

aminimaal= 15 mm 

m S, = bftfzz = 575 70.515 = 2/07 10' mm3 

De toetsing: 

Geknikte flens 
Vz;s;dS, - 576 103 - 2,81 107 

=2 =-- = 23,l N / mm2 met 
2a1, 2 - 15 - 2,33 lol0 

De toetsing: 

De lassen kunnen toegepast worden met een keeldoorsnede van 10 mm. De 
minimale keel.dddt-$nede die rekentechnisch toegepast mag worden is 4 mm. Deze 
waarde geldt voor zowel de lassen die de rechte plaat met het liif verbindt, als voor 
de lassen die de geknikte pJaat met het lijf verbindt. 

V.8.6 Conclusie 
De kolom kan toegepast worden als aangegeven in tabel V.12. De lassen zouden 
rekentechnisch met een keeldoorsnede van 4 mm toegestaan zijn. Hier wordt 
echter praktisch gekozen om een las van 15 mm toe te passen. 
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V.9 Vervorminia set-back 

V.9.1 Inleiding 
In hoofdstuk 4.4 is al ingegaan op de verticale vervorming van de set-backs. In dit 
hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de set-backs en hun vervorming. Het bepalen 
van de referentielengte was een struikelblok. Besloten is om twee toetsen uit te 
voeren. De eerste toetst de vervorming van de vloer tussen gevel 1 en 2 (figuur 
V.30). Als referentielengte geldt de afstand waarover de gevel wordt teruggezet, 
namelijk 2,7 meter (zie pijl 

D 

Figuur K30 Set-bock constructie met referentie lengte 

De tweede toets, toetst de rotatie van het vloerveld tussen gevel 2 en de 
binnenwandconstructie (constructie rond de gaten in de vloer). Aangenomen wordt 
dat de constructie van de toren zo uitgevoerd wordt, dat de elastische 
vervormingen van gevel 2 en de binnengevelconstructie gelijk zijn. De bijkomende 
vervorming van gevel 2 mag slechts drieduizendste maal de ovenpanningslengte 
van de vloer bedragen. Het vloerveld tussen gevel 2 en de binnengevelconstructie 
overspant 7,O meter waardoor de bijkomende vervorming kleiner moet zijn dan 22 
m m  In de hoeken is de overspanning groter en mag dus de bijkomende 
vervorming ook groter zijn. Ter plaatse van hoek A mag de bijkomende vervorming 
33 groot zijn. 

V.9.2 Vervormingen 
De grootste vervormingen ontstaan ter plaatse van de onderste set- 
backconstrudie. Deze constructie wordt het zwaarst belast, en heeft de grootste 
ovenpanning (afstand DA). De vervormingen worden gegeven in figuur V.31. 
De grootste vervormingen werden gevonden met belastingcombinatie 23. Deze 
belastingcombinatie zorgt voor een drukkracht uit gevel 2 op de set-back. De 
grote vervormingen ter plaatse van hoek A ontstaan door de grote windkrachten in 
deze hoek die voor een elastische verkorting van hoekkolom A en aangrenzende 
kolommen zorgen. 
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Gevellengte D=O => (m) 

O ,  

Figuur K31 Vervormingen gevels 1 en 2 

-Totale vervorming 
gevel 2 

Totale vervorming 
gevel 1 

I- Elastische I 
vervorming gevel 
2 
Elastische 
vervorming gevel I I 
Bijkomende 
vervorming gevel 

-2 
Bijkomende 
vervorming gevel 
1 

Het vervormingsverschil tussen de gevels 1 en 2 wordt uitgedrukt in figuur V.32. 
Met de term relatief wordt dan ook bedoeld het verticale vervormingsverschil 
tussen gevel 1 en gevel 2. Dit is de vervorming van de vloer tussen gevel 1 en 2. 

Gevellengte W A=48 (m) 
O 1 O 20 30 40 50 

O '  

-2 - 1 Maximaal toelaatbare - bijkomende vervorming 
E 4 -  Relatieve bijkomende 

vloervervorming 

Relatieve totale 
vloervervorming - Maximaal toelaatbare 
totale vervorming 

Figuur K32 Vervormingsverschil tussen gevel I en gevel 2 

De verticale vervorming van het vloerveld tussen gevel 1 en 2 ten gevolge van de 
belasting is verwaarloosbaar. De verticale vervorming van het vloerveld tussen 
gevel 2 en de binnenwandconstructie daarentegen is niet te verwaarlozen. Deze 
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belasting wordt middels figuur V.33 afgeschat omdat een echte vloerberekening 
buiten dit afstudeerproiect valt. 

I L L L L L L L J L J q  
43 A 

Figuur K33 Vervormingen en hoekverdraaiingen vloerveld tussen 

gevel 2 en binnenwandconstructie. Het linkersteunpunt is ter 

plaatse van de binnenwand en het rechtersteunpunt ter plaatse 

van gevel 2. 

De vervorming u, in figuur V.33 ontstaat van gevel 2 ten gevolge van biikomende 
belasting op gevel 2. De vervorming u2 ontstaat door de belasting ten gevolge van 
de veranderliike belasting op het vloerveld. 
De vervorming u, wordt afgeschat volgens onderstaande berekening. In het 
midden tussen de hoeken D en A is het vloerveld bii benadering te schematiseren 
als in figuur V.33. Wanneer er uit de vloer een mootie gehaald wordt met een 
breedte van één meter kan de vervorming u2 berekend worden. Aangenomen 
wordt dat voor het beton B35 geldt E',=8000 N/mm2. Het traagheidsmoment 
wordt vermenigvuldigd met 0,8 omdat het een bollenvloer betreft. De q-last is 4 
kN/ml. De doorbuiging wordt: 

In figuur V.33 is de vervorming op schaal getekend. Bii de opgetelde 
vervormingen is te zien dat u, het vervormingspatroon dicteert. Deze vervorming is 
direct maatgevend voor de totale biikomende vervorming. 
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V.9.3 T o e t s i n g  

Vloerveld binnengevels naar gevel 2 
Tussen de O en de 40 meter (zie figuren V.30 en V.31) bedraagt de maximale 
biikomende vervorming 21 mm, volledig ten gevolge van de zakking van gevel 2. 
Maximaal toelaatbaar is 22 mm. 
De maximale vervorming na de 40 meter bedraagt 28 mm. Deze vervorming is 
kleiner dan de toelaatbare 33 mm. De bijkomende vervorming voldoet! 

Vloerveld gevel 2 naar gevel 7 
De vervorming wordt getoetst in figuur V.32. Duidelijk is te zien dat zowel de 
elastische als de biikomende doorbuiging duidelijk onder de maximaal toelaatbare 
vervorming bliiven. 

V.10  Conclus ie  
De vervorming voldoet aan de eisen gesteld in de norm. De vervorming van het 
vloerplaatje tussen gevel 1 en 2 vervormt slechts minimaal. De vervorming tussen 
gevel 2 en de binnenwanden, is groter maar voldoet aan de norm. 
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Biilage VI: 

Verbindingen 

VI. 1 Inleidinq 
In voorgaande hoofstukken is vooral in gegaan op de grove lijnen van de toren. 
De horizontale vervoming is bekeken. De liggers en kolommen ziin gecontroleerd 
op sterkte en stabiliteit. Dit hoofdstuk concentreert zich rond de verbindingen van 
de liggers en kolommen. Daarnaast wordt de verbinding van de gevelbuis met de 
vloer gedetailleerd en berekend. 
De onderstaande verbindingen die berekend worden, ziin de zwaarst belaste in 
hun soort. Er wordt uitgegaan van de maatgevende verbinding. Dit betekent dat de 
overige verbindingen in die soort op dezelfde wiize uitgevoerd kunnen worden. In 
de meeste gevallen zal in de definitieve uitwerking gekozen worden voor lichtere 
varianten van detailleren voor de lichter belaste verbindingen. Belangriik is, dat 
aangetoond wordt dat de verbinding te maken is. 
In onderstaande tekst zullen achtereenvolgens worden behandeld: 

Ligger-ligger verbinding overgangsconstrudie (paragraaf VI.2); 
Ligger-kolom verbinding (paragraaf VI.3); 
Stoppende kolom-ligger verbinding (paragraaf VI.4); 
Kolom-kolom verbinding (paragraaf VI.5); 
Kolom-onderbouw verbinding (paragraaf VI.6); 
Vloer-ligger verbinding (paragraaf VI.7); 
Set-back verbinding (inclusief naar vloer) (paragraaf VI.8); 
Ligger-ligger verbinding (paragraaf VI.9) 

Voor de bovenste drie verbindingen geldt, dat de maatgevende verbindingen 
onderdeel ziin van de overgangsconstructies. De set-back verbinding is een 
benaming die meerdere verbindingen impliceert. 
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VI.2 Ligaer-lia~er verbindina ter plaatse van de overgangsconstructie 

VI.2.1 Schematisering, krachten en momenten 
De verbinding die getoetst wordt is de verbinding met de maximale dwarskracht. 
Deze verbinding bevindt zich in de overgangsconstructie direct naast hoek A. Deze 
verbinding is maatgevend voor alle verbindingen van ziin soort in de gehele toren. 
De krachten en momenten op deze ligger zijn net als diens schematisering 
opgenomen in figuur W.I. - 

Figuur M 7 N-, V- en M-lijnen 

De overige krachten ziin opgenomen in tabel W. 1. 

Staafnur 
r 

alle 

Figuur K J Interne krachten in ligger 

overgangsconstrudie 

De verbinding, ter plaatse van het scharnier (zie figuur W.l), wordt uitgevoerd als 
aangegeven in figuur VI.2. Er wordt bii deze verbinding gekozen voor een 
kopplaat verbinding in verband met kip van de ligger (zie paragraaf N.3.4). 
Voor de verbinding van de liggers worden 28 bouten M30 met gerolde draad in 
de sterkteklasse 8.8 gebruikt als aangegeven in figuur N.2. 
Voor de eigenschappen van de plaatligger van de overgangsconstructie wordt 
verwezen naar hoofdstuk V. 
In onderstaande uitwerking worden eerst de bouten en de kopplaten getoetst. 
Vervolgens wordt de las die de kopplaten met het liif van de ligger verbindt 
getoetst. 
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Figuur K2  Detail ligger-ligger 

VI.2.2 Toetsing bouten 
De toetsing vindt plaats volgens NEN 6770 art. 13.3.2. 
Afschuiving 

afschuiving door draad bout. 
m F v;u; d = 0,48ft;b;dAb = 0,48 - 800 561 = 215 kN 

Alle bouten worden enkelsnedig belast. 

Stuik 
a, is de kleinste waarde van: 

o 1,o 
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m a,,, =1,0 omdat geldt: 

Naast de afschuivingskracht, kan er een trekkracht op de bouten ontstaan. 
m Ft;u;d = 0172ared;2ft;b;dAb;s = Of72 110 800 561 = 323 kN 

Toetsing 
Toetsing afschuiving: 

U.C., = 
Vz3;d - 

A 

5613 
= 0.93 < 1,O 

nM2Fv,u,d 28 215 

Toetsing trek: 

U.C. = 
Nt;s;d - 1806 = 0,20 < 1,o 

n b3umft;u;d 28 323 

Toetsing trek en afschuiving: 

U.C. = 
'z;c;d + '"t;s;d A - 4204 659 = 0,75 < 1,O 

n boutenFv;u;d 4nmFt ;u ;d  28 - 215 f 1,4 - 28 - 323 
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VI.2.3 Lassen 
De las die het liif met de kopplaat verbindt, wordt getoetst volgens NEN 6770 art. 
13.4. De las wordt uitgevoerd als aangegeven in figuur VI.3. 
& Vz,,,d=5613 kN 
'1 

g. 

k 
=@ 

a=lOmm 

&,=h-2tf=1600-2.55=1490 mm 

\b Lf l~asr 

n 

- 
Ow;s;d 'c m u , c , = - = Z = -  

Figuur M3 Lasverbinding 189 = 0.91 < 1,O 
f~yi;d f~;u;d 208 

kopplaat - ligger 
I 

S T 2 = A A  - 5613.103 =189N/mm2 
/r 2a!, 2.10 1490 

4 

- 

ft ;d -- 360 
m fw;u;d - = 208 N/ mm2 

&yn@ = & - 1,25 - 0.8 



VI.2.4 Conclusie 
De kopplaat verbinding voldoet met een plaatdikte van 40 mm. De verbinding 
zoals aangegeven in figuur VI. 1 voldoet aan de eisen uit NEN 6770. Er ziin 28 
bouten M30 met sterkteklasse 8.8 nodig om de krachten afdoende over te dragen. 
De las heeft een keeldoorsnede van 10 mm. 
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VI.3 Lisser-kolom verbinding 

VI.3.1 Schematisering, krachten en momenten 
Het ligger-kolom kruis wordt in de fabriek gelast als aangegeven in figuur VI.4. De 
kolom is doorgaand. De liggers worden op de flenzen van de kolom gelast. Het liif 
van de doorgaande kolom bliift geliik tot de eerste kolom-kolom verbinding. De 
flenzen verjongen naar verloop in de hoogte van d=100 mm naar d=70 mm. Dit 
verloop kan gemaakt worden met behulp van LP-platen [44]. Het verloop van dikte 
op deze wiize is eenvoudiger dan lassen. De kolomhoogte van 950 mm op de 
beganegrond, past boven de 1" verdiepingsvloer niet in het bouwkundige detail. 

Figuur M4 Knooppunt ligger-kolom 

Het te toetsen detail is uitvergroot weergegeven in figuur VI.5. Alle toegepaste 
lassen in dit detail, hebben een keeldoorsnede van 10 mm. 

Verbindingen 146 



, . , c;-rl.q..- 
- ,I- -- - - - - -  

TIJ - 

500 i 

Figuur V25 Uitvergroot detail ligger kolom verbinding 

De krachten die op deze verbinding werken, ziin opgenomen in tabel VI.2. 

Tabel N2 Interne krachten plaatligger 1 ter 

plaatse van verbinding 

In onderstaande tekst zal eerst de verbinding ter plaatse van het liif van de ligger 
op afschuiving en normaalkracht getoetst worden. Vervolgens wordt ter plaatse 
van de flenzen van de ligger de verbinding op moment en normaalkracht getoetst. 

VI.3.2 Toetsing las ter plaatse van lijf 
De toetsing van de hoeklas wordt gedaan op basis van NEN 6770 art. 13.4. 

a = 10 mm 
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Aangenomen wordt dat de normaalkracht ook door de lassen overgedragen wordt 
en niet middels contactdruk wordt overgedragen. 

Toetsing: 

<Tw~~;d lg3 = 0.93 < 1,O U.C. = - - - 
fw ;u;d 208 

olyM - 15,9 - 1,25 
U.C. = - - = 0,06 < 1,O 

ft ;d 360 

VI.3.3 Toetsing las ter plaatse van flenzen 
Ook deze toetsing van de hoeklas wordt gedaan op basis van NEN 6770 art. 
13.4. 

a = 10 mm 

FF=FFiM+ FFiN=28 13+277=3090 kN 
t,;, =2b, - t w  =2.350-40=660 mm 

Toetsing: 

o,yM - 165 - 1,25 
m U.C. = - - = 0,57 < 1,O 

ft ;d 360 
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VI.3.4 Conclusie 
Het kruis met ligger en kolom zoals gegeven in figuur VI.4 voldoet aan de 
gestelde eisen. De doorsnedes van de kolom en de ligger tot de kolom zijn 
getoetst in hoofdstuk N. De verbinding van de ligger met de kolom volstaat met 
een las met een keeldoorsnede van 10 mm zowel op het liif als op de flenzen. De 
horizontale schotten in de kolom kriigen dezelfde kracht als in deze paragraaf 
berekend. Deze schotten voldoen met een breedte van 350 mm en een dikte van 
40 mm. 
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VI.4 Stoppende kolom-lisser verbindinq 

VI.4.1 Schematisering, krachten en momenten 
Ter plaatse van de overgangsconstructies bevinden zich kolommen die stoppen op 
het niveau van de eerste verdieping. De overgangsconstructie draagt de krachten 
en momenten over op de resterende constructie. 
De verbinding van de stoppende kolom met de ligger van de overgangsconstructie 
is gedetailleerd in figuur VI.6. De kolom 'staat' niet óp de kolom, maar de liggers 
ziin aan de kolom gelast. De kolom loopt door tot op de onderflens van de ligger. 
Het moment kan zo eenvoudiger overgedragen worden, omdat de arm tussen de 
verbindende lassen bii de flenzen groter is dan wanneer de kolom op de ligger 
staat. De verbindingskrachten bliiven door de grotere arm kleiner en de lassen 
kunnen kleiner uitgevoerd worden. 

Figuur M6 Stoppende kolom-ligger verbinding 

De krachten die voortkomen uit de maatgevende belastingscornbinatie op staaf 
113, ziin weergegeven in figuur VI.7. De normaalkracht uit staaf 83 met 
combinatie 24 is groter. De overige krachten uit deze combinatie ziin echter niet 
maatgevend (zie tabel VI.3). 
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Tabel K 3  Interne krachten stoppende kolom 

Figuur U7 Krachten en momenten stoppende kolom - ligger verbinding 

Uit figuur VI.7 bliikt dat de dwarskracht uit de kolom en de normaalkrachten in de 
ligger geen evenwicht maken. Dit komt doordat een deel van de krachten naar de 
vloer wegvloeit. 

VI.4.2 L i  j f l as  
De las die het liif van de ligger aan de flens van de kolom last, wordt berekend 
volgens NEN 6770 art. 13.4. Uit de figuur VI.7 volgt voor de liiflas een 
dwarskracht van 3921 kN. Uit de analyse rond staaf 83 volgt een dwarskracht van 
4066 kN. Deze wordt onderstaand dan ook getoetst. 

Vl,=4066 kN 

= e,,, =h,,-2t,-2b,, =1600-2.55-2.13=1464 mm 
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VI.4.3 F lenslas  
Detail 1 uit figuur VI.6 wordt weergegeven in figuur VI.9. De flenslas (detail 1 uit 
figuur VI.6) wordt getoetst met de aanname dat het moment en de normaalkracht 
in de ligger volledig door de flenzen opgenomen worden (figuur VI.8). Dit 
betekent, dat deze krachten ook door de flenslas overgedragen moeten worden. 
Aan de bovenziide van de ligger - bii detail 1 - wordt de kracht van flens op flens 
overgedragen. Aan de onderziide van de ligger, wordt het moment middels de 
dwarskracht uit het liif van de stoppende kolom op de onderflens van de ligger 
overgedragen (zie figuur VI.8). 

Figuur H8 Flenskrachten met krachtoverdrangende lassen. 

Wanneer de maximale flenskrachten ten gevolge van de normaalkracht en de 
buiging opgeteld worden, ontstaat de maximale treklast die middels de te toetsen 
las moet worden overgebracht. 
De over te dragen kracht is: 

My;~;d N,,., 3921 - 10' - 308 - 103 = 2384 FF = +-= 
(h,@gm - G@gW) 2 1600 -55 + 2 

Deze kracht geeft een spanning op de las van: 
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Figuur U9 Lossen met spanningen detail I 

Toetsing: 

o,,., 199 
U.C. = - = - = 0,95 < 1,O 

f~; ~ ; d  208 

o,y, - 172 - 1,25 
U.C. = - - = 0,60 < 1,O 

ft ;d 360 

VI.4.4 Las lijf kolom aan flens ligger 
Deze verbinding is aangegeven in figuur VI.8 onderin de figuur aan de onderflens 
van de plaatligger. De las wordt uitgevoerd met een las met een keeldoonnede 
van 10 mm. De kracht die overgedragen moet worden door de las, komt voort uit 
het moment in de kolom: 

m FF = 
My;s;d 4171 10' = 2700 kN 

@r, t )  1600 - 55 
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VI.4.5 Conclusie 
De verbinding als aangegeven in figuur VI.6 kan worden toegepast. De las aan 
het liif van 7 mm is toepasbaar. De flenzen van de ligger en de kolom kunnen 
verbonden worden met een las met een keeldoorsnede van 14 mm. Het liif van de 
kolom wordt met een las van 10 mm gelast aan de onderflens van de ligger. 
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VI.5 Kolom-kolom verbindinq 

VI.5.1 Schematisering, krachten en momenten 
De verbinding tussen de kolommen wordt gemaakt ter plaatse van het 
momentennulpunt in de kolom. De verbindingen worden niet tegeliik op één 
verdieping gemaakt, maar worden verdeeld over twee verdiepingen als 
aangegeven in figuur VI. 1 0. 

Figuur M 1 O Kolomverbindingen in gevel 

De verbinding, in figuur Vl. 10 aangegeven als een scharnier, wordt uitgevoerd als 
in figuur V I . l l .  Doordat de verbinding gemaakt wordt op een momenten nulpunt, 
kan de verbinding scharnierend uitgevoerd worden. De norm schriift echter voor in 
NEN 6772 art. 11.4.1.2.2 dat een stuik verbinding ten minste 25% van het 
volplastisch moment van de aansluitende delen moet kunnen overbrengen. 
Aangenomen wordt dat druk door contactdruk overgedragen wordt. 

M .  7Kl . 70 
M .  lm . lm . iio . i10 . lm . lm . w 

14 Bouten M30 sterkte klasse 8.8 met gerolde draad 

Figuur i4 J I Kolom-kolom verbinding 
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In onderstaande tekst zullen de bouten op afschuiving en trek getoetst worden. 
Vervolgens wordt de lasverbinding, die de kopplaat met de kolom verbindt, 
getoetst. Als laatste wordt de las getoetst die een groot deel van het moment over 
moet dragen. De toetsing van de bouten vindt plaats volgens NEN 6770 art. 
13.3.2. De toetsing van de lassen volgens NEN 6770 art. 13.4. 

VI.5.2 Afschuiving bouten 

Afschuiving 
afschuiving door draad bout. 

F";,;, = 0,48ft;b;dAb = 0,48 800 561 = 215 kN 

Stuik 
a, is de kleinste waarde van: 

o 1,o 

ad:l =1,0 omdat geldt: 

Toetsing 
Afschuiving maatgevend: 

O F,,:,:, = 215 kN < F,:,:, = 544 kN . , . . 

o U.C. = "z;s;d - - 1452 103 
= 0,48 < 1,O 

F "bouten vyi;ci 14 - 215 

VI.5.3 Trek bouten 
Naast de afschuivingskracht, kan er een kleine trekkracht op de bouten ontstaan. 

m Ft,,, = 0,72ad,2ft,b;dAb,, = 0,72 - 1,o 800 561 = 323 kN 
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U.C. = Nt;s;d - - 835 103 = 0,18 < 1,O 
F nbouten v;u;d 14 - 323 

Wanneer trek en afschuiving gecombineerd worden, ontstaat: 

Nt;s;d + Fv;s;d 
m U.C. = - - 835 + 316 

= 0,24 < 1,O 
F 'bouten v;u;d 1 r 4 n ~ F ~ ; u ; d  1,4 14 323 14 215 

VI.5.4 Afschuiving lassen 
Gekozen wordt om een las met een keeldoorsnede van 6 mm toe te passen die in 
één keer gelegd kan worden. 

VI.S.5 Moment capaciteit 
Volgens NEN 6772 art. 11.4.1.2.2 moet een stuikverbinding 25% van het 
volplastisch moment van de aansluitende staven over kunnen dragen. In dit geval 
geldt: 

M,, = % WP,..;, . f,, = . 2,53. 107 -235 = 1492 kNm 

De bouten kunnen in combinatie met de maximale dwarskracht nog een trekkracht 
opnemen van: 

Nt;s;d + Fv;s;d 
U.C. = - - Nt;c;d 

1452 
= 1,o 

F nbouten v;o;~ boutenFv;~;d 1,4-14.323 f 14-215 

Nt;s;d= 150 kN 
Aangenomen wordt dat het rotatiecentrum ligt ter plaatse van het midden van de 
rechterflens. Door de bouten kan een moment opgenomen worden van: 

Door de las moet opgenomen worden: 

De las heefi een keeldoorsnede van 18 mm (zie figuur VI.12). De 
normaalspanning in de las is: 
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b* afstand hart flens tot hart las andere flens (zie figuur VI.12) 

Omdat geldt dat r, = r, =O, is o, = o.,;, = 207 N / mm2 

~ I Y M  U.C. = - - 
207 - 1,25 

= 0,72 < 1,O 
ft ;d 360 

De las voldoet zoals aangegeven in figuur VI. 1 2. 

a1 ~otode centrum 

Figuur VI: 12 Detail l: flens los en afstand rotatiecentrum tot hart los 

VI.5.6 Conclusie 
De verbinding kan worden toegepast als aangegeven in figuur VI.11. Om de 
krachten over te brengen zijn 14 bouten M30 klasse 8.8 nodig en twee lassen met 
a= 18 mm. Deze bouten kunnen ook de trekkracht overbrengen. 
Theoretisch zou een plaatdikte van 15 mm voldoende ziin voor de kopplaten, 
volgend uit de toets van de bouten op trek. De bouten ponsen dan niet door de 
platen heen. In verband met de dikke platen van de aansluitende kolommen, de 
mogeliikheid van vervormen van de kopplaten door het lassen en het buigend 
moment wat door de platen gaat, wordt gekozen voor een plaatdikte van 40 mm. 
Er bestaat discussie omtrent het moment wat overgedragen moet worden volgens 
NEN 6772. In deze paragraaf is de mogeliikheid aangedragen om dit moment 
over te brengen met een las van 18 mm. 
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VI.6. Kolom-onderbouw verbinding 

VI.6.1 Schematisering, krachten en momenten 
Voor de verbinding van de gevelbuis met de onderbouw is gekozen voor een 
inklemming. Deze inklemming is aangenomen als een volledige inklemming en 
heefi geen flexibiliteit meegekregen. Er ontstaat slechts trek op de verbindingen 
door buiging in de kolommen ten gevolge van de belastingcombinaties als 
onderstaand: 

O,~(EG + PB) + 1,5(vB,). 
Door deze combinaties ziin forse trekankers naar de onderbouw nodig. De 
mogelijkheid om de verbinding te schematiseren als een scharnier viel direct af om 
drie redenen. De vervorming aan de top nam met 15% toe. De vervorming van de 
onderste verdieping wordt te groot (1 5%). De krachten op de onderste kolommen 
nemen sterk toe (tot 200%). 
In figuur VI.13 is de verbinding weergegeven. Voor de 32 ankers naar het beton 
wordt een DEMU staafanker 301 0-M42 met draadeind gebruikt. De maximale 
trekkracht van een dergeliik anker is 401 kN (rep. waarde). 
Gekozen is om geen schotten toe te passen, maar de voetplaat te verdikken. De 
verbinding wordt tot op het niveau van het beton berekend. Dit wil zeggen dat niet 
gekeken wordt hoe de krachten in het beton verdeeld worden naar de fundering. 

Figuur K! 13 Kolom-onderbouw verbinding 

De kolom wordt verbreed naar de voetplaat. Deze verbreding is nodig om de 
lassen die de krachten overbrengen van de kolom naar de plaat te verkleinen. 
De maatgevende krachten zijn gegeven in tabel VI.4. 
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laaf nr. 
:om bi maxin 

P 

Tabel N 4  Kolomkrachten ter plaatse van verbinding met onderbouw 

Opgemerkt moet worden dat er slechts twee veldkolommen in het gebouw ziin die 
grote trekspanningen op de voetplaat veroorzaken. Voor de overige kolommen 
van de gevelbuis kan het aantal ankers en de dikte van de voetplaat gereduceerd 
worden. De twee kolommen bevinden zich naast hoekkolom B, waarvan staaf 15 
de maatgevende is. 
Als eerste zal de voetplaatdikte bepaald worden. Vervolgens worden de trekankers 
getoetst. De verbinding wordt getoetst en de voetplaat wordt op stuik getoetst. Als 
laatste worden de lassen van de kolom aan de plaat getoetst. De kolomvoet wordt 
getoetst volgens de uniforme drukspanningsverdeling van NEN 6772. In [50] 
wordt gesteld dat een dergeliike kolomvoet verbinding volgens de 
elasticiteitstheorie getoetst dient te worden. 
De kolom wordt direct op de onderstaande wand geplaatst. In de onderstaande 
wand (B65) is ter plaatse van de kolom een verdikking doorgevoerd tot 900 mm. 
De kolom wordt gesteld op de ankers en vervolgens ondersabeld met krimparme 
mortel. 

VI.6.2 Spanning voetplaat 
De berekening vindt plaats op basis van NEN 6772 art. 11.7.2. 
De maximale drukspanning in de flenzen ter hoogte van de voetplaat, ontstaat ten 
gevolge van combinatie 24 in staaf 9799: 

o al is de kleinste waarde van: 
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o bi is de kleinste waarde van: 

b+2br=900+ 2 .0=900 mm 

Sb= 5 900=4500 mm 

In de factor 0,67 zit ondermeer de uitvoeringsonzekerheid en de onzekerheid 
omtrent de voegmortel verwerkt. Bij toepassing van voegmortels met een hoge 
karakteristieke dm ksterkte (hier het geval), wordt de betondru ksterkte van de 
betonconstrudie van de onderbouw maatgevend [42]. 
De dikte van de plaat volgt uit: 

Gekozen wordt om een voetplaat met een dikte van 140 mm toe te passen, 
omdat de voetplaat verzwakt wordt door de gaten die in de plaat gemaakt 
worden ten behoeve van de ankers. 

VI.6.3 Trekzi jde plaat 
De trekkracht die ontstaat door ten gevolge van het moment of normaalkracht, 
wordt opgenomen door trekankers (zie figuur VI.14). Het opneembare moment 
door de ankers aan de drukziide van de neutrale liin, wordt verwaarloosd. 
Maatgevend voor deze voetplaat is staaf 15  met combinatie 10. De toetsing wordt 
gemaakt volgens de uniforme drukspanningsverdeling volgens NEN 6772 (zie ook 

1421). 
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Figuur K! 14 Krachten op voetplaat 

Het moment dat opgenomen moet worden door de ankers, wordt bepaald om het 
drukpunt: het midden van de rechter flens. 

M ,,,,, - M ,;,;, - F,;,e = 5663 - 3112 0,425 = 4340 kN 
De kracht die ter plaatse van het drukpunt ontstaat is: 

Deze kracht is daarmee beduidend kleiner dan de voorgaand berekende en 
getoetste drukkracht. 
Het maximaal opneembare moment door de ankers is gegeven in tabel VI.5. De 
moerbevestiging wordt getoetst in paragraaf VI.6.4. De rekenwaarde voor de 
vloeibelasting van het anker, volgt uit de representatieve waarde gegeven in de 
documentatie: 

Tabel M5 Moment opneembaar door ankers 

Het opneembaar moment is groter dan het optredende moment: 
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U.C. = --- M- - 4340 - 0,91 < 1,O 
'"w-n- 4762 

Het moment wat optreedt in de voetplaat nabii de linkerflens van de kolom is: 

M, = x n,Ft,u,ï, = 6 - 349 (0.68 - 0.475) + 6 305 (0.54 - 0,475) 

= 548 kNm 

De spanning in de plaat overschriidt niet de vloeispanning: 

VI.6.4 Toetsing draadeind en stuik voetplaat 
De toetsing van het draadeind en de stuik van de voetplaat wordt gedaan volgens 
NEN 6772 art. 1 1.7.2.3.3 en NEN 6770 art. 13.3.2. 

Afschuiving 
Draadeind M42, sterkteklasse 8.8, gerolde draad. 

Stuik voetplaat 
m = 201c01d;,ft;ddb,,mt = 2 0,53.0,97 235 42 - 140 = 1421 kN 

o aC is de kleinste waarde van: 
1,o 

o ad, =0,97 omdat geldt: 

Uit lineaire interpolatie volgt: a,;, =0,97 
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Fc;u;d=1421 kN> Fv;u;d= 177 kN 
De afschuifkracht is maatgevend. 

Toetsing: 
De NEN 6772 schriift in artikel 11.7.2.3.4 voor dat afionderliike controle van de 
ankerbouten voldoen is. Er hoeft geen samenstelling van normaalkracht en 
dwarskracht getoetst te worden. In onderstaande toetsing wordt deze toetsing toch 
gedaan omdat deze verbinding geen zuivere ankerbout verbinding is, maar een 
draadeind met een moer. 

Fv;s;d + Ft*;d - 
U.C. = - - 1953 0,91 349 

= 0,99 < 1,O 
FvP;~ 11 4Ft;u;~ 32 - 177 + 1,4 - 349 

Maatgevend voor de samengestelde toetsing is staaf 15 combinatie 10. De uiterste 
boutenrii wordt voor 91 % uitgenut. 

VI.6.5 Lassen 
De kolom is verbonden met lassen aan de voetplaat. De lassen die het liif met de 
voetplaat verbinden, hebben een keeldoorsnede van 7 mm. Deze lassen brengen 
de afschuiving over op de voetplaat. De lassen die de flenzen met de voetplaat 
verbinden, hebben een keeldoorsnede van 14 mm. Door deze lassen wordt de 
trekkracht uit de flenzen op de voetplaat overgebracht. 

Lijf 
De maximale afschuiving uit het Iiif die overgebracht moet worden op de voetplaat 
wordt getoetst. 

Vz;s;d=2157 kN 

Flens 
De maximale kracht die overgebracht moet worden op de voetplaat, volgt uit staaf 
15 met combinatie 10. De druk in de flens wordt overgedragen door middel van 
contactdruk. 
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Ow;s;d - 207 
U.C. = - - - = 0,99 < 1,O 

fw;u;d 208 

o,y, - 179 - 1,25 
U.C. = - - = 0,62 < 1,O 

ft ;d 360 

In de verbinding zit extra veiligheid. Ten eerste wordt voor het buigende moment 
om de z-as niet de gehele laslengte vol benut. Verder ziin de lassen aan de 
kopziiden van de flenzen niet meegenomen. Deze lassen met een lengte van 100 
mm hebben een aanzienliike capaciteit. 

VI.6.6 Conclusie 
De verbinding als aangegeven in figuur VI. 13 voldoet aan de eisen. De voetplaat 
kan rekentechnisch dunner uitgevoerd worden. Gekozen wordt echter om de maat 
van 1 40 mm aan te houden om de verbinding niet te verzwakken. 
De onderliggende betonconstructie kan de krachten opnemen. De wanden 
verdelen de belastingen over de funderingsconstructie. 
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VI.7 Vloer - lisqer verbinding 

VI.7.1 Schematisering en krachten 
De verbinding wordt gecontroleerd op het niveau van verdieping 9. Deze 
verdieping is een installatie verdieping en heeft daardoor de zwaarste belasting op 
de gevelligger. Hoger in het gebouw neemt ten gevolge van de set-backs de 
overspanningslengte van de vloer af, en daardoor ook de belasting op de 
gevel ligger. 
De verbinding wordt uitgevoerd als aangegeven in figuur VI.15. De staaf wordt zo 
laag mogelijk in de betonvloer toegepast zodat het toevallige inklemmingsmoment 
zo klein mogeliik bliift. 
De belasting die onderstaand bepaald wordt, moet vermeerderd worden met een 
belasting die de vloer in verticale richting uitoefent op de verbinding. Deze 
belasting ontstaat uit de vervorming van de constructie ten gevolge van de shear- 
lag. Vooral in de hoeken is deze belasting hoog. 
Deze belasting wordt in onderstaande berekening niet meegenomen. O m  deze 
belasting te bepalen is een volledige vloerberekening nodig die buiten de 
afstudeerdopdracht valt. Een aanname is lastig te maken. In een later stadium van 
het uitwerken van het project in de praktiik, kan deze belasting eenvoudig 
meegenomen worden door de hart-op-hart afstand van de verbindende staven te 
verkleinen. 

Staafanker DEMU 

Figuur W. 15 Vloer - ligger verbinding. 

De krachten die uit de vloer op de gevelligger overgedragen moeten worden ziin 
gegeven in tabel VI.6. De momentaan factor voor de veranderlijke vloer belasting 
is 1 ,O. 
Naast de verticale krachten, moet ook de horizontale krachten in de richting van 
de gevel overgedragen worden. Deze horizontale krachten ontstaan door de 
windbelasting tegen de gevel. In het midden van de "liif-gevels" ter hoogte van de 
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eerste verdiepingsvloer, is deze kracht het grootst. Een "liif-gevel" is een gevel in 
de richting van de windbelasting. Ook deze kracht is gegeven in tabel VI.6. 
De horizontale krachten, loodrecht op de gevel, die op de verbinding werken ten 
gevolge van de windbelasting ziin zeer klein. 

Tabel W6 Krochten op wapeningsstaof 

De moer wordt na het boren van het gat door het liif van de ligger, in de fabriek 
met twee kleine lassen aan het lijf gelast. Deze lassen behoeven geen krachten 
over te dragen. Ze dienen slechts voor het tijdeliik positioneren van de moer. 

VI.7.2 Toets ing anker 
Het anker wordt slechts op afschuiving belast. De normaalkracht wordt 
verwaarloosd. De belastende dwarskracht is: 

V,, =,/-=,/-=373 kN/ml 

Draadeind M24, sterkteklasse 8.8 
Maximaal opneembare afschuiving per draadeind: 

- Pra,;,fcb;dAb, - - 'r0 800 - 353 = 563  kN 
Fv;u;d - - 

Ym 1/25 

Hart-op-hart afstand: 

De h.o.h. afstand is klein. Wanneer door het gehele gebouw zoveel van dergelijke 
staafankers geplaatst zouden moeten worden, zou een dergeliike verbinding niet 
aanvaardbaar ziin. In dit geval is deze hart-op-hart afstand zeer lokaal. Hii treedt 
alleen op, op de eerste verdieping in het midden van de gevel over een afstand 
van 2,7 meter. Hoger in het gebouw en verder in de gevel is de h.o.h. afstand 
minstens twee maal groter. 
De kracht die uit het shear-lag effect van de vloer zal ontstaan, is klein. Slechts in 
de hoeken van een vloerveld is de vervorming van de vloer groot ten gevolge van 
het shear-lag effect. 
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VI.7.3 S t u i k  l i j f p l a a t  
De liifplaat wordt gecontroleerd op stuik volgens NEN 6770 art. 13.3.2. 

F c;u; d = 2acared,ift;ddb,mt = 2 - 1,O 1,O 235.26 - 40 = 489 kN 

o a, is de kleinste waarde van: 
l-0 

o a,,, =1,0 omdat geldt: 

Fc;u;d=489 kN> Fv;qd= 56,5 kN 
De afschuifkracht van het draadeind is maatgevend. 

V1.7.4 Conclus ie  
De verbinding als aangegeven in figuur VI. 15 voldoet. De wapeningsstaaf 020 
wordt met een moer aan het liif verbonden. De hart-op-hart afstand wordt niet 
kleiner dan 150 mm. Het shear-lag effect in de vloer valt buiten dit 
afstudeeronderzoek (beton-werk) en wordt niet gecontroleerd. 
Het lijf is gecontroleerd op stuik. De trekkracht op de las blijft zeer beperkt doordat 
de windbelasting per las zeer laag is. 
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VI.8 Set-back verbinding 

VI.8.1 Schematisering en krachten 
De set-back wordt gedragen door een schuine kolom (zie paragraaf V.8). De 
schuine kolom is een pendelstaaf (voor schematisering zie V.8). De te toetsen 
verbinding bestaat uit twee items. Ten eerste de schuine kolom-gevelbuis 
verbinding en ten tweede de verbinding van de gevelbuis met de vloer. 
De verbinding die gemaakt wordt tussen de schuine kolom en de rest van de 
gevel buisconstructie, moet scharnierend zijn. De verbinding wordt uitgevoerd als 
aangegeven in figuur VI.16. In deze figuur wordt de onderste van de verbindingen 
aangegeven omdat daar een trekkracht in de vloer ontstaat. 

Verticale doorsnede set-backverbinding Doorsnede BB 
Figuur K! 16 Detail set-back 

De krachten uit de schuine kolom worden geconcentreerd in de flenzen door dat 
het liif stopt op ongeveer 300 mm boven de vloer. Het lijf stopt zodat de 
verbinding in elkaar gelast kan worden. 
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Figuur l4 77 Krachten set-back 

De T-vormige ligger ter plaatse van het hart van de 
vloer, moet de horizontale krachten (zie figuur 
VI.17) vanuit de flenzen van de kolom verdelen 
over de breedte van het liif waar de krachten 
opgenomen worden door ankers in de vloer. 
Doordat de kolom een pendelstaaf is, is in de 
kolom slechts normaalkracht aanwezig. De 
maximale drukkracht is 5257 kN. Er ontstaat geen 
trek op de schuine kolom-gevelbuisverbinding. De 
horizontale kracht die de vloer op moet nemen, 
volgt uit figuur VI. 1 7. 

VI.8.2 Kolom gevelbuis verbinding 
r Feitelijk zou geen verbinding nodig ziin doordat de 

verbinding altiid door normaalkracht dicht gedrukt 
wordt. Gekozen wordt uit praktisch oogpunt om de 
verbinding te maken met 12 bouten M30 als 
aangegeven in figuur VI.18. Er worden bouten 
M30 toegepast omdat alle boutverbindingen door 
het gehele gebouw gemaakt worden met M30ers 
zodat er geen fouten gemaakt kunnen worden. De 
kopplaat wordt 40  mm dik gemaakt. De kolom 
wordt met lassen van 6 mm aan de kopplaat vast 
gelast. 
Ook hier geldt dat de verbinding 25% van het 
volplastischmoment van de aansluitende staven 
moet kunnen overdragen (NEN 6772 art. 
1 1.4.1.2.2). 

M,,,, = ~~,.,f,, = - 1/18 107 -235 = 693 kNm 

- L Bouten 
* 350 I Hier wordt gekozen om dit moment volledig door 

b 75 . 120 . 120 . 75 , bouten over te brengen. In figuur VI.19 is de 
1 m t verbinding weergegeven. Gekozen wordt om M30 

Figuur W. 7 8 Doorsnede AA bouten toe te passen 8.8 met gerolde draad. 
Wanneer de verbinding belast wordt door een 
moment, ontstaat een rotatie punt ter plaatse van 

het hart van de flens bii punt B. 
De kracht die door de bouten ter plaatse van punt A opgenomen moet worden, 
onder verwaarlozing van de bouten tussen de flenzen, is groot: 
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De kracht die maximaal opgenomen kan worden door de bouten is: 

F,;, = n, 0,72a,.fmdA,, = 3 0.72 1.0 - 800 561 = 970 kN 

De toetsing: 

Figuur M J 9 Lossen flenzen 

Las 
De lassen moeten de krachten uit de flens overbrengen naar de voetplaat. 

M,.,, 693 - 797 ,@, F --=p- 
~m - b, 0,870 
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Voet en kopplaat 
De voet en kopplaat moeten het buigend moment op kunnen nemen wat wordt 
veroorzaakt door de afstand van 45 mm tussen het hart van de bout en het hart 
van de flens. 

U.C. = M ~ ; s ; d  - - 34 - 106 
= 0,98 < 1,O 

fy;dWp 235. 370 - 402 

VI.8.3 Gevelbuis-vloer verbinding 
Allereerst wordt het benodigd aantal mm2 betonstaal bepaald. Vervolgens wordt 
getoetst of de benodigde verankeringslengte in het beton, binnen de lengte van de 
vloer past. Als laatste worden de lassen die het betonstaal met het staal van de 
gevelbuis verbindt, getoetst. 

Benodigd mm2 wapeningsstaal 
De kracht die door het staal naar de vloer overgebracht moet worden, is 1873 kN 
(zie figuur VI.17). Er wordt gebruik gemaakt van wapeningsstaal FeB500. Het 
aantal mm2 wat nodig is om deze kracht over te brengen is: 

Gekozen wordt om wapeningsstaal 025 (q=491 mm2) toe te passen. De 
wapeningsstaven worden aan het liif van de kolom gebout als aangegeven in 
figuur VI. 16 en figuur VI.20. De wapeningsstaven worden in twee lagen geplaatst 
2 x 5 ~ 0 2 5  (zie figuur VI.20). 

Anken 

De vloeibelasting voor een anker 301 0-025/M30 als toegepast, bliift boven de 
belasting: 

Verankeringslengte 
De basisverankeringslengte is: 

waarin: 
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met: $k:  kenmiddelliin van de staaf; 
c: de aanwezige betondekking op de staaf. 

De spanning in het betonstaal is: 

1 0 staven 0 2 5  

De verankeringslengte wordt nu: 

De wapening wordt verder de vloer ingevoerd dan de benodigde 71 2 mm. 

Pons anker 
De moer kan door de staalplaat ponsen waarop deze gemonteerd is. De norm 
geeft een toetsing in NEN 6770 art. 13.3.2 formule 13.3-8b. 

0t6dmtpft,d - 0,6 - W 49,s - 20 - 360 
Ft;u;d = - = 537 kN > 

Y m 1,25 

Verdeelligger 
De verdeelligger is de ligger die horizontaal loopt aan de andere ziide van 
waarde staven ziin aangelast. Deze 'ligger' verdeelt de belasting die uit de flenzen 
komt en de vloer in moet, over de wapeningsstaven in de vloer. Voor de ligger 
wordt een dubbelsymetrische I-ligger aangehouden, waarbii de 'ligger' een 
meewerkende breedte van 230 mm in het liif van de kolom heeft (zie figuur VI.20). 

Figuur H20 Verdeelligger 

De ligger wordt belast als aangegeven in figuur VI.20. De q-last wordt bepaald 
door de over te brengen kracht te delen door de lengte van de ligger. 

R 1873 F', = 2 = - = 3 7 5  kN 
n 5 
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.y, ' 5  " j  r, ,: : I~-. , N l , - - -~ - T l i  

Het maximale moment en de maximale dwarskracht in de ligger ziin: 

M,;, = 375 - g. 0.450 - 0,350)- 375 0,100 = 84,4 kNm 

De ligger voldoet volgens onderstaande toetsingen: 

U.C., = M ~ ~ ; d z ~  - - 8414 10' 925 = 0,52 < 1,o 
IY~Y;~ 636 107 - 235 

U.C., = 
vSidfi - 562-103.& - = 0,81 < 1,O 

h,t,fYid 145 35 235 

VI.8.4 Conclusie 
De verbinding als gegeven in figuur V1.16 voldoet aan de voorschriften. Er ziin 
maximaal tien ankers 301 0-025/M30 nodig om de horizontale kracht de vloer in 
te leiden. 
De kracht uit de schuine kolom wordt via de flenzen en de T-ligger naar de ankers 
geleid. De T-ligger verdeeld de belasting over de ankers. 
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VI.9 Lisger-ligger verbinding 
Deze verbinding wordt gebruikt om alle liggers onderling te verbinden met 
uitzondering van de liggers van de overgangsconstructies (zie paragraaf VI.2). 

VI.9.1 Schematisering, krachten en momenten 
De verbinding die getoetst wordt is de verbinding met de maximale dwarskracht. 
Deze verbinding bevindt zich ter hoogte van de 2" verdieping. Deze verbinding is 
maatgevend voor alle verbindingen van ziin soort in de gehele toren. 
De krachten in de verbinding ziin opgenomen in tabel VI.7. 

imer 
itie 

Figuur V17 Interne krachten in plaatligger 2 

Figuur U2 7 Detail ligger-ligger verbinding 

De verbinding wordt uitgevoerd als aangegeven in figuur VI.21. Er wordt 
verbinding gekozen voor een verbinding met twee verbindingsplaten. 

240 X 
(1 60 . 120 60 

bii deze 
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Voor de verbinding van de liggers worden 16 bouten M30 met gerolde draad in 
de sterkteklasse 8.8 gebruikt als aangegeven in figuur VI.21. 
In onderstaande uitwerking worden eerst de bouten en de verbindingsplaten 
getoetst. Vervolgens wordt de staaf op staafverzwakking gecontroleerd. 

VI.9.2 Toetsing bouten 
De toetsing vindt plaats volgens NEN 6770 art. 13.3.2. 
Afsch uiving 

afschuiving door draad bout. 
m F,,;, = 0,48ft;b;dAb = 0,48 800.561 = 215 kN 

Alle bouten worden dubbelsnedig belast: 
Fv,,;d=430 kN per bout. 

Stuik 
a, is de kleinste waarde van: 

o u 

i a,,, =l,O omdat geldt: 

Rotatiecentrum 
Er ontstaat een moment in de verbinding door de afstand tussen de twee 
boutenriien (zie figuur VI.22). De bouten moeten getoetst worden om dit extra 
moment in combinatie met de afschuiving en de normaalkracht op te nemen. 
Maatgevend zijn de uiterste bouten en het liif van de plaatligger. 
Het moment is groot per boutrii: 

Uit dit moment kan met behulp van tabel 3.83 van [42] de maximale boutkracht 
bepaald worden: 
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Figuur M.22 Rotatie centrum 

De snedekrachten uit normaalkracht en afschuiving op de buitenste bout zijn: 

Wanneer de krachten opgeteld worden, ontstaat een resultante snedekracht R (zie 
figuur VI.23): 

2 R.;&. = ,/R:;~;~.- + Rudm = d(ll,8 + 189)~ + 30S2 

=365 kN 

Toetsing 
Rs.d.mm 365 

(J.C." = A = - = 0,94 < 1,O 
Fv;u;d 389 

De bout verbinding voldoet. 

Figuur KL23 Krochten op bout 
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VI.9.3 Staafverzwakking 
Door de boutengaten wordt het liif van de ligger verzwakt. Onderstaande toetsing 
volgens NEN 6770 art. 13.3.4.3 toont aan dat geen verdikking van het lijf nodig 
is. De staafverzwakking wordt weergegeven in figuur VI.24. 

Figuur n24 Staafverzwakking 

e, = 840 mm 

VI.9.4 Verbindingsplaten 
De platen die de liggers verbinden moeten getoetst worden. In eerste instantie liikt 
het vreemd dat de platen samen dikker ziin dan het liif van de ligger. De platen 
hebben echter een geringere hoogte dan het liif van de plaatligger. 
De platen voldoen volgens: 
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e, = 2,5dg,, = 2,s. 32 = 80 mm <a2=180 mm 

e, = 5,0d,,,m = 5,O. 32 = 160 mm <ai=180 mm 

0,6ft;dt(lv + (1 + e2 - ngdg;mm ) - 
Vu;d = - 

Y M 

- - Of6.360-18-(840+160+ 80-8-32) = 2563 kN 
1,25 

Toetsing: 

Vzisid 2437 
U.C., = - =- = 0,95 < 1,O 

vz;u;d 2563 
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o,,.,., 213 
U.C . - - A = - = 0,91< 1,O 

f ~ ; d  235 

VI.9.5 Conclusie 
De ligger voldoet met een plaatdikte van 18 mm. De verbinding zoals aangegeven 
in figuur VI.21 voldoet aan de eisen uit NEN 6770. Er ziin 16 bouten M30 met 
sterkteklasse 8.8 nodig om de krachten afdoende over te dragen. De 
verbindingsplaten hebben een dikte van 10 mm. 
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S.I.W. Dorleiin TU/e - Faculteit Bouwkunde - Constructief ontwerpen 

Constructief Programma van Eisen 

Opmerkingen 
1 Wanden tot 3 kN/m2 kunnen omgeslagen worden naar m2 belasting 

Wanden met een liinlast groter dan 3 kN/m2 worden apart in rekening gebracht. 
2 Voldoende afschot door vorm constructie 

Windbelasting volgens NEN 6702 
Gebouwhoogte boven maaiveld h= 146 m; pw= 1,85 kN/m2 

Opmerking 

1 

1 
1 
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extree 

Constructief Programma van Eisen 
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S.L.W. Dorleijn TU/e - Faculteit Bouwkunde - Constructief Onhuerpen 

Opbouw vloer- en dakbelasting 

Verdieping -2 (-6000): 
In-situ betonvloer d=450 mm 
Opwaartse belasting tgv. waterdruk 
Veranderlijke belasting 

Verdieping -1 (-3000) 
Bollenvloer d=340 mm 
Leidingen onder vloer 
Stalling fietsen (toegankeliikheidssedor) 

Begane grond (peil) 
Bollenvloer d=340 mm 
Leidingen onder vloer 
Personen en meubelen (entrée) 

Verdieping + 1 (+5500) 
Breedplaatvloer d=350 mm 
Personen en meubelen (vergadetiralen) 

Verdieping +2 (+9750) 
Bollenvloer d=340 mm 
Personen en meubelen (vergaderzalen) 

Verdieping +3 (+ 14000) en +4 (1 8250) 
Bollenvloer d=390 mm 
Archief 

Verdieping +5 (+ 14000) t/m +8 (+33600) 
Bollenvloer d=340 mm 
Personen en meubelen 

Verdieping +9 (37300) 
Bollenvloer d=340 mm 
Techniek 

Constructief Programma van Eisen 



S.L.W. Dorieijn 

Verdieping + 10 (+4 1000) 
Breedplaatvloer d=350 mm 
Personen en meubelen (vergaderzalen) 

Verdieping +l 1 (+44540) t/m +23 (+87020) 
Bollenvloer d=340 mm 
Personen en meubelen 

Verdieping +24 (90560) 
Bollenvloer d=340 mm 
Techniek 

Verdieping +25 (+94100) t/m +37 (+ 136580) 
Bollenvloer d=340 mm 
Personen en meubelen 

Verdieping +38 (+ 1401 20) 
Bollenvloer d=340 mm 
Dakbedekking + isolatie 
Techniek 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Constructief Ontwerpen l 

Constructief Programma van Eisen 
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8 VB Vloeren M=l 1.50 1 
. "  .* - - 'I.-.-- 

0.75 ' 2 
t:. - C 

n 
5.UGT 1 Eigen gewicht 1.20 B I 

. . .  ... . . -. . . .  .. . .  -... ...i,:-. +."., .F- 5 .:-F -..;e: -9 ...L' r na,z.ri;-=.~l;i,,;-. T 7 :  , ,  
- - -  -- E F;...%F.-,--,-- -. . .  . ....... .._ . + -  

. ,  . .  6 .PB vloeren . . 
. . . . .  ... S i, ." '"' .  - - . . . .  . . 

1.20 , . 2 I )  
9 PB Gevel 1.20 s 

I I 
a 

E 8 VB Vloeren M=l 1.50 u0 I 

9.UGT 1 Eigen gewicht b v 0.90 I 

9 PB Gevel 0.90 l 

m 8 VB Vloeren M=l 1 .O0 

14.BGT 1 Eigen gewicht l .O0 g I - - . - -  ..................... , - . . .  -- ............. ..-rrayrl....- . . . . . . . .  . .  .<. . . . .  
, . ,  . . . 

. . . 1' 

6 PB vloeren l ;oo. ..:!!y 

. . . . 
.... .-e . . . . .  - . . . . . .  . . l 

9 PB Gevel l .O0 



7 VB vloeren M=0.5 0.50 . ,  .. .-.. * q* .  -4?w$Fp.--tap-- ' - 9 . V '  

U 8 VB Vloeren M=l 1 .O0 
t: " 

m - 6 PB vloeren 1 .O0 

7 VB vloeren M=O 5 

/ 1.50eBG8 l 0.75*BG7 
1 0.75*BG7 1 1.50*BG8 / 1.50*BG2 

Z 

8 6 : 1.20*BG1 / 1. 
0.90*BG9 / 1.50*BG2 
0.90*BG9 1 1.50*BG3 

1 0.90*BG9 l 1.50*BG4 

.-4 

5 10 : 0.90"BGI / 0.90*BG6 l 0.90*BG9 / 1.50eBG5 

g Regels voor het genereren van gebruiks combinaties: 
g 1 : I.OO*BGl 1 1.00*BG6 / 1.00*BG9 u 

m 2 : 1.00*BG1 / 1.00*BG6 l 1.00*BG9 l 1.00*BG8 / 0.50*BG7 
E 3 : 1.00*BG1 1 1.00*BG6 I 1.00*BG9 I 0.50*BG7 I 1.00*BG8 / 1.00*BG2 

4 : 1.00*BG1 / 1.00*BG6 / 1.00*BG9 1 0.50*BG7 / 1.00*BG8 1 1.00*BG3 



5 : 1.00*BG1 l 1.00*BG6 J 1.00*BG9 l 0.50*BG7 / 1.00*BG8 1 l .00*BG4 
6 : 0.50*BG7 l 1.00*BG1 1 1.00*BG6 1 1.00*BG9 l 1.00*BG8 l 1.00*BG5 
7 : 0.90*BGl l 0.90*BG6 1 0.90*BG9 l 1.00*BG2 

g 8 : 0.90*BGI l 0.90*BG6 / 0.90*BG9 l 1.00*BG3 
k 9 : 0.90*BG1 l 0.90*BG6 l 0.90*BG9 l l.OO'BG4 
kj 10 : 0.90*BG1 1 0.90*BG6 1 0.90*BG9 1 1.00*BG5 
m - 
i Lijst van extreme UGT combinaties 

11 7 : +0.90*BG1+0.90*BG6+0.90*BG9 

g 21 1 : + l  .35*BG1+1.35*BG6+1.35*BG9 
31 7 : +0.90*BG1 + l  .50*BG2+0.90*BG6+0.9O*BG9 
41 8 : +0.90*BGl + l  .50*BG3+0.90*BG6+0.90*BG9 

1 51 9 : +0.90*BG1+1.50*BG4+0.90*BG6+0.9O*BG9 
61 10 : +0.90*BG1 + l  .50*BG5+0.90*BG6+0.90*BG9 z 

$-j 71 
2 : + l  .20*BG1+1.20*BG6+0.75*BG7+1.20*BG9 

y 81 3 : + l  .20*BG1+1.50*BG2+1.20*BG6+1.20*BG9 
5 91 4 : + l  .20*BG1+1.50*BG3+1.20*BG6+1.20*BG9 

1 O 5 : + l  .20*BG1 + l  .50*BG4+1.20*BG6+1.20*BG9 
1 11 6 : + l  .20*BG1 + l  .50*BG5+1.20*BG6+1.20*BG9 

.00*BG6+1.00*BG9 

.00*BG6+1.00*BG9 

.OO*BG6+0.50*BG7+1.00*BG9 
+ l  .OO*BG6+0.50*BG7+1.00*BG9 
+ l  .OO*BG6+0.50*BG7+1.00*BG9 

0*BG5+1 .OO*BG6+0.50*BG7+1.00*BG9 
O*BG6+0.50*BG7+1.00*BG8+1.OO*BG9 
0*BG2+1 .00eBG6+1 .00*BG8+1.00*BG9 

.k 181 4 : + l  .00*BG1 + l  .00*BG3+1.00*BG6+1.00*BG8+1.00*BG9 
g 191 5 : + l  .00*BG1+1.00*BG4+1.00*BG6+1 .OO*BG8+1.00*BG9 
5 201 6 : + l  .00*BG1+1.00*BG5+1.00*BG6+1.00*BG8+1.00*BG9 

2 3 : + l  .OO*BGl+l.OO*BG2+1 .00*BG6+0.50*BG7+1.00*BG8+1.00*BG9 
8 221 4 : + l  .00*BG1 + l  .00*BG3+1 .00*BG6+0.50*BG7+1.00*BG8+1.00*BG9 
E 231 5 : + l  .00*BG1 + l  .00*BG4+1 .00*BG6+0.50*BG7+1.00*BG8+1.00*BG9 

241 6 : + l  .OO*BGl+l.O0*BG5+1 .OO*BG6+0.50*BG7+1 .OO*BG8+1.00*BG9 



Krachten Plaatligger 1 : Overgangsconstructie 
2 r Groep van staven:1/17763 
3 Groep van UGT combi:1/24 
g Doorsnede : 4 - Plaatligger overgangsconstructie 
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g Groep van staven:1/17763 m 
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echnische universiteit eindhoven 

Constrvc*ief ontwerp voor stalen 

S.L.W. Dorl 



Overzicht tekeningen 

Groep ~ ~ r n s c h r i j v i n ~  I ~ u m m e r  (schaal 
CO Plattearonden I I 

I Begane grond (P.C.0 I 1 :200 
IVerdieoina 1 Ip.c.1 1 :200 
[Verdieping 2-1 0 (P.C.2-10 1 1 :200 
I~erdieoina 11-1 7 1~ .~ .11 -17  1 1 :200 
(Verdieping 18-1 9 (P.C.18-19 1 1 :200 
l ~ e r d i e ~ i n a  20 Ip.c.20 I 1 :200 
IVerdieping 21 (P.C.21 1 1 :200 
I~e rd ie~ ina  22-24 ip.c.22-24 1 1 :200 

IVerdieping 27 (P.C.27 I 1 :200 
Iverdie~ina 28-31 (p.C.28-31 1 1 :200 
IVerdieping 32 (P.C.32 I 1 :200 
Iverdieoina 33 Ip.C.33 1 :200 

I I I 
Architectonische Plattearonden 

Verdieping 34 
Verdieping 35-37 
Verdieping 38 
Verdie~ina 39 

(~egane  grond IP.A.O I 1 :200 
herdie~ina 19 lP.A.19 1 :200 

I I I 
Doorsnede 

P.C.34 
P.C.35-37 
P.C.38 
P.C.39 

I Doorsnede AA II3.C.01 1 1 :400 
1 Deel doorsnede AA ID.B.o~ l :60 

1 :200 
1 :200 
1 :200 
1 :200 

I I I 
Constructieve details 

I Ligger - ligger overgangsconstructie ICD.C.01 ll:10 
I Liaaer - kolom overaanasconstructie ICD.C.O~ 11 :20 
1Kolom - onderbouw verbinding ICD.C.03 11 : l0  
I ~ l o e r  - liaaer verbindina ICD.C.O~ 11 :5 

I I I 
Bouwtechnische details 

Set-back verbinding 
Stoppende kolom - ligger verbinding 
Kolom - kolom verbinding 
Kolom tekenina 

1 Bouwkundig detail 1 set-back JBD.B.O~ (1:10 
(Bouwkundia detail 2 set-back IBD.B.O~ 11:10 

CD.C.05 
CD.C.06 
CD.C.07 
CD.C.08 

1:20 
1:10 
1:10 
1:20 

1 Horizontaal bouwkundig gevel detail 
l Overgangsconstructie 

BD.B.03 11:10 
BD.B.04 11:10 



belostingen :(repres waarde) 

vloeren parkeergarage. v b. : 2,O kN/m2 (Y. = 0.7) 

opritten: v.b. . 5.0 kN/m2 (Y. = 0.5) 

techniek. v b. : 8.0 kN/m2 (F = 1.0) 

archief/bibliotheek b i j  achielstellingenv b : 8.0 kN/m2 (Y. = 1.0) 

begane grond: v b  : 4.0 kN/m2 (Y. = 0.5) 

kan toren: v b. 4.0 kN/m2 (Y. = 0.5) 

auditorium. v b 4.0 kN/m2 (Y. = 0.25) 

doken' v b. . 1.0 kN/m2 (Y. = 0) 

aanrijbelasting: hor~zontole krocht van Fv=1300kN (op 1.0m boven straalniveau) 

Pi0l.d 

Ministerie van Justitie P.C.F 

B q d d n  mm NIeI 
dr. ir. J.C.D. Hoenderl<omp 
prof. ir. H.H. Snijder 

Bn*lndnn,.," I".. b- 2 d  b. l 
ing. L.J.A. von L~eburg 

S.L.W. Dorleiin I TU Eindhoven 
Vlefrfroof 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13-572264 I Mobiel: 06-10185705 



Overzicht stalen liggers 

M e r k  / L igger  l Opmerking I Z e e g  

Vloeren: 
Alle vloeren B35 

Bretdpiaot doeren - Breedploot d=120 mm - Breedploot d=200 mm 

Alle resterende vloeren bollenvlaeren Dikte gespecificeerd in tekening 

W o n d e n :  

Alle wonden B65 

Alle betonwonden d=750 mm 

Alle betonwonden €=l3000 N/mmZ 

Stool: 
Alle profielen S235 

belastingen :(repres waarde) 

vlaeren parkeergarage v.b : 2.0 kN/mZ ('P = 0.7) 

oprit ten. v.b. : 5.0 kN/m2 (Y. = 0.5) 

techniek. v b  : 8.0 kN/m2 ('P = 1.0) 

archief/bibliotheek b ~ j  achiefstel1ingenv.b. : 8.0 kN/mZ ('P = 1.0) 

begone grond: v.b. 4.0 kN/m2 ('P = 0.5) 

kontoren. v b 4,O kN/m2 ('r = 0.5) 

auditorium: v b 4.0 kN/m2 (V = 0.25) 

daken' v b  ' 1.0 kN/mZ (V = O) 

aonrijbeloeting: horizontale krocht van Fv=1300kN (OP 1.0m boven stroatniveau) 

P a C i  

Ministerie van Justitie P.C.-2 

Constructieve plattegrond verdieping -2 l I 
1 

&,d-"& ..m* 

i ü l c  - Foculfeit Bouwkunde - Capacitettrgmep Conrhudel Onhepzn 11 
bdd-  i*" mld 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder 

b9il*dr"irn ,lag Br- Zon-& b. l 
ing 1.J A. van Leeburg - 

S.L.W. Dorleijn 
TU Eindhoven 
Vlefrtroot 1 B 
4401 JM Yerwke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-1 01 85705 



Overzicht stalen liggers 

Merk I Ligger Opmerking Zeeg 

LI HEA 200 

L2 HEA 240 

L3 HEA 260 

/ L7 I HEB 800 1 1 1  

L4 

L5 

L6 

L8 l HEA 300 

L9 I HEA200 

Vloeren: 
Alle vfoeren B35 

Breedploot vloeren 
Breedplaat d=120 mm 

Breedploot d=200 m m  

Alle resterende vloeren bollenvloeren Otkte gespecificeerd in tekening 

HEA 280 

HEA 300 

HEA 160 

Wonden: 
Alle wonden B65 

Alle betonwonden d=750 m m  

Alle betonwanden €=l3000 N/mm2 

I ! 

Staal: 
Alle orofielen S235 

betastingen :(repres woorde) 

vloeren porkeergoroge v.b. . 
opritten. v.b. 

techniek: v.b. : 

orchief/bibliatheek b i j  achiefttelllngenv b 

begane grond. v. b 

kon toren: v. b : 

ouditoriurn: v. b : 

doken. v b. 

oonrilbelosting: horizontale krocht van Fv=lJOOkN (op 1.0m boven strootniueou) 

?=+r 

Ministerie van Justitie P.C.-1 

TW 

Constructieve plattegrond verdieping -1 I 
L a m d  

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copociteitsgroep Canshudief Onhverpen 

k&" t- w.l 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
pmf. ir. H.H. Sniider 

k.t..d.r*n (Inp biiniuLonnnu h.] 
ing. L.J.A. van Liebuq l 

/ =,eiin 
TU Eindhoven 
Vlet.iraat 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-10185705 



Overzicht stalen liggers 

L3 I HEA 260 

L4 I HEA 280 I I 

Merk 

LI 

U 

Ligger 

HEA 200 

HEA 240 

L5 

L6 

L7 

Vloeren: 
Alle vloeren 835 

L8 I HEA 300 

Breedploot vlaeren: 
Breedploot d=120 m m  

Breedploot d=ZOO m m  

Alle resterende vloeren bollenvloeren Dikte gespecificeerd in tekening 

Opmerking 

HEA 300 

HEA 160 

PLI : 1600/350/55/40 

L9 

Staal: 
Alle profielen S235 

Zeeg 

Uitgewerkt in bijlogc V 

HEA 200 

Belastingen :(repres. waarde) 

doeren parkeergarage- v.b. : 2.0 kN/mZ (Y' = 0.7) 

opritten v b  : 5.0 kN/m2 (Y = 0.5) 

techniek: v b  : 8.0 kN/m2 ( Y  = 1.0) 

orchiel/bibliotheek b i j  achiefstellingenv b 8.0 kN/m2 (Y = 1.0) 

begone grond: v.b. : 4.0 kN/m2 (W = 0.5) 

kantoren: v.b. : 4.0 kN/rn2 (V  = 0.5) 

auditorium: v.b. 4.0 kN/m2 (Y' = 0.25) 

doken. v.b. 1.0 kN/m2 (Y' = 0) 

aanrijbelasting: horizontale kracht von Fv=1300kN (op 1.0m boven strootniveou) 

l 

Ministerie van Justitie 

Constructieve plattegrond begane grond 
I 

bmi i . rd .  h- 

Tule - Faculteit Bouwkunde - Capociteiisgroep Conrhuctief 

k d & -  n+- W 4  
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder 

+ddninn lhi h z a r J d b i J  
ing. L.J.A. van Lieburg 

S.L.W. Dodeijn 
TU Eindhoven 
Vletstraat 440 1 JM Yeneke 18 

Telefwn: 01 13-572264 
Mobiel: 06-101 85705 



L1 1 HEA 200 

L2 I HEA 240 I I 

Overzicht stalen liggers 

-- - - -  

W 1 HEA 260 

L4 I HEA280 

Merk I Ligger Opmerking I Zeeg 

L8 1 HEA 300 

L9 I HEA200 I 1 

L5 

L6 

L7 

Vloeren: 
Alle vloeren B35 

Breedploot vloeren: 

Breedpioot d=120 m m  

Breedploot d=200 m m  

Alle resterende vloeren bollenvloeren Dikte gespecificeerd in tekening 

HEA 300 

HEA 160 

PLI : 1600/350/55/40 

Staal: 
Alle orofielen S235 

Uitgewerkt in bijloge V 

Belastingen :(repres. woorde) 

vloeren porkeergoroge v. b : 2.0 kN/m2 ('r = 0.7) 

opritten- v b. : 5.0 kN/mZ (Y = 0.5) 

techniek: v. b 8.0 kN/m2 ( Y  = 1.0) 

orchiel/bibliotheek b i j  ochieisteiiingenv b. 8.0 kN/m2 (Y = 1.0) 

begone grond v b. 4.0 kN/m2 (Y = 0.5) 

kon toren: v.b. : 4.0 kN/m2 ('r = 0.5) 

auditorium: v.b : 4.0 kN/mZ (Y = 0.25) 

doken: v b. 1.0 kN/mZ ('r = 0) 

oonrijbelosting. horizontale krocht van Fv=1300kN (op 1,Om boven straotniveou) 

I Eonstructieve plattegrond verdieping 1 I l I 

P,.? 

Ministerie van Justitie 

l 1- 

E.ounrn<*...an*, 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copaciteilsgrwp tonstwdef Onhverpen 

P.C.01 

e.d.&* rr* Pt4 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkornp 

l 
prol. ir. H.H. Snijder 

-1.d.. nnn h. bi-r 2 a i d  . i l 
ing. L.I.A. von Lieburg 

N.ldridr / y/ m 
S.L.W. Dorleijn 
TU Etndhaven 
Vletstroof 18 
4401 JM Yerseke 

Telefocn: 01 13-572264 
Mobiel: 06-1 0185705 



/ Uverzicht stalen liggers 1 1 :  
Merk I Ligger Opmerking I Zeeg 

L1 ( HEA 200 

L2 / HEA 240 

W I HEA 260 1 1 
L4 HEA 280 

L5 HEA 300 

L6 HEA 160 

L7 PU: 1200/350/50/18 

LR HFA lnn 
L9 1 HEA 200 

L10 I I I 

Vloeren: 
Alle vloeren 035 

Breedplaat vloeren: 
Breedploot d=120 m m  

S Breedploot d=ZOO m m  

Alle resterende vloeren bolienvloeren. Dikte gespecificeerd in tekening 

Staal: 
Alle profielen 5235 

Belastingen :(repres waarde) 

vloeren parkeergarage v.b. : 2.0 kN/m2 (Y. = 0.7) 

oprit ten- v.b : 5.0 kN/mZ (Y. = 0.5) 

techniek: v b. - a,O kN/mZ (Y. = 1.0) 

orchief/bibliotheek b i j  ochiefstellingenv.b 8.0 kN/mZ (Y. = 1.0) 

begane grond. v b. 4,O kN/m2 (Y. = 0.5) 

kantoren v b. 4.0 kN/m2 (Y. = 0.5) 

auditorium: v.b. 4.0 kN/m2 ('f' = 0.25) 

doken. v.b. 1.0 kN/m2 (Y. = O) 

oanrijbelosting: horizontale krocht van Fv=1300kN (op 1.0m boven stroatniveau) 

Ministerie van Justitie l h- / ~onstructieve plattegrond verdieping 2- 1 0 l / 
l 1- 

ho".iri.d. w a n *  

TU/e - Facultei! Bouwkunde - Capociteibgroep Constnidief Onhverpen i /  
i- w.1 

dr. ir. J.C.D. Hoendekamp 
prof. ir. H.H. Sniider 

k l . id . rn*m (In). I l u a d l a n i * d  b r  I 
ing. L.J.A. von Lieburg 

AI<iud."&. 

S.L.W. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vlefitraot 18 
4401 JM Yerreke 

Telefoon: 01 13.572264 / Mobiel: 06-101 85705 



I Overzicht stalen liggers l 

I L6 I HEA 160 I 1 1 

Merk 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

Vloeren: 
Alle vloeren B35 

Breedplaat doeren- 
v Breedplaat d=120 m m  

Breedplaat d=200 m m  

Alle resterende vloeren bollenvloeren. Dikte gespecificeerd in tekening. 

Ligger 

HEA 200 

HEA 240 

HEA 260 

HEA 280 

HEA 300 

~ - -  

Staal: 
Alle prof(e1en S235 

L7 
L8 

L9 

I i n  

Belastingen :(reprei. waorde) 

vloeren parkeergarage v.b. 2.0 kN/mZ ('r = 0.7) 
oprit ten- v.b : 5.0 kN/m2 ('r = 0.5) 
techniek. v b. - 8,O kN/m2 ('r = 1.0) 

archief/bibliatheek b i j  ochiefetellingenvb : 8.0 kN/m2 ('r = 1.0) 

beqone grond. v b. 4,O kN/m2 (Y = 0.5) 

kontoren: v.b . 4.0 kN/m2 ('r = 0.5) 

auditorium: v.b. : 4.0 kN/m2 (Y. = 0,25) 

doken' v b 1.0 kN/m2 (Y = O) 

aonrijbelasting horizontale kracht van Fv=1300kN (op 1.0m boven stiaotniveou) 

Opmerking 

P L . :  1200/350/50/18 

HEA 300 

H u  200 

P=,- 

Ministerie van Justitie 

Zeeg 

1 Constructieve plattegrond verdieping 1 1-1 7 I l 
I 1 -  

€m.d....& in** 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copaciteitsgmep Conrtrudief Ontwerpen 

%*.a" in*. W.) 
dr. ir. J.C.D. Hoendsrkomp 
prof. ir. H.H. Snijder 1 %d.d.--m 0-g au-zm-uo.~ 
ing. L.J.A. van Liebuq 

U',"- 

S.LW. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vlefitrool 18 
4401 JM Yemeke 

I Telefoon: 01 13-572264 

j Mobiel: 06-10185705 



Overzicht stalen liggers 1 l 

L5 HEA 300 

L6 HEA 160 

L7 PL3: 1200/350/30/15 Voor uitwerking zie bijloge V -- 
L8 HEA 300 

L9 HEA-200 

Opmerking 1 :rk 1 ~igger  l l zeeg 1 
HEA 200 

HEA 240 

HEA 260 

L4 HEA 280 

Vloeren: 
Alle vloeren 8 3 5  

B r e e d ~ l o a t  vloeren: 

Breedploot d - l 2 0  m m  

S Breedpaa t  d=20O m m  

A l e  res!erende vioeren bollenvloeren Dikte gespet i f iceera in tekening 

l 
1 

i 

Staal: 
Alle profielen S235 

Belostingen :(repres wocrde) 

vloeren parkeergarage v.b . 2.0 kN/m2 ('f' = 0.7) 

opr i t ten u b  : 5 .0  kN/m2 ('f' = 0.5) 

t ~ c i n i e k  v b 8.0 kN/-2 (Y  = 1.9) 

orchef/biblo!heek b ]  ochiefstel l~ngenv b 8.0 kN/rn2 (Y' = 1,O) 

Segone grond. v b 4.0 kN/m2 (Y' = C.5) 

kantoren. v b 4.0 uN/m2 ('f' = 0.5) 

oudi tar ium: v b 4.0 kN/m2 ('f' = 0.25) 

doken v b 1.0 kN/m2 ('f' = O) 

aanr i lbeiostng: hor izontale kracht van Fv=1300kN (op 1,Om boven straatniveou) 

1 %nisterie van Justitie 

Tnd 1 Constructieve plattegrond verdieping 18-1 9 1 
1 l- 

biniESrrda ,"*"c 

TU/e - Foculteit Bouwkunde - Copociteifsgroep Constructief Ontwerpen ! 1 1  
%lo.&n # m a n  rulel 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkornp 
prof. ir. H.H. Sni~der 

Bspleideisitcm llw B u - u h n r J d  bv1 
ing. L.J.A. van Lieburg L i  
S L W Dorletln 
TU Eindhoven 
Vletstroot 18 
4401 JM Yeneke 

Telefoon 01 13-572264 
Mobiel 06-101 85705 



Overzicht stolen liggers 1 
/ Merk / Ligger / Opmerking I zeeg I 

L2 HEA 240 

L3 HEA 260 

L4 1 HEA 280 

L5 HEAO0 

L6 HEA 160 

L7 PL3: 1200/350/30/15 Voor uitwerking zie bijloge V 

L8 HEA 300 

L9 HEA 200 

Vloeren: 
Alle vloeren 8 3 5  

Breedpioot vloeren: 

Greedplaat d=12O m m  

Breedliloot d=200  mm 

A l e  resterende vloeren bollenvloeren D k t e  gespeci fceerd in tekening 

Staal: 
Alle arof ie len 5235  

Belastingen :(repres W G O ~ C F )  

vloeren parkeecgoroge v.b. 2.0  kN/mZ ('t' = 0.7) 

opritten. v h 5.0 kN/mZ ('t' = 0.5) 

techr iek.  V O 8 . 0  k N / n Z  ( W  : 1,O) 

arch;ef/bibl!otheek bij ochiefstellingenv b 8.0 kN/m2 ('t' = 1.0) 

begane grond. v b 4.0 kN/mZ ('t' = 0.5) 

kon  toren: v b 4.0 kN/m2 ('P = 0.5) 

auditorium. v b 4.0 kN/rn2 (V = 0.25) 

doken: v S 1,O kN/m2 ('t' = 0) 

aanrijbelasting: h a r z o n t o e  k roch t  van Fv=1300kN (op  1.0m boven strooiniveau) 

/ Knisterie van Justitie 

Constructieve plattegrond verdieping 20 l "* l I 
hnminnndc i"*& 

Tule - Faculteit Bouwkunde - Copociteifrgmep Constructief Ontwerpen 

%l.&. ,"m ,TU/.I 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Snijder 

S.L.W. Dodeijn 
TU Eindhoven 
Vletrfmof 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13-572264 1 
Mobiel: 06-101 85705 



Overzicht stalen liggers 

Opmerking 

HEA 200 I 

HEA 240 

HEA 260 

HEA 280 ! 
L5 I HEA300 - 
L6 I HEA I 60  

Vloeren: 
Alle vloeren 6 3 5  

Breedpoo t  vloeren. 

Breedploot d=120 mm 

Sreedploot d = 7 0 0  m m  

A l e  resterende vloeren ballerivloerer Dikte gespecf iceerd in tekening. 

Stool: 
Alie orafie'en S235 

~ ~ 

ûeiostingen :(repres waorde) 

vloeien porkeerqaraqe v. b : 2.0 kN/m2 (Y' = 0.7) 

o p r i t t e n  v b  : 5.0 k Y / m 2  (Y' = 0.5) 

techniek u b 8 . 0  kN/m2 ( V  = i,9) 

archief/bibliotheek bsj cchiefstellingenv b 8.0 kN/mZ ( V  = 1.0) 

begane grond. v.b. 4.0 kN/m2 ( V  = 0.5) 

kan toten: v b 4.0 kN/m2 ( V  = 0.5) 

ouditor:um v. b 4.0 kN/m2 ( V  = 0.75) 

doken v b 1.0 kN/rn2 ( V  = 0) 

oonr i jbeost ing:  ho r i zan tde  k roch t  von Fv=1300kN ( O V  1.0m boven stroatniveau) 

Voor uitwerktng zie biiloge V L7 

L8 

L9 

P,, 

Ministerie van Justitie 

! i PL3: 1200/350/30/15 

HEA 300 

HEA ZOO 

Constructieve plattegrond verdieping 2 1 I 1  
l 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copociteitrgroep Canstnidief Ontwerpen 

bd.i&"inhni nwa1 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder 

*bdrioncn rins Bumuza<-!d b " )  
ing. L.J.A. von Liebvrg 

Alibd& 

S L W Dorleiln 
TU Eindhoven 
Vletstroot 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon 01 13 572264 
Mobiel 06-1 0185705 lnda 



Overzicht stalen liggers 7 l~ 
Merk I Ligger 

Vloeren: 
A l e  vloeren 8 3 5  

B r e ~ d o a o t  vloeren. 

--8-'- B~eedp loo t  d=120 mm 

Breedploot d=200 m m  

Alle resterende vloeren bollenvloeren Dikte gespecificeerd in tekening 

L2 

L3 

L4 

Staal: 
Alle profielen $235 

Opmerking 

HEA 240 

HEA 260 

HEA 280 

Belastingen :(-epres 

Zeeg 

L1 

vloeren parkeergoroge v D 

opritten- v b. ' 

techniek v b 

archief/bibiotheek b , )  och ie fs te ingenvb  

begone grand. v b 

kon toren: v b 

audi ior iurr :  v b 

HEA ZOO 

doken v b 

aonrijbelasting: h o r i z a ~ t a l e  krocht von F"= 

Ministerie van Justitie l PW- 

2.0 kN/rn2 (Y. = 0.7) 

5.0 kN/rn2 (Y' = 0.5) 

8 , 0  8.0 i N / m 2  kN/m2 (Y. (Y. = = 1.0) 1.0) 

4,0 kN/mZ (Y' = 0.5) 

A,0 kN/m2 (P = 0.5) 

4.0 kN/m2 (Y. = 0.25) 

l , 0  kN/mZ (Y' = 0) 

lS00kN (o0 1.0m Doven strootnveou) 

i Constructieve plattegrond verdieping 22-24 1 1 
tniminmnd. in- 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copacifeitrgroep Constructief Ontwerpen 

&pJ*a= rull) 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkornp 
prof. ir. H.H. Snijder 

neSdi.de..acm 11"~. B".aa"Zrn..rld b., 
ing. L.J.A. von Lieburg 

S.L.W. Dodeiin 
TU Eindhoven 
Vlefsiroot 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-10185705 



Overzicht stalen liggers 1 

Vloeren: 
Alle vloeren B35 

Rreedoioot vloeren: 

Breedplaat d=120 mm 

Breedpoat d:200 m m  

Alle resterende vloeren ballenvloeren Dikte gespecificeerd in tekening 

Stool: 
Ale pTofieien Si35 

Belastingen : ( ~ B F - F S  wonrdo) 

vloeren parkeerqaroge v b 2.0 kN/m2 ( Y  = O 7) 
opritten V S  : 5.0 kX/rn2 (Y  = 0.5) 

techniek v b 8.0 kN/r72 ('t' : ; ,g) 

orchief/biblotheek bi)  ochiefslellirgenv b a.0 kN/rn2 ( Y  = 1.0) 

begone grond: v S 4.0 kN/m2 ( Y  = 0.5) 

kortoren: v b  : 4.0 kN/mZ ('t' : 0.5) 

cl idi torum. v. b 4.0 kN /n2  ( w  = 0.25) 

daken v b 1.0 kN/mZ (Y- = 0) 

aanri~oelas!ing: hor,zontale kracht von Fv=1300kN (op 1.Om boven s!raotniveou) 

R o i a  

Ministerie van Justitie 

1 Constructieve plattegrond verdieping 25 l 1  l 
l _I- 

Emmin.e.4. in*".. 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copaciteikgroep Constructief Ontwerpen l 1-7 
ae.id+n i- rulel 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkornp 

prof. ir. H.H. Sniider 

~agokida. ing. L.J.A. *m van (tng Lieburg ~ u - u z o n n l d  b r I 

S.L.W. Dorleijn 
TU Eindhoven 
Vletstroot 18 Famoot 

4401 JM Yerseke ~ e t e k r d  

Telefoon: 01 13-572264 A"laod ?m 
Mobiel: 06-1 01 85705 ~nde O 



Overzicht stalen liggers 

Merk I Ligger ( Opmerking I Zeeg 

L5 ( HEA 300 

L6 1 HEA I 6 0  1 1 1 

L1 

L2 

L3 
ld 

HEA 200 

HEA 240 

HEA 260 
HFA 7Rn 

L7 

Vloeren: 
A l e  vloeren B 3 5  

Breedooo t  vloeren. 

Breedploot d=120 m m  

-t' Breedplaat d=ZOC m m  

A l e  resterende vloeren bollenvloeren Dikte gespecificeerd iri :ekenng 

- - -  

PL4: 750/350/30/12 

L1 1 

LI2 

L1 3 

L14 

Stool: 
Alle orol~eien 5 2 3 5  

Belastingen :(rep.es woorde)  

vloeren parkeergoroge v b 

o ~ r i t  \en v b 

techr iek v b 

o rche f /b !b !o theek  b ]  achiefs:ellingenv b 

begone qrand. v b 

kortoren. v b. 

oudi tar ium: v. b 

6oken v b 

aanr i~be las tng :  har ron to le  krocht van F"= 

L8 

L9 

L10 

HEA 220 

HEB 800 

HEB 650 

HEB 700 

2.0  kN/m2 ( Y  = 0.7) 

5.0 kN/rn2 ( Y  = 0.5) 

8.C kN/rn2 (w = ;,O) 

8.0 kN/rn2 ( Y  = 1.0) 

4.0 kN/m2 ( Y  = 0.5) 

4.0 kN/mZ ( Y  = 0.5) 

4.0 kN/mZ ( Y  = 0.25) 

l O kN/mZ (Y' = 0) 

13OGkN (op :.Om boven straotniveou) 

HEA 300 

HEA 200 

HEB 500 

Ligger onder krulsende liggen 

Ligger onder kruisende liggen -. 

Ministerie van Justitie l 1 Constructieve plattegrond verdieping 26 i l 
1- 

t*rninnndc in*"," 

l i TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copc~te~tsgioep c o n ~ ~ ~ , ~ ~ n w e ~ n  i 71 1 1 
W i L n  i n a n  ~NI~I 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder I ~qckih.ulem,lw B " ~ " k . " n r l d b . ,  
ing. L.J.A. von Lieburg 

*$*d& 

S.L.W. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vletstroat 18 
4401 JM Yerreke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-10185705 



Overzicht stalen liggers 7 1 
Merk 
L1 

L2 
1 l  

Ligger 

HEA 200 

HEA 240 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

L8 

Vloeren: 
A l e  vloeren B35 

HEA Z60 

HEA 280 

HEA 220 

HEB 280 

PL4: 750/350/30/12 

HEA 300 - ~ -  

Breedpoa t  vloeren: 

Breedaioat d:120 m m  

Breedpoa t  d=200 m m  

Alle resterende vloeren bollenvlaerer Dikte gespecificeerd n tekenng  

Opmerking 

L9 

L10 

L1 1 

Stool: 
Alle p ro re len  S235 

Zeeg 

HEA 200 

HEA 340 

Belastingen :(repres wat-d-) 

vloeren parkeergarage v b  : 2,0 kN/m2 ('t' = 0.7) 

opr  t i en '  v b 5.0 kN/m2 ( Y  = 0.5) 

techniek v b E,O kN/rnZ ( Y  = 1.0) 

orchief/bibltotheek b i )  o c h ~ e f s l e l ~ i ~ g e n v  b 8.0 kN/m2 ( Y  = 1 . 0 )  

begane grond. v b 4.0  kN/rnZ ('t' = 0.5) 

kantoren. v b 4.0 kN/m2 ( Y  = 0.5) 
oudiiariurn: v b 4,O kN/rn2 (P = (1.25) 

daken v. b 1.3 kN/m2 ( Y  = O) 

oonrijbelosting. ho r i zon toe  krocht won Fv=1300kN (op 1.0m boven s t rac tnveau)  

1 ;;nisterie van Justitie 

Constructieve plattegrond verdieping 27 l 
i 1 1  

E.omi-*d. i"*"<° 

TU/e - Foculleit Bouwkunde - Copaciteitsgmep Constmdief Ontwerpen 

&gele&" i*." irU1.J 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Sniider 

( Bog.taidsrmrm (,w Buraouzan-brj 
ing. L.J.A. von Lieburg 

S.L.W. Dodeiin 
TU Eindhoven 
Vletstroof 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-1 01 85705 Inda 



Vloeren: 
Alle vloeren B35 

Breedploot vloeren: 
Breedploot d=120 m m  

Breedploot d=200 m m  

Alle resterende vloeren ballenvloeren. Dikte gespecificeerd in tekening 

Staal: 
Alle profielen S235 

Belastingen :(repres. woorde) 

vloeren porkeergoroge: v.b. : 2.0 kN/m2 (Y = 0.7) 

oprit ten: v.b. : 5,O kN/m2 (Y = 0.5) 

techniek: v.b. : 8.0 kN/m2 (Y = 1.0) 

orchief/bibliotheek b i j  ochiefstellingenv b. : 8.0 kN/mZ (Y = 1.0) 

begone grond: v.b. : 4.0 kN/m2 (Y = 0.5) 

kantoren: v.b. : 4.0 kN/m2 (Y = 0,5) 

auditorium: v.b. : 4.0 kN/m2 (Y = 0.25) 

doken. v.b. : 1.0 kN/m2 ( Y =  O) 

oonrijbeiosting: horizontale krocht van Fv=1300kN (op 1.0m boven strootniveou) 

Ai- I m IISCM 11:200 1 
S.LW. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vlefstraof 18 
4401 JM Yeneke 

Telefoon. 01 1.7-5777M . . .. - - --- I Mobiel 06-101 85705 



Overzicht stalen liggers -1 l l 
/ Merk I Ligger l Opmerking I zeeg I I i 

L1 

L2 

L3 

HEA 200 

H M  240 

HEA 260 

L4 / HEA 280 

L8 I HEA 300 

/ L9 HEA 200 

1 
L5 

L6 

L7 

Vloeren: 
Alle vloeren 635 

Breedpoof vloeren. 

Breedplaat d=120 mm - Breedploot d-ZOO m m  

Alle resterende vloeren bollenvloeren Dikte gespecificeerd n tekening 

I l 
HEA 220 

HEB 280 

PL4: 750/350/30/12 

Stool: 
A le  orofieien S235 l i 
Belastingen :(repres woord-) 

vloeren parkeergoroge v. b 2 .0  kN/rnZ ('f' = O 7)  

a p r ~ l t e n  v b 5.0 kN/m2 (V  = 0.5 )  

tecCniek. v b 5 .0  krU/?12 (V  = l ,@)  

archief/bibliatheek b i j  achtefstellingenv b 8 .0  kN/m2 ( V  = 1.0) 

begone grond: v b 4.0 kN/m2 ( V  = 0.5) 

kantoren: v.0 4.0 kN/rnZ ('f. = 0.5) 

auditorium. v.b : d .0  kN/712 (V = 0.25) 

daken. v. b 1.0 kN/mZ ('f. = O)  

oonr~be los t ing :  ho rzon to le  kracht van Fv=1300kN (op 1,Om boven straatniveau) 

Ministerie van Justitie I_ 1 Constructieve plattegrond verdieping 32 l !  
E n i m i n n d a  i n n n f r  1 Tule - FomIteit Bouwkunde - Crpociteitqroep C o z a  r 
&ipkdon ir*n (TU1.l 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Sniider 

S.L.W. Dorleijn 
TU Eindhoven 
Vletstraot 18 
4401 JM Yerreke 

Telefoon: 01 13-572264 ~ut.xnd 2m 

Mobiel: 06-1 0185705 !dei 



Ovetzicht stalen liggers - HEA 200 

Opmerking l 
L2 I HEA 240 

L3 HEA 260 

L5 HEA 220 

L6 HEB 280 

L7 PL4: 750/350/30/12 

L8 HEA 300 

L9 HEA 200 

Vloeren: 
Alle vlopren B35 

Breedplooi vloeren: 

Breedpioot d-120 mm 

S Breedpoot d=ZOO m m  

Alle resterende vloeren boller.vloeren Dikte gespeci'iceerd in tekening 

Stool: 
Alle orofieien S235 

Belastingen :(repres woorde) 

vloeren parkeergorage v.b : 

opritten. v.b. : 

techniek. v b 

orch~ef/bibliotheek b i j  achiefstellingenv b 

begone grond. v b 

kon  toren: v b  

auditorium: v. b 

doken- v b. 

aonrijbelost~ng: horizontale kracht von Fv=1300kN (ari 1.0m boven stroatniveou) 

1 Enisterie van justitie 

I Constructieve plattegrond verdieping 33 l l 
i i l 1  

Eiomimadr imainn 1 TUb  - Foculkif Bouwkunde - Copociteikgroep ComstMief Ontwerpen 1 m 
Bqol.i&n #m*" (IUlcI 

dr. ir. J.C.D. HoendeAomp 

prof. ir. H.H. Snijder 

.gckidaim.m Bng BurnuZrnnaJd b.1 
ing. L.J.A. van Lieburg 

S.L.W. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vletsfroot 4401 JM Yerseke 18 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-10185705 



/ Overzicht stolen liggers l 

L7 

L8 

L9 

/ Merk 1 Ligger / Opmerking 

PL4: 750/350/30/12 

HEA 300 

HEA ZOO 

L1 

L2 

L3 

H l3  200 

HEA240 

HEA 260 

L4 

L5 

L6 

Vloeren: 
Alle vloeren 535 

Breedploot vloeren. - Breedplaat d-120 m m  

HEA 280 

HEA 220 

HEB 280 

L10 

L1 1 

Breedeloot d=200 m m  

Alle resterende vloeren bollenvlaeren b i t e  gespecif~ceerd in tekening 

HEA 360 

Stool: 
Alle prof~eien S235 

Belostingen :(repres woorde) 

vloeren parkeergarage v b 

oorit:en: v b 

techliek v b 

orchief/biblioiheek b j  ach~efstelingenv b 

beqone grond. v. b 

kontoren: v S 

o~,di!orium: v b. 

doken. v b. 

oanrijbelasting: horizontcle kracht van F"= 

2.0 kN/m2 ( V  = 0.7)  

5.0 kN/rn2 (Y  = 0.5) 

8.0 kN/rn2 ( V  = 1.0) 

3.0 kN/m2 (V  = 1,O) 

4.0 4,O kN/m2 kN/m2 ( Y  ('i' - = 0.5) 0.5) 

4.0 kN/mZ ('i' = 0.25) 

1.0 kN/m2 (Y  = 0) 

1300kN (op :.Om boven strooiniveau) 

Ministerie van Justitie *I_ 
Constructieve plattegrond verdieping 34 l 

l 

honiinnde i"*"(* 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copociteitrgroep Construdief Ontwerpen 

&gcL&ii.n(.." ,N,.) 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkornp 

prof. ir. H.H. Snijder 
he lex lc rmcrn  IIw B u a i u l o n i r e l d  bi.) 
ing. L.J.A. van Liebvrg 

At#"drod* 

S L W Dotle~ln 
TU Etndhoven 
Vletrtroot 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon 01 13-572264 A"tomd 2 m  

Moblel 06-10185705 



Overzicht stolen liggers I l e HEA 200 

l Opmerking Zeeg 

L2 

W 

L4 

1 1 
HEA 240 

HEA 260 

HEA 280 

L5 

L6 

L7 

Vloeren: 
Alle vloeren 835 

Breedplooi vloeren: 

Breedploot d=120 m m  

Breedpact d=200 m m  

Ale  resterende vloeren bollenvloeren Dikte gespecificeerd in tekeqing 

HEA 720 

HEB 280 

PL4: 750/350/30/12 

L8 

L9 

L10 

Staal: 
Alle orof,elen S i 3 5  

HEA 300 

HEA 200 

HEA 360 

Belastingen :(repres woarde) 

vloeren parkeergarage v b  ' 2.0 kN/m2 (Y' = 0.7) 

opritten v. b 5.C kN/m2 ( C  = 0.5) 

techniek " b  8.0 kN/m2 (Y' = 1,O) 

archief/bibliotheek b i j  achefs:ellinge-v b 8.0 kN/mZ (Y' = 1.0) 

begane grond. v b  . 4,O kN/m2 ( C  = 0.5) 

kan toren: v b  : 4.0 kN/rn2 (Y' = 0.5) 

oud~tor i i l rn v b d.0 kN/.nZ ( C  = 0.25) 

daken: v b 1.0 kN/mZ (Y' = 0)  

oonrijbelosting: hi r t zon ta ie  krocht van Fv=1300kN (op 1.0m boven ctrootniveou) 

Ministerie van Justitie 7 I ~onrtructieve plattegrond verdieping 35-37 1 ' l 
Emminnida i n n > h  

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copaciteitsgroep Conrtnidief Onhverpen 

&pdddcnin*rn VU/=) 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder 

%lde* em.? Ilng B u w u Z a n m l d  bi.) 
ing. L.J.A. von Liebuq 

S.L.W. Dodeiln 
TU Eindhoven 
Vletitraot 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13.577264 
Mobiel: 06-1 01 85705 



Overzicht stalen liggers 

Merk 

L1 

L2 

L3 

L4 

L9 I HEA 200 

L10 HEA 360 1 1 1  

Vloeren: 
Alle vloeren 835 

Breedplao: vloeren: 

T Breedpoat d=12O mm 

Breedploot d=200 m m  

Ale resterende vloeren bollenvloeren. Dikte gespecificeerd in 

Ligger 

HEA ZOO 

HEA 240 

HEA 260 

HEA 280 

i 

l 

L5 

L6 

L7 

L8 

tekening. 

HEA 220 

HEB 280 

PL4: 750/350/30/12 

HEA 300 

Stool: 
Ale p r o f e e n  5235 

Opmerking 

Belastingen :(repres woorde) 

Zeeg 

vloeren parkeergorage v b 2.0 kN/m2 (Y' = 0.7) 

ooritien. v. b 5.0 kW/m2 ( C  = 0.5) 

techniek v b 8.0 kN/mZ (Y' = 1.0) 

archief/bibliotheek b8j achiefstellinqenv b 8.0 kN/m2 ( C =  1.0) 

begone grond v. b . 4.0 kN/m2 ('f' = 0.5) 

kon toren: v b  : 4.0 kN/rn2 (Y' = 0.5) 
ouditariurn. v b 4,O kN/m2 ('f' = 0.25) 

doken. v b 1.0 kN/rn2 ('f' = 0) 

oonrijbelasting: har:zontole krocht von Fv=1300kN (op 1.0m boven straatniveau) 

Pm(sci 

Ministerie van Justitie 

/ T i d  / I 1 1  1 Constructieve plattegrond verdieping 38 l l 
E n i n i i r ~ n d i  mmm* 1 Tule - ~ i x u ~ t i i l  Bouwkunde - Copociteifsgroep Constwcitef Onhverpen 1 - 
Rgolado. i*.." lTU1.I 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Sniider 

&~.lcdcrl*m Ilng hm" 20-8 b*, 
ing. L.J.A. van Lieburg 

S.L.W. Dorleijn 
TU Eindhoven 
Vlefstmot 18 
4401 JM Yeneke 



Overzicht stalen liggers 1 l 1  

Vloeren: 
Alle vloeren B 3 5  

Breedploot vloeren. 

Breedplooi d = i 2 0  m m  

S Breedploot d=iOO mm 

Aile resterende vloeren bol~envloeren Dikte gespecificeerd in t e k e n i ~ g  

Stool: 
A l e  profielpn 5235 

1 

1 
l 

Merk 

L1 

L2 

Belastingen :(woces waarde) 

vloeren parkeergarage v b.  - 7.0 khl/m2 (Y  = 0.7) 

aprt i ten v b 5.0 kN/rn2 (Y  = 0.5) 

technek '  v b 8 .0  kN/m2 (Y' = 1.0) 

archief/bibliotheek bi) achie's:elingenv b 8 .0  kN/m2 (Y.  = 1.0) 

begone grond: v b 4.0 kN/m2 (Y = 0.5) 

kon to ren :  v. b 4.0 kN/rn2 (Y = 0.5) 

audi tor ium. v b 4.0 kN/rn2 (Y  = 3.25) 

doken: v b 1.0 kl\i/rn2 (Y = O )  

aanrijbelasting. horizontale kracnt van Fv=1300kN (3p 1,Gm boven strnotniveau) 

PW= 

Ministerie van Justitie I c1 

Ligger 

HEA ZOO 

PL4. 750/350/30/12 

1 Constructieve plattegrond verdieping 39 l 1  
twminrod. ,".*m* 

Tule - Faculteit Bouwkunde - Copociteitsgrwp Condnidief Ontwerpen 

Opmerking 

brieai * n r .  (r~,~) 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 

prof. ir. H.H. Sniider 

Zeeg 

S.L.W. Dorkiin 

4401 JM Yerseke Getekend 

Telefoon: 01 13-572264 W Auimod ?WO 

Mobtel: 06-1 0185705 Indei O 



lel 

Plattegrond Begane Grond 

AIi lud=wmL1 

Min i s te r i es  van Justi t ie & 
B innen landse  Zaken e n  Koninkr i iksre la t ies  

l 
Alrium (A) 
Ministerie van Binnenlondre Zoken en Konink"iksrelofies (B) 

l 
Ministeries von Justitie (J) 
Pork (P) 1 

l 

1 S.L.W. Dodeiin 
Vletstmot 4401 JM YERSEKE 18 

s476025 

I Mobiel: 06-10185705 

B ~ l * h "  , m m  (TU,.) 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Sniider 

BegCiL i  eihm (lnp Bu-Zonmeld b v )  
ing. L.J.A. van Lieburg 

Con.nurrunbiwu 

Postbus 4398 
3006 AI Rotterdom 

Tel: 01 O - 452 88 88 
Fox: O1 O - 452 95 50 

Riiksgebouwendienrt 

Poslbus 20952 
2500 EZ Den Hoog 

Prof. Hans Kollhoff 
Kantoor Kollhoff 
Boterrloof 27 
NL- 301 1 HE Rolterdom 

Telefoon. 01 0 / 4 12 85 90 
Telefax: 010/412 84 07 L- 

!Fl 
CAD *utm.d m 1 h 
- 

I 
I 

l 



Plattegrond verdieping 19 l T* 

Atrium (A) 
Minislefie von Binnenlondse Zoken en Koninkfiiksreloties (B) 
Ministeries von Justitie (J) 
Park (P) 

A M - T . w u  

Ministeries van Justitie & 
Binnenlandse Zaken en Koninkriiksreloties 

Den Haag 

S.L.W. Dorleiin 
Vletstroat 18 
4401 JM YERSEKE 
r476025 

acorh ip rba iw  

/ Mobiel: 06-10185705 

hamin.& ,"*"h 

TU/e - Foculteit Bouwkunde - Capociteitsgroep Condwchef Ontwerpen r i i 
k e t e h i e ~  848," nI/4 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Snijder 

Postbus 4398 
3006 Ai Rowerdom 

Tel: 010 - 452 88 88 / F n  010 - 452 95 50 

Eam,n.nd. inaonn 

TUte - Faculteit Bouwkunde - Capaciteitrgroep Constwdief Ontwerpen 1 r 
bl.i&.i*x" (iUl*l 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Sniider I Bsgkdcr.dcm,bg.~~"Zo"-ldL.., 
ing. L.J.A. von Lieburg 

S.L.W. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vletstroof 18 
4401 JM Yeneke 

Telefwn: 01 13-572264 
Mobiel: 06-10185705 



1 Piattegrond verdieping 20 

Afium (A) 
Ministerie van Binnenlandse Zoken en Konink"iksrelotiu (B) 
Ministeries van Justitie (J) 
Port (P) 

Amudeq.+t 

Min i s te r i es  v a n  Justi t ie & 
B innen landse  Zaken en Koninkr i iksre la t ies  

D e n  Haag 

S.L.W. Dorleiin 
Vlektroot 18 
4401 JM YERSEKE 
s476025 

Mobiel: 06-1 01 85705 

bnminnndo ineonn. 

TUh - Faculteil BouAunde - Copocileitsgroep Constructief Onhvetpen m 

h n * M & w .  

W r d e n  i- rrulal 
dr. ir. J.C.D. Hoendekomp 
prof. ir. H.H. Snijder 

I 
1 

b k i d o r e r t e r n  (Ing. BuwuZon-Y b r )  
ing. L.J.A. von Lieburg 

Ingenieursburwu Zonneveld b.v. 

Postbus 4398 
3006 AI RotIerdom 

Tel: 01 0 - 452 88 88 
Fax: 010 - 452 95 50 

E..minnd. in*o*C 

TU* - Foculiiii Bouwkunde - Copoci7eikgioep Condrudief Onhverpen / 
+l.de. ,*m ,TU,.) 
dr. ir. J.C.D. Hoendekomp 
prof. ir. H.H. Snijder I Bwkidaiexbm OW Bunoulonmdd b v )  
ino. L.J.A. van Lieburo I 

S.L.W. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vletstroat 18 
4401 JM Yemeke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-1 01 85705 



Tnil 

Plattegrond verdieping 21 

A M u d . ~ a i i  

Ministeries van Justitie & 
Binnenlandse Zaken en Koninkriiksrelaties 

Den Hoog 

+biden ,mrn rula) 
dr. prof. ir. ir. J.C.D. H.H. Hoendekamp Snijder 

S.L.W. Dorleiin 
Vletstraat 18 
4401 JM YERSEKE 
s476025 

Moblel 06-1 01 85705 

Ern.am,randr ,"*O-.** 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copocifeihgmep Constwdlef Ontwerpen 

b k i d o r e n o r n  Ilng. Bu-u i o n m l d  b v )  I ins. L.J.A. van Liebur~ 

Ingenieursbureou Zonneveld b." 

Postbus 4398 
3006 Ai Ronerdom 

Tel: 01 0 - 452 88 88 
Fox: O10 - 452 95 50 

Frerni"ei.nd. in*** 

Tule - Faculteit Bouwkunde - Capociteihgrwp Constwctief Ontwerpen 

8&&n i- rul.) 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkomp 
prof. ir. H.H. Snijder / ~ 1 e d e r . n e . n  !I,,. BMouzonnrdd b V )  

ing. L.J.A. von Liebuq 

A I l l ~ d a d r  

S.L.W. Dorleijn 
TU Eindhoven 
Vlefstmot 18 
4401 JM Yerseke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-1 01 85705 
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Lassen a= 1 0 mm 
d-%49! 

Lassen a=10 mm 

Plaatligger 
1600/350/55/40 

Kopplaat d=40 mm 

28 bouten M30 

prnat 

Ministerie van Justitie 

I ?onstructie+ detail ligger - ligger OV ! 1 
uorni*.."d. m*mr 

Tule - Faculteit Bouwkunde - Copaciteitsgroep Constructlef Ontverpen 

BsgJsidc" i n l m  "",a, 

dr. ir. J.C.D. Hoendekamp 
prof. ir. H.H. Sniider 

S.L.W. Dodeijn 

4401 JM Yemke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06.101 85705 



Plaatkolom 900/350/70/40 

Plaatkolom 950/500/100/120 

Pm,- 

Ministerie van Justitie 

Constructief detail ligger - kolom i T*1 

homi-nd*n*lo 

TU/= - Focuileif Bouwkunde - Copocileitrgmep Con$iwdief Ontwerpen 

b**&" i*" (luid 
dr. ir. J.C.D. Hoenddamp 
prof. ir. H H. Snijder 

Iqeleidei  ing. L.J.A. r ~ c m  von ( ~ ~ ~ y  e vrg zanmld b r )  

S L W DorleiIn 
TU Elndhoven 
Vletrtroot 18 
4401 JM Yemke 

Telefoon 01 13 572264 
Mobiel 06 10185705 



Plaatkolom 950/500/100/110 

32 x DEMU staofanker 301 0- 032/M42 

Ministerie van Justitie 

I ?onstructief detail kolom - onderbouw 
u 

Ei.minre,dcin~mh 

TU/= - Faculteit Bouwkunde - Copociteitrgroep Conhictid Onlwetpen 

8sgelsihn inkm (TU/cl 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder 

+pltidereisem ing. L.J.A. vanfieburg 11" ~ ~ n o i z o n n r n w  br) 

S.L.W. Dorleiin 
TU Eindhoven 
Vletrtmot 18 
4401 JM Yerreke 

Telefoon: 01 13-572264 
Mobiel: 06-101 85705 

- .- 

School 110  
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Plaatkolom 900/350/70/40 

Las a=10 mm 

Ministerie van Justitie I -  
! ?onstructiet detail stoppende Ikolorn-ligger 1 1 

I U  
E.Omi"en lh  inmniie 

TU/e - Faculteit Bouwkunde - Copociteitrgmep Constructief Ontwerpen 

B&*&. mnirn W,.) 
dr. ir. J.C.D. Hoendekomp 
prof ir. H.H. Snijder 

S.L.W. Dorleijn 
TU Eindhoven 
Vlehlmal 18 
4401 JM Yeneke 



boven verbinding I 

atkolom 900/350/70/35 

d 

Bout M30 

Las a=6 mm 

Horizontaal Aanzicht 

Plaatkolom 

Horizontale doorsnede 
onder verbinding 

Prn,.O 

Ministerie van Justitie CD.C.07 

1 Constructief detail kolom - kolom 

Bw1ad.a 

dr. ir. J C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snilder 

E..mmnnde ",*n,,. 

TU,= - Faculteit Bouwkunde. Capacit~itsgr~ep Con~hudief Ontwerpen 

Telefwn: 01 13-572264 
Mobiel. 06.10185705 

L 

7, / 
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Aluminium koziin 

tLiiintee&(Lmm 

Enkelglos 6 mrh 

Dubbelglos 4 mm en 6 mm ! 

Ministerie van Justitie 7 

Nnifin 

Tdd 

Horizontaal bouwkundig gevel detail 

kwnd. 

stool S235 

m goropend beton 

TU/= - Faculteit Bouwkunde - Copaciteitrgmep Constructief Onberpen 

Beg*& , u r n  P",., 
dr. prof. br. ir. J.C.D. H.H Hoendehomp Snijder 

~ i g e b & r = l i m  ing. L.J.A. von flng Lieburg 8vau zo& b r )  i 

TU Eindhoven 
Vletrlraat 18 I 

4401 JM Yerseke 

CAD A u h x o d m  11 
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B afdichting 
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