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V□□ RWD0RD 

VDORWOORD 

Oit afstudeerverslag bestaat uit drie delen. Elk deel behandelt een aspect van het proces van het 

afstudeerproject. Deel 1 is een voorstudie. Als eerste wordt het constructiemateriaal aluminium besproken. Er 

wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen die van belang zijn voor het ontwerp. Daarna worden enkele 

constructiesystemen voor tribuneoverkappingen bekeken en een systeem gekozen. 

Met het gekozen constructiesysteem wordt een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt beschreven in deel 2. 

Het programma van eisen, functioneel ontwerp, constructief ontwerp en het kiezen van een 

bekledingssysteem komen hier aan bod. 

In deel 3 word! de ontworpen dakconstructie berekend. Ten eerste worden de belastingen bepaald. 

Vervolgens wordt met een vereenvoudigd model de constructie berekend, waarna de constructie-afmetingen 

kunnen worden vastgesteld. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij tijdens de afstudeerfase heeft bijgestaan. Ten eerste natuurlijk mijn 

begeleidingscommissie, die mij al die tijd terzijde stond met hun technische kennis. Daarnaast wil ik mijn 

vriendin en familie bedanken voor de emotionele steun die zij mij gegeven hebben. 
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INLEIDING 

1 . INLEIDING 

1. 1 M □TIVATIE TOT □NDERWERP 

De afgelopen jaren zijn in Nederland tal van nieuwe stadions gebouwd. De dakconstructies boven de tribunes 

zijn over het algemeen lichte, ruimtelijke staalconstructies. Voor dergelijke constructies kan het materiaal 

aluminium een goed alternatief zijn i.p.v. staal. De dakconstructie is gelegen op grote hoogte boven de 

tribunes en daardoor moeilijk bereikbaar voor onderhoud. De goede corrosieweerstand van aluminium kan 

een kostenbesparing opleveren tijdens de onderhoudsfase. Daarnaast zijn het lagere eigen gewicht en de 

vrije vormgevingsmogelijkheden in de profieldoorsneden enkele specifieke voordelen van aluminium. Deze 

aspecten maken het een uitdaging om een tribuneoverkapping met het constructiemateriaal aluminium te 

ontwerpen. 

1 . 2 D□ ELSTELLING 

De doelstelling voor de afstudeeropdracht kan als volgt geformuleerd worden: 

"Het ontwerpen van een stadion met een tribuneoverkapping met het constructiemateriaal aluminium." 

1 . 3 PR□BLEEMSTELLING 

De afstudeeropdracht behelst het ontwerpen en berekenen van een hoofdconstructiesysteem ten behoeve 

van een volledige tribuneoverkapping. Het ontwerp kan worden onderverdeeld in een tribuneconstructie en 

een dakconstructie. Deze dienen in samenhang met elkaar worden ontworpen. Hierbij dient zoveel als 

mogelijk rekening gehouden te worden met de functionaliteit en architectuur. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 1 3 
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DEEL I - VDORSTUDIE 

In deel I - Voorstudie wordt een literatuurstudie gedaan naar aspecten die belangrijk zijn voor het ontwerpen 

van een tribune-overkapping in aluminium. Als eerste zal er studie worden verricht naar het toepassen van 

aluminium als constructiemateriaal. Materiaaleigenschappen, voor- en nadelen en specifieke 

aandachtspunten komen hierbij aan bod. Verder zal een aantal voorbeeldprojecten worden bekeken. 

·• Daarnl!!.ast zaf'.e~ti· analyse wgrgen uitgevoerd Jtan constructiesystemen voor tribune-overkappingen. Er 

"'~1tfaikek~n · welke sx!!~~~n. :ogelij~)o,egep~st kunnen worden. Deze worder- op een aantal criteria 

,;.~'ootd~eld, waam~ ~r uiteindelijk een systeem gekozen zal warden. 

Met het gek~jIJ1con,fl!~~!.systeei:n wordt in Deel II - Het Ontwerp een ontwerp g,emaaktt Hef~nstructief 
• • ' ·'", ... ,,~.;;_, \1,,, ' 

ontwerp van de dakconstructie zal in Deel Ill - Ultwerking worden berekerid met het 3D-rekenprogramma 





2. ALUMINIUM ALS CO,NSTRUCTIEMATERIAAL 

Seton en staal zijn sinds jaar en dag de 

meest gangbare constructiematerialen 

in de Nederlanse bouwsector. Door de 

hoge sterkte en stijfheid ervan zijn 

hiermee grate overspanningen te 

realiseren. Echter het gebruik van 

aluminium is vanwege zijn gunstige 

eigenschappen de laatste jaren steeds 

meer in opmars. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de specifieke 

eigenschappen van aluminium als 

constructiemateriaal. 

Afbeelding 2-1: Aluminiumcentrum [2] 



DEEL I - V□□ RSTUDIE 

Afbeelding 2-2: aluminium dakconstructie [1] 

H □□FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS C□ NSTRUCTIEMATERIAAL 

2. 1 INLEIDING 

Aluminium wordt doorgaans toegepast als alternatief voor staal. Enkele eigenschappen zijn voor zowel staal 

als aluminium min of meer hetzelfde t.o.v. andere materialen. Constructies vervaardigd met deze metalen 

worden als elementen aangevoerd op de bouwplaats. Ondanks de relatief hogere materiaalkosten kan het 

materiaal vanwege een kortere bouwtijd een interessant alternatief leveren. De onderdelen kunnen met een 

hoge maatnauwkeurigheid geprefabriceerd worden. Daarnaast kunnen elementen, door de relatief hoge 

sterkte van enkele legeringen, slank blijven en kunnen lichte, open constructies ontstaan. Belangrijke 

aandachtspunten bij toepassing van deze metalen zijn brandpreventie en warmtegeleiding. 

Aluminium kent zeer veel verschillende legeringen. Deze worden ingedeeld naar de gebruikte 

toevoegingsmaterialen. De legeringen hebben verschillende eigenschappen m.b.t. sterkte, hardheid en 

corrosiebestendigheid. Met name voor extrusieprofielen worden over het algemeen legeringen toegepast in 

de serie 6000 en 7000. De serie 6000 bevat toevoegingen van de elementen silicium en magnesium. Deze 

legering wordt toegepast waar een goede sterkte, corrosievastheid en vervormbaarheid gewenst zijn. Ook 

voor dynamisch belaste constructies kan deze worden toegepast. Legeringsgroep 7000 heeft als belangrijkste 

toevoegingen de elementen zink, magnesium, koper en chroom. Deze legering heeft zeer goede sterkte

eigenschappen. De meest toegepaste legeringen in bouwconstructies zijn 6063-T6, 6082-T6 en in mindere 

mate 7020-T6. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 1 B 



DEEL I - VDDRSTUDIE H □□FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS CDNSTRUCTIEMATERIAAL 

2.2 EIGENSCHAPPEN VAN ALUMINIUM 

De meest belangrijke eigenschappen van aluminium worden hieronder besproken. In veel gevallen wordt een 

vergelijking met het constructiemateriaal staal gemaakt. Dit is gedaan omdat aluminium vaak als alternatief 

voor staal wordt gebruikt. 

EIGEN GEWICHT 

Aluminium kent een laag eigen gewicht. Daarom wordt het vaak toegepast wanneer het eigen gewicht van de 

constructie laag moet blijven. Dit is alleen effectief wanneer het eigen gewicht een belangrijk deel van de 

belasting vormt, zoals bij dakconstructies. Het materiaal biedt dus uitkomst in de gevallen dat toepassing van 

staal te zwaar uitvalt. Bij lichte constructies zijn wisselende belastingen meer van invloed. Door het lage eigen 

gewicht van aluminium, kunnen ofwel lichtere dan wel grotere elementen vervaardigd worden. Hierdoor 

worden transport en montage eenvoudiger. Voor de montage van deze elementen zijn slechts lichte 

hijswerktuigen benodigd. Grotere elementen kunnen in de werkplaats geprefabriceerd worden, complete 

constructies kunnen in een keer worden geplaatst. Echter blijven hiervoor wel de afmetingen van het 

toegepaste vervoermiddel maatgevend. 

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN 

Een aantal legeringen is geschikt voor bouwconstructies zoals de 6000 en 7000 serie. Deze legeringen 

hebben een vergelijkbare trek- en druksterkte als staal. De sterkte van een legering wordt bepaald door de 

0,2% rekgrens van de legering. Aluminium heeft namelijk geen echt vloeitraject als staal. De sterkte van 6000 

legeringen varieert van zo'n 160 N/mm2 tot zo'n 260 N/mm2
. Bij de legeringsgroep 7000 zijn de waarden van 

de sterkte hoger, gemiddeld 300 N/mm2
. Door lassen neemt de toelaatbare spanning in de zone rondom de 

las af, de zogenaamde warmtebeTnvloede zone. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 1 9 



DEEL I - V□□RSTUDIE 
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Afbcelding 2-3: Spanning-rek relatie aluminium [1] 

H □□ FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS C□ NSTRUCTIEMATERIAAL 

Een nadeel van aluminium is de lage E-modulus. Deze bedraagt 70.000 N/mm2 en is daarmee drie keer zo 

laag als de E-modulus van staal. Ten gevolge van deze lage E-modulus zullen vervormingen van constructies 

t.g.v. belastingen fors hoger zijn. Het bereiken van een voldoende hoge stijfheid betekent in het algemeen een 

doorsnede met meer materiaal, waardoor de gewichtsbesparing ten opzichte van staal weer deels te niet 

wordt gedaan. Ook is er door de lagere E-modulus een groter risico op instabiliteit (kip, knik, plooi). 

Door de lage stijfheid van aluminium zijn vervormingen en instabiliteit meestal maatgevend. Dit moet worden 

ondervangen door een slimme profieldoorsnede toe te passen of door efficiente constructievormen te 

gebruiken, zoals vlakke of ruimtelijke vakwerken. De glijdingsmodulus van aluminium is 27.000 N/mm2
, 

eveneens drie keer zo laag als die van staal. Hierdoor is de torsiestijfheid van aluminium onderdelen laag. Het 

getal van Poisson v is 0,3. 

Bij afnemende temperaturen nemen de sterkte eigenschappen toe, dit effect is tijdsonafhankelijk. Echter de 

toename van de sterkte is verwaarloosbaar tot temperaturen tot -50 °C. Dit geldt voor treksterkte, afschuiving, 

druk, en voor de elasticiteitsmodulus en de rek. De taaiheid neemt niet af bij lage temperaturen. Het 

breukgedrag zal niet overgaan van taai naar bros. 

Staal Aluminium 

Fe360 5454 H34 6082 T6 7020 T6 

Dichtheid [kg/m3] 7850 2700 2700 2700 

fy;rep/f0,2;rep [N/mm2] 235 200 260 290 

ft;rep [N/mm2] 360 270 310 350 

E-modulus [N/mm2] 210.000 70.000 70.000 70.000 

G-modulus [N/mm2] 81.000 27.000 27.000 27.000 

Tabel 2-1: vergelijking Mechanischc eigenschappen [4] 
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DEEL I - VDDRSTUDIE H □□FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS CONSTRUCTIEMATERIAAL 

MILIEU 

Het productieproces van aluminium kost veel energie. De laatste stap in het productieproces is het onttrekken 

van zuiver aluminium uit het verkregen aluminiumoxide d.m.v. electrolyse. Hiervoor is relatief veel elektrische 

energie nodig. Echter een aantal eigenschappen van aluminium, zoals de homogene samenstelling en de 

lage smelttemperatuur, maken aluminium zeer geschikt voor hergebruik. Aluminium dat ontstaat door het 

omsmelten van bestaande aluminium producten, wordt secundair aluminium genoemd. Bij hergebruik is er 

alleen energie nodig voor het omsmelten tot secundair aluminium, hetgeen slechts 5% is van de hoeveelheid 

die nodig is voor de productie van primair aluminium. De kwaliteit van secundair aluminium hoeft, oak na 

herhaald omsmelten, niet lager te zijn dan die van nieuw (primair) aluminium, er treedt geen fundamenteel 

kwaliteitsverlies op. Dit resulteert in een zeer hoge restwaarde: voor ingezameld aluminium wordt tot 90% van 

de waarde van primair aluminium betaald. De aluminium kringloop is dus in principe oneindig. 

DUURZAAMHEID 

Aluminiumlegeringen zijn altijd met een dunne afsluitende oxydehuid bedekt. Deze belemmert het verder 

oxyderen van het metaal sterk. De oxydehuid is zeer hecht met het onderliggende metaal verbonden en vormt 

een isolerende laag. Zander deze oxydehuid zou aluminium dan oak snel corroderen. In dit opzicht biedt 

aluminium een groat voordeel ten opzichte van staal. Er is in de meeste gevallen geen 

oppervlaktebehandeling nodig. Hierdoor zijn constructies onderhoudsarm, hetgeen een belangrijke 

kostenbesparing oplevert. Dit geldt vooral in situaties waarin constructies moeilijk bereikbaar zijn, zoals 

tribuneoverkappingen. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 
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DEEL I - V□ORSTUDIE H □DFDSTUK 2: ALUMINIUM ALS CDNSTRUCTIEMATERIAAL 

VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN 

Als belangrijk voordeel kent aluminium uitgebreide vormgevingsmogelijkheden. Alle bouwmaterialen kunnen 

op de voor hun specifieke manier vormgegeven worden. Beton heeft zijn eigen vormgevingsmogelijkheid 

doordat het vloeibaar verwerkt wordt. Staal kan in principe ook gegoten en gebogen worden, toch is men 

meestal beperkt tot het gebruik van standaard profielen. 

Bij aluminium is het relatief eenvoudig om met behulp van het extrusieproces speciale profieldoorsneden 

vorm te geven. Een profielmatrijs (een geharde stalen schijf waarin een uitsparing is aangebracht in de vorm 

van het gewenste profiel} wordt aan de voorzijde van de pers gemonteerd. Het aluminium wordt bij 

temperaturen van 450 tot 500°C zacht en plastisch. De persstempel wordt in beweging gebracht en oefent 

een druk uit op het aluminium, waardoor het door de in de matrijs aangebrachte sparing wordt geperst. Het 

aluminium neemt de vorm aan van de uitsparing en de profielen komen in lange lengten daaruit tevoorschijn. 

Daarna worden de elementen op lengte gezaagd. 

Door de vrije vormgevingsmogelijkheden kunnen verschillende functies in een profiel worden gecombineerd. 

Door optimaal vormgegeven profielen en koppelingen te gebruiken, kan een eenvoudiger montage 

bewerkstelligd worden, hetgeen kostenbesparend werkt. Naast extrusie zijn ook diverse gietprocedes 

geschikt. Deze worden gebruikt voor iets complexere, dunne profielen of voor bijvoorbeeld knooppunten. 

Aluminium kan verder worden bewerkt door zagen, boren, schroeven, buigen !assen en solderen. 

BRANDVEILIGHEID 

Aluminium is op zich onbrandbaar en draagt daarom niet bij aan de brand, maar smelt bij temperaturen van 

580 - 660°C. Echter wordt bij brand de constructie warmer en nemen de sterkte en stijfheid van het aluminium 

af. De meeste legeringen hebben 50% van hun oorspronkelijke sterkte verloren bij temperaturen van 180 -

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 22 



DEEL I - V□□ RSTUDIE H □□FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS CONSTRUCTIEMATERIAAL 

250°C. Voor staal is dit bij temperaturen hoger dan 400°C. Aluminium verliest dus veel eerder zijn sterkte bij 

brand dan staal. Als de 0,2% rekgrens afneemt tot het spanningsniveau dat in de constructie heerst bij de 

brand aanwezige belastingen, dan bezwijkt de constructie. Brandpreventieve maatregelen om de temperatuur 

van de constructie lang genoeg laag te houden zijn dus noodzakelijk. 

UITZETTINGSCOEFFICIENT EN WARMTEGELEIDING 

Het materiaal aluminium heeft de negatieve eigenschap dat het een grote thermische uitzettingscoefficient 

a bezit, nl. 2310-6/ °C (2 maal zo groot als staal). lndien de vervormingen t.g.v. temperatuurschommelingen 

verhinderd worden, zullen er extra spanningen in de constructie optreden. Hierdoor kunnen 

temperatuurbelastingen een van de belangrijkste ontwerpcriteria zijn. Aluminium heeft tevens een hoge 

warmtegeleidingscoefficient, varierend van 113 tot 218 W/m °C. Er moet dus rekening gehouden worden 

met koudebruggen tussen binnen- en buitenklimaat. 

VERMOEIING 

Aluminium zal als gevolg van zijn fysische en mechanische eigenschappen vaak worden toegepast in 

constructies waar de verhouding eigen gewichUtotale belasting veel lager is dan in beton- of staalconstructies. 

Dit betekent dat in die constructieve toepassingen rekening moet worden gehouden met een andere 

verhouding tussen minimum en maximum spanningen, waardoor vermoeiing eerder maatgevend kan zijn. 

Vermoeiingsscheuren ontstaan meestal daar waar zich hoge spanningsconcentraties voordoen in een 

constructie zoals: 

• gelaste verbindingen, de teen cq. de wortel van de las; 

• dikte-overgangen in het materiaal en gaten; 

• oppervlakten onder hoge druk. 
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Afbcclding 2-5: Aluminiumccntrum te Houten [2] 

Afbeclding 2-6: Aluminiumcentrum te Houten [2] 

H □□ FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS C□ NSTRUCTIEMATERIAAL 

2.3 T□EPASSINGEN VAN ALUMINIUM ALS 

C□ NSTRUCTIEMATERIAAL 

De corrosiebestendigheid van aluminium en het geringe eigen gewicht zijn de belangrijkste beweegredenen 

voor toepassing van aluminium in bouwconstructies. Daarnaast zijn er de vrije vormgevingsmogelijkheden 

van de profielen door gebruik te maken van het extrusieproces. De toepassingen van aluminium zijn daardoor 

legio. Aluminium platen worden geprofileerd gewalst en als dakplaten gebruikt, extrusieprofielen kunnen 

worden gebruikt als kozijnen of gevelbekleding. Hieronder volgt een aantal specifieke voorbeelden van de 

mogelijkheden van aluminium in constructies. 

ALUMINIUMCENTRUM TE HOUTEN 

De Stichting Aluminium Centrum is in 1985 opgericht en is gehuisvest in een opvallend pand in Houten. Het is 

ontworpen door de Amsterdamse architect Micha de Haas, die zich liet inspireren door het typisch 

Nederlandse landschap: "Aluminium doet me denken aan de zilvergrijze bast van berkenbomen. De vorm van 

mijn gebouw is ge"inspireerd door zo'n groepje dicht bij elkaar staande populieren, waarvan het gebladerte 

bijna een geheel vormt, als een dak". Orn de lichtheid van aluminium te accentueren, heeft de architect 

geprobeerd het gebouw zo transparant mogelijk te houden. Het unieke gebouw bestaat voornamelijk uit 

aluminium en toont de potentie van het materiaal. 

Het gebouw kent een duidelijke constructieve driedeling: onderbouw, kolommenveld en bovenbouw. Behalve 

de onderbouw (fundering) is de gehele draagstructuur in aluminium ontworpen. Op het maaiveld staat een 

woud van 368 aluminium stammen met een wisselende diameter (beginnend met 90 mm en in stappen van 

30 mm oplopend tot 210 mm), die zijn geplaatst in varierende dichtheden. Enkele kolommen zijn schuin 

geplaatst om in de stabiliteit te voorzien en om het beeld van een bos te versterken. De verdieping, of beter 
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gezegd de kruin, huisvest vier ruimtegroepen: expositie-, vergader-, kantoor- en verhuurbare ruimten. 

Lichtpatio's vormen de scheiding tussen de verschillende ruimten. Deze doos bestaat uit een vloer- en een 

dakvlak met daartussen aluminium gevelkolommen. Het vloervlak moet de verticale belastingen tussen al de 

verschillende kolommen onderverdelen en heeft daarom een fijnmazige balkenstructuur. In het dakvlak zijn de 

overspanningen grater en er wordt gewerkt met samengestelde liggers en een modulair vakwerk [2]. 

DAKCDNSTRUCTIES 

Aluminium kan warden toegepast voor grate hallen en overkappingen. Vaak warden deze uitgevoerd als een 

samenstel van vlakke vakwerken of als ruimtelijk vakwerk. Voordeel van aluminium is dan het geringe 

gewicht, waardoor de belasting door het eigen gewicht beperkt wordt. Oak de montage wordt hierdoor 

vereenvoudigd. Bij de tentoonstellingshal in Sao Paulo te Brazilie (afbeelding 2-7) is de onderbouw van staal. 

De bovenbouw is een ruimtelijk vakwerk van aluminium, zodat het hele dak in een keer gehesen kon worden. 

Door de gunstige corrosieve eigenschappen is minder onderhoud noodzakelijk. Aluminium geldt ook als 

gunstig constructiemateriaal voor dakdekkingssystemen. Geprofileerde aluminium dakplaten warden dan ook 

veelvuldig toegepast. De benodigde stijfheid wordt gehaald door de toegepaste profilering. Een andere 

toepassing is het systeem van felsbanen. In hoofdstuk 8: "Bekledingssysteem" wordt hier verder op ingegaan. 

VERKEERSPDRTALEN 

Bewegwijzeringborden boven Nederlands' snelwegen zijn in een pilot-project bevestigd aan aluminium 

verkeersportalen. Door het lichte gewicht kunnen grote elementen snel aangevoerd en gemonteerd worden, 

waardoor de doorgang van het verkeer zo min mogelijk gehinderd wordt. Het onderhoud van de portalen, 

onder lastige omstandigheden, wordt door het gebruik van aluminium beperkt. Verder leveren de 

uitlaatgassen een corrosief milieu, waarin aluminium beter presteert. 

0NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

Afbeelding 2-7: tentoonstellingsruimte Sao Paulo [1 J 

Afbeelding 2-8: geprofileerde aluminium dakplaat [1 J 
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Afbeelding 2-9: Aluminium verkeersportaal [3] 

H □□ FDSTUK 2: ALUMINIUM ALS C□ NSTRUCTIEMATERIAAL 

2.4 C□NCLUSIES 

Bij het ontwerpen van aluminium constructies moet scherp rekening worden gehouden met de negatieve 

mechanische eigenschappen van het materiaal. De gunstige eigenschappen moeten daarentegen zoveel als 

mogelijk worden uitgebuit. Verder moet op een aantal specifieke aandachtspunten worden gelet. 

De stijfheid van aluminium is lager dan die van staal en daarom zijn in de meeste gevallen vervormingen en 

instabiliteit maatgevend. Door een slimme profieldoorsnede toe te passen of door efficiente constructievormen 

te gebruiken kan dit worden ondervangen. Geschikte constructietypen zijn vlakke of ruimtelijke vakwerken. De 

vorm van de constructie draagt bij aan de krachtswerking en is daarom constructief efficient. 

Aluminium kent een nauwkeurig productieproces, waarbij de elementen in de fabriek worden geprefabriceerd. 

Deze hoeven op de bouw alleen nog gemonteerd te worden. Bij aluminium speelt het geringe gewicht hierbij 

een extra gunstige rol: montage en transport worden vergemakkelijkt. 

Aluminium kent door het productieproces vrije vormgevingsmogelijkheden. Door extrusie en gieten zijn er veel 

verschillende mogelijkheden qua vormgeving van de profielen. 

Aluminium wordt interessant wanneer er veel dezelfde profieldoorsneden kunnen worden toegepast. Dit heeft 

te maken met de constante kosten van de mal. Door het gebruik van veel dezelfde elementen gaan de 

constante kosten van de mal per elementlengte omlaag. 

Een aantal specifieke aandachtspunten vraagt de aandacht bij het ontwerpen: brandveiligheid, 

warmteuitzetting, warmtegeleiding en vermoeiing. 
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□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 2B 



3. ANALYSE C□NSTRUCTIESYSTEMEN 

Er zijn tal van mogelijkheden voor het 

construeren van een overkapping boven 

een tribune. In dit hoofdstuk worden 

verschillende constructiesystemen voor 

tribuneoverkappingen geanalyseerd. Dit 

moet leiden tot de keus van een 

systeem dat zal worden gehanteerd 

tijdens de ontwerpfase. 

Afbeelding 3-1: Hong Kong Stadium [14] 



DEEL I - V□□RSTUDIE 

CONSTRUCTIESYSTEMEN: 

1. lnklemmingsconstructie 

2. Tuiconstructie 

3. Kabelspantconstructie 

4. Trek-/drukring 

5. Goal postconstructie 

6. Ruimtevakwerk 

H □□ FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

3. 1 IN LEIDING 

Orn tot een geschikt constructiesysteem voor aluminium te komen worden in dit hoofdstuk verschillende 

systemen van stadionoverkappingen geanalyseerd. Het betreft hier systemen die doorgaans in staal worden 

uitgevoerd. Dit is veruit het meest toegepaste materiaal voor stadionoverkappingen. Vanwege de hoge sterkte 

en materiaalstijfheid kan hiermee licht worden geconstrueerd en grate overspanningen worden behaald. 

Wellicht zijn enkele systemen ook geschikt om in aluminium uit te voeren. De analyse moet leiden tot de 

keuze van een of meerdere systemen, die zullen worden gehanteerd tijdens de ontwerpfase. De 

constructiesystemen die behandeld worden zijn hiernaast opgesomd. 

De opsomming is natuurlijk niet volledig. Op bovenstaande systemen zijn vele variaties mogelijk en er kan 

ook worden gecombineerd. Wellicht zijn er nog andere systemen te bedenken. Toch kunnen deze goed 

dienen als basis voor het ontwerp. Onder deze constructiesystemen bevinden zich zowel systemen die 

afzonderlijk per travee werken als ook systemen die op grotere schaal de krachten overbrengen. 

Als eerste worden in dit hoofdstuk de criteria opgesteld en beschreven waarop de systemen met elkaar 

vergeleken worden. Daarna worden de bovengenoemde constructiesystemen behandeld. Orn de analyse 

volledig te maken worden ook enkele constructies beschreven waarbij het het speelveld met beweegbare 

daksegmenten wordt overdekt. 
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3.2 0 PSTELLEN CRITERIA 

In deze paragraaf worden de criteria opgesomd en beschreven waarop de systemen met elkaar worden 

vergeleken. Deze zijn onder te verdelen in criteria van algemene aard, criteria op basis van constructieve 

overwegingen en criteria specifiek gebaseerd op de eigenschappen van aluminium constructies. 

□ NTWERPVRI..JHEID 

Ondanks de grote diversiteit in verschijningsvormen van stadions, zijn deze in toch grote lijnen onder te 

verdelen in een drietal kenmerkende stadiontypen: het Engelse model, het Olympisch model en het 'Ullevi'

model (zie afbeelding 3-4 en 3-5). Er moet beoordeeld worden in welke mate het beschreven 

constructiesysteem inzetbaar is bij de verschillende stadiontypen en vrijheid geeft in het functionele ontwerp. 

Het Engelse model is ontstaan uit de gefaseerde stadionbouw, waarbij naar behoefte rondom het veld 

tribunes als losse gebouwen worden neergezet. In Nederland worden de meeste nieuwe voetbalstadions 

volgens dit type ontworpen, vanwege de korte afstand tot het veld, maar dan wel met ingevulde hoeken. Dit 

type is uitermate geschikt voor kleinere stadions en levert al gauw een intieme sfeer op. 

Stadions met het Olympisch model worden meestal gebouwd voor grote multisportieve evenementen, zoals 

mondiale atletiekwedstrijden of Olympische Spelen. Deze stadions zijn doorgaans ovaal of cirkelvormig, 

waarbij ook de hoeken van het veld in een vloeiende vorm in de plattegrond zijn opgenomen. De vorm van het 

stadion wordt gedicteerd door de atletiekbaan; daarbinnen kan een voetbalveld neergelegd worden. 
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Afbeelding 3-2: het Engelse model [12] 

Afbeelding 3-3: het Olympisch model [12] 
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Afbeelding 3-4: het 'Ullevi'- model [12] 

Afbcelding 3-5: Ullevi-stadion Gothenburg [13] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

Het 'Ullevi'-model wordt gekenmerkt door een langgerekte vorm, waarbij zich doorgaans alleen aan de beide 

lange zijden van het sportveld tribunes bevinden. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat toeschouwers liever 

aan de lange zijde van het veld plaats nemen. Vooral voor sporten met een overheersende langsas, zoals 

atletiek, warden dergelijke stadions gebouwd. 

ARCHITECTUUR 

Het architectonisch ontwerp is een belangrijk aspect van stadions. Het is het visitekaartje voor de club, stad of 

land. Dergelijke projecten warden als landmark beschouwd, om ook bezoekers te trekken voor de 

nevenfuncties zoals commerciele en recreatieve ruimten. Het ontwerp van de dakconstructie bepaald voor 

een groat deel het uiterlijk van het stadion, daarom moet bekeken warden in hoeverre met het betreffende 

constructiesysteem een esthetisch, elegant en architectonisch verantwoord ontwerp te maken is. 

C□NSTRUCTIEF 

Een belangrijk criterium is het constructieve aspect. Nadeel van het constructiemateriaal aluminium is de lage 

materiaalstijfheid t.o.v. staal. Is het mogelijk om met het beschreven constructiesysteem deze lage stijfheid te 

compenseren of is het systeem zowel technisch als economisch gezien ontoepasbaar voor aluminium. 

STANDAARDISATIE 

Aluminium wordt pas interessant wanneer er veel dezelfde profieldoorsneden kunnen warden toegepast. Dit 

heefl te maken met de kosten van de mal voor het extruderen van de profielen. In hoeverre is er repetitie in 

de doorsneden mogelijk en warden deze in grate lengten toegepast. Wordt de constructie uit veel dezelfde 

soort elementen opgebouwd, dan gaan de kosten omlaag. 
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3.3 INKLEMMINGSCDNSTRUCTIE 

lnklemmingsconstructies zijn constructies waarbij de belastingen middels een momentvaste verbinding aan 

de achterzijde van de tribune naar de onderconstructie worden afgedragen. De constructie kan hierdoor vrij 

uit kragen, zodat aan de veldzijde geen verticale onderdelen benodigd zijn. De inklemming kan op 

verschillende manieren worden verwezenlijkt. Door middel van een vakwerk, een momentvaste verbinding 

met de onderconstructie of door het opleggen van een dakligger op twee steunpunten, waardoor een overstek 

ontstaat. Voor de spanten kunnen massieve spanten, 2D-vakwerkliggers en deltaliggers worden toegepast. 

De inklemmingsconstructie is vrij toepasbaar, maar wordt vooral toegepast bij een rechthoekige 

stadionplattegrond. Het is een relatief eenvoudig en economisch verantwoord constructieprincipe, maar leidt 

niet vaak tot esthetische en elegante constructies. De overspanningen die te realiseren zijn varieren van 10 

tot 45 m. Echter bij grote overspanningen wordt het moment t.p.v. de inklemming zeer groot evenals de 

doorbuiging aan het uiteinde. Dit kan leiden tot zeer grote en zware constructiedelen, die de menselijke 

schaal te buiten gaan. De overspanning wordt dus eerder beperkt door economische overwegingen dan door 

technische mogelijkheden, daarom is dit systeem zeer goed toepasbaar voor kleine tribunes. Bij het 

toepassen van ruimtelijke vakwerkliggers kan een bepaalde seriematigheid in staafonderdelen verkregen 

worden. 

Hieronder volgen twee voorbeelden van een eenvoudige inklemmingsconstructie. Bij het Sparta-stadion is de 

inklemming verwezenlijkt door middel van een momentvaste verbinding tussen de betonnen onderconstructie 

en de stalen dakconstructie. Bij het nieuw te bouwen AZ-stadion is de inklemming gemaakt door de stalen 

vakwerkliggers op twee steunpunten op te leggen. 
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Afbeelding 3-6: lnklemming door vakwerk (12] 

Afbeelding 3-7: Inklemming door momentvaste verbinding 

[12] 

Afbeelding 3-8: Inklemming door oplegging op 2 

steunpunten. [12] 
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Afbeelding 3-9: achtcrzijde Sparta-stadion [6] 
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Afbeclding 3-10: doorsnedc Sparta-stadion [6] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CDNSTRUCTIESYSTEMEN 

3.3.1 SPARTA-STADIDN 

Het Sparta-stadion te Rotterdam biedt plaats aan zo'n 10.000 toeschouwers en heeft een compacte, 

rondgaande vorm, wat een intieme sfeer schept. De spanten staan h.o.h. op 8,0 men in aanzicht is een vorm 

in tribune- en dakspant te herkennen. Echter de tribunes zijn van beton en voor het dak is gebruik gemaakt 

van staal. Daarmee is economisch een grote uitkraging te maken. De dakliggers bestaan uit gelaste I-vormige 

liggers met een verlopende doorsnede van 1200 mm hoogte aan de achterkant van de tribune tot een hoogte 

van 300 mm bij het uiteinde. De gerealiseerde uitkraging is 11,5 m. Tussen de spanten hangen gordingen van 

HE180A h.o.h. 3 m, bevestigd aan de onderflens; deze dienen tevens als kipsteunen. Over de gordingen 

liggen geprofileerde dakplaten. Voor de momentvaste verbinding tussen betonnen onderbouw en de stalen 

ligger is gebruik gemaakt van betonstaal met aangeperste draadbussen. 
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3.3.2 AZ-STADl□N 

Het nieuw te bouwen stadion voor voetbalclub AZ in Alkmaar moet primair plaats bieden aan 16.000 

bezoekers, met zo'n 50 skyboxen. De rondgaande vorm van de tribunes volgt uit de overweging om een 

sfeervol stadion te creeren. Omdat de meeste bezoekers bij de middellijn of achter de doelen willen zitten, zijn 

de tribunes daar hoger gemaakt. Zo ontstaat een soort van wave door het stadion. De wave van de tribunes is 

in het dak doorgezet. 

De dakconstructie is opgebouwd uit stalen deltaliggers met een h.o.h.-afstand van ea. 8,0 m. De deltaliggers 

worden samengesteld uit buisprofielen. De dakliggers zijn aan de achterzijde van de tribunes op twee 

steunpunten opgelegd om de uitkraging te realiseren. Het ontwerp is gebaseerd op de gedachte dat deze 

twee oplegpunten toch al aanwezig zijn voor de onderconstructie van het hoofdgebouw en de commerciele 

ruimten. Het dakspant verandert geleidelijk van een nagenoeg rechte ligger boven de hoofdgebouwen tot een 

meer geknikte ligger in de hoeken. De dakliggers kragen maximaal 27,0 m uit en kennen een verlopende 

doorsnede van 3000 mm hoogte bij de opleggingen tot 1200 mm hoogte bij het uiteinden. Er zijn geen 

gordingen toegepast, de geprofileerde dakplaten overspannen direct tussen de spanten. 
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Afbeelding 3-11: Internal view AZ-stadion [ 18] 

Afbcelding 3-12: Doorsncdc Az-stadion [18] 
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Afbeelding 3-13: Principe krachtswerking 

tuiconstructie [12] 

H □□ FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

3.4 TUIC□NSTRUCTIES 

Een tuiconstructie wordt gevormd door het dakvlak af te spannen met op trek belaste constructie-elementen. 

Doordat deze elementen alleen trek op nemen en dus geen instabiliteitsproblemen kennen, kunnen deze erg 

slank worden geconstrueerd. Hierdoor ontstaat een elegante constructie . 

Bij een tuiconstructie worden de verticale belastingen afgedragen door het ontstaan van een samenspel 

tussen elementen specifiek op trek of druk belast (zie afbeelding 3-13). De dakbelasting wordt door de tuien 

opgenomen, welke op trek worden belast. Deze trekkrachten worden overgedragen aan de pyloon, die de 

verticale ontbondene via druk naar de fundering overbrengt. Aan de pyloon kunnen meerdere tuien worden 

bevestigd. De horizontale ontbondene wordt via stabiliserende tuien aan de achterzijde naar de fundering 

geleid. De tuien mogen een niet al te grote hoek met de verticale belasting maken anders worden de 

normaalkrachten hierin te groot. Bij het ontwerpen van een tuiconstructie dient men rekening te houden met 

zowel neerwaartse als opwaartse belasting. Windzuiging kan opwaaien van de dakconstructie veroorzaken. 

Dit probleem doet zich met name voor bij lichte draagconstructies. Deze hebben onvoldoende gewicht om 

een windvlaag op te vangen. Een mogelijkheid om het opwaaien tegen te gaan is het gewicht van het dak te 

verhogen. Dit doet het lichte karakter van de tuiconstructie weer te niet. 

Tuiconstructies hebben een grote toepassingsmogelijkheid en kunnen op veel manieren en in verschillende 

vormen worden toegepast. Een tuiconstructie waarbij tuien op een bepaalde systeemafstand van elkaar 

worden aangebracht is een simpele en economische oplossing voor kleine overkappingen. Daarnaast kunnen 

tuiconstructies ook in een groter verband worden toegepast, waarbij het totale dakvlak middels tuien aan 

slechts enkele pylonen wordt opgehangen. 
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Grote overspanningen zijn mogelijk, maar dit is sterk afhankelijk van de stijfheid van het toegepaste Vervorming in de tuien: 

constructiemateriaal. Bij een grote lengte van de tuien en een lage materiaalstijfheid kunnen de 111 = F · l 
EA 

verplaatsingen van het dakvlak te groot worden. Orn opwaaien tegen te gaan dienen de tuien ook druk op te 

kunnen nemen. Echter vaak worden voor de tuien staalkabels toegepast. Omdat deze geen druk op kunnen 

nemen wordt de constructie ook naar onderen toe afgespannen. 

Als eerste referentie wordt het Stade de France aangehaald. Dit is een van de meest aansprekende 

tuiconstructies van de laatste tijd. Daarna volgt het Kashima Stadium. Dit is een eenvoudiger voorbeeld van 

een traditionele tuiconstructie. 

3.4.1 STADE DE FRANCE 

Het Stade de France in Saint Denis nabij Parijs is speciaal gebouwd voor de eindronde van het 

Wereldkampioenschap voetbal van 1998 gehouden in Frankrijk. Het stadion biedt plaats aan 80.000 

toeschouwers en was het middelpunt van het wereldevenement, waar onder andere de openingswedstrijd en 

de finale werden afgewerkt. Het heeft een ovale plattegrond en bestaat uit drie tribuneringen. Het visuele 

beeld van het stadion wordt bepaald door de gigantische afmeting van het ronde dak, dat lijkt te zweven. 

Het horizontaal gelegen dakvlak is ea. 90 m lang in doorsnede en wordt op een hoogte van 43,0 m aan 18 

pylonen van ieder 60 m hoog opgehangen. Per pyloon wordt aan beide kanten een dakligger opgehangen, 

die wordt afgespannen en verankerd in de fundering middels verticale tuien. De liggers worden uitgevoerd als 

vakwerken met dubbele diagonalen en verticalen met een maximale liggerhoogte van 3,6 m. Deze zijn 

onderling verbonden in het horizontale vlak door vakwerkgordingen, zo ontstaat in het dakvlak een ruimtelijke 

constructie. 
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Afbcclding 3-14: Aanzicht Stade de France [2] 

Afbeelding 3-15: Doorsnede Stade de France [2] 
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Afbeelding 3-16: Kashima Soccer St. [3] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

3.4.2 KASHIMA SOCCER STADIUM 

Het Kashima Soccer Stadium was gereed in 1993 en had in eerste instantie een capaciteit van 15.000 

toeschouwers. De uitbreiding ter ere van de World Cup Soccer leverde een capaciteitsvergroting tot 27.000 

toeschouwers op. Ook werd er een overkapping boven de tribunes gerealiseerd op een hoogte van ea. 40 m. 

Het concept van het ontwerp is er op gebaseerd dat de toeschouwers een gemakkelijk zicht op het veld 

hebben onder een lichte en dynamische kapconstructie. De golvende en gekromde kap is bedoeld als een 

centrale en symbolische constructie voor de regio. 

De dakliggers met een lengte varierend van 27 m tot 40 m worden ondersteund door tuien om slankheid en 

lichtheid weer te geven. Omdat de constructiehoogte beperkt was maken de tuien een scherpe hoek met het 

dak en hebben daarom een grote lengte. Deze zijn gerangschikt als een 3D-constructie om naast verticale 

ook horizontale belastingen naar de onderconstructie over te brengen en zijn een belangrijk onderdeel van de 

verschijningsvorm van het ontwerp. Onder het dak zijn kabels aangebracht om opwaaien tegen te gaan. Deze 

zijn voorgespannen zodat in geen geval druk in de kabels ontstaat. Tevens verhoogd dit de stijfheid van het 

spant en geeft dus minder vervormingen. De dakbedekking bestaat uit een membraan ondersteund door 

gebogen gordingen. 
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3.5 KABELSPANTC□NSTRUCTIES 

Een kabelspantconstructie is een slanke constructie, die overspant in de lengterichting van de tribunes en is 

evenals tuiconstructies gebaseerd op het constructieve principe van het belasten van onderdelen op trek. Zo 

ontstaat een elegante constructie, die esthetisch zeer verantwoord is. 

Een kabelspantconstructie is in principe opgebouwd uit twee gekromde kabels. De bovenste hangt tussen 

twee oplegpunten en is de draagkabel, de onderste kabel is de spankabel. De spankabel wordt bevestigd aan 

de draagkabel en verankerd in de fundering. Seide kabels warden tegen elkaar afgespannen, voor een 

grotere stijfheid in de constructie. Zo wordt verhinderd dat de constructie bij ongelijkmatig verdeelde of 

asymmetrische belastingen extreem vervormt. Voorwaarde daarvoor is wel, dat in alle kabels bij elke 

mogelijke belasting op de constructie altijd trek aanwezig is. 

Verticale belastingen warden door de twee kabels samen afgedragen. Naar beneden gerichte verdeelde 

belastingen, zoals sneeuw en wind, hebben een toename van de trekkracht in de bovenste kabel tot gevolg 

en een afname van de trekkracht in de onderste kabel. Bij naar boven gerichte belastingen gebeurt het 

omgekeerde. 
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Afbeelding 3-17: krachtswerking kabelspantconstructie [9] 
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Afbeclding 3-18: Kumamoto Stadium [3] 

H □□ FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

Het verankeren van de spankabel in de fundering en het toepassen van pylonen om de draagkabel tussen te 

hangen benodigt veel ruimte op het grondoppervlak. Een kabelspantconstructie is daardoor het meest 

geschikt voor stadions van het Engelse model met afzonderlijke tribunes. De pylonen kunnen dan op de 

hoeken van het veld geplaatst worden. Doordat de constructie zich verder boven het dakvlak bevindt is er vrij 

zicht vanaf de tribunes op het speelveld. 

Kabelspantconstructies leveren een elegante en aansprekende architectuur op, waarbij het krachtenverloop 

duidelijk afleesbaar is. Overspanningen van boven de 100 m zijn haalbaar, maar leveren wel een zeer 

grootschalige constructie op, veel groter dan de tribune zelf. Een kabelspantconstructie vertoont een niet

lineair gedrag: de optredende vervormingen zijn vaak zo groot dat ze in de berekening moeten worden 

meegenomen. Door het voorspannen is een hoge materiaalstijfheid benodigd. Door lage stijfheden ontstaan 

er grote rekken in de kabels en dat betekent voorspanverlies. Daarbij zijn temperatuurschommelingen een 

belangrijke factor waarmee rekening gehouden dient te worden. 

Hieronder wordt als eerste de tribuneoverkapping van sportcomplex De Toekomst besproken. Dit is een 

typisch voorbeeld van een voorgespannen kabelconstructie. Bij het Reebok Stadium wordt dit systeem voor 

een volledig stadion toegepast. Bij het Kumamoto Stadium is een kabelspantconstructie gemaakt, waarbij niet 

een draagkabel wordt toegepast, maar meerdere tuien worden voorgespannen door een spankabel (zie 

afbeelding 3-18). 
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3.5.1 SPORTCOMPLEX DE TOEKDMST 

Het sportcomplex De Toekomst biedt onderdak aan de jeugd, de amateurs en het tweede elftal van de 

betaald voetbalclub Ajax. In de vormgeving van de hoofdtribune van het complex is gezocht naar een 

expressieve, technische constructie die waardig is aan de kwaliteit van het getoonde spel. De tribune biedt 

plaats aan 1250 toeschouwers en heeft een lengte van ea. 60 m. 

Een kabelspantconstructie ondersteunt het dak in langsrichting aan de kant van het veld. Aan de achterkant 

rust het dak op de betonconstructie van de tribune. De hangconstructie bestaat uit twee paraboolvormige 

staven, waarvan de onderste de daklijn volgt en de bovenste tussen twee pylonen hangt. Twee tuien, 

afgespannen aan de fundering, houden de kop van de pyloon op zijn plaats. De onderste parabolische staaf 

splitst zich om de pyloon te kunnen passeren, en is op dezelfde punten als de tuien aan de fundering 

verbonden. Onder het bevestigingspunt van de trekstaven zijn trekpalen opgenomen. Een betonnen 

funderingsbalk onder de grond voorkomt dat de pylonen met verankeringen naar elkaar toe bewegen. 

De tuiconstructie en de verbindingen zijn gemaakt van hoogwaardig staal: door de grotere treksterkte volstaat 

een kleinere doorsnede, waardoor temperatuurschommelingen minder invloed hebben op de krachtswerking. 

Voor de parabolische bovenstaaf bleek een dubbele, massieve trekstaaf 080 mm het best te voldoen; de 

koppelingen tussen boven- en onderrand zijn gemaakt van enkele trekstaven 080. De onderstaaf is 

uitgevoerd als buis met een ongeveer gelijke staaldoorsnede als de dubbele bovenstaaf. Uit evenwicht blijkt 

ook dat de voorspankrachten aan elkaar gelijk moeten zijn. De afmeting van de onderstaaf (0298,5x11,0 mm) 

is zo gekozen dat deze tegelijk als dakrand dient. Ook de pylonen zijn gemaakt van buisprofielen (0864x14,2 

mm) en staan met een zuiver scharnier op de fundering. 
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Afbeelding 3-19: Sportcomplex De Toekomst [9] 
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Afbeelding 3- 20: Sportcomplex De Toekomst [9] 

Afbeelding 3-21: Reebok Stadium [1] 

H □□ FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

Het dakvlak, met een overspanning van ea. 10 m loodrecht op het veld, bestaat uit stalen dakplaten, opgelegd 

op gordingen. Deze dakliggers zijn zowel scharnierend als horizontaal schuivend, met horizontale slobgaten, 

aan de paraboolvormige onderstaaf verbonden. Oat was nodig, omdat de onderstaaf relatief grate 

vervormingen ondergaat: verticaal door belastingen en horizontaal door thermische verlengingen en 

verkortingen. Een starre verbinding tussen het stijve dakvlak en de onderrand zou de onderrand in zijn 

bewegingen belemmeren, wat relatief grate krachten in de constructie introduceert. Ook het dakvlak is op 

zichzelf stabiel. Oat wil zeggen dat horizontale belastingen via windverbanden in het dakvlak warden 

afgevoerd naar de onderbouw. De kolommen van de achtergevel zijn in de betonconstructie ingeklemd en 

voeren zo de horizontale belastingen naar de fundering. 

3.5.2 REEBOK STADIUM 

Een aansprekende architectuur van het nieuw te bouwen stadion moest zorgen voor uitstraling van de 

voetbalclub Bolton Wanderers en het tevens een eigen identiteit te verschaffen. De bezoekers van het nieuwe 

stadion moesten niet alleen een comfortabel gevoel hebben, maar ook een vrij zicht op het veld en er zo dicht 

mogelijk op zitten. Het dak is daarom ontworpen als een markant element met een elegante en opwindende 

constructie. Tussen vier naar voren hellende masten op de hoekpunten zijn kabelspantconstructies 

opgehangen om het ovale dakvlak langs de veldzijden te ondersteunen. 

De dakliggers hangen aan de onderrand en liggen aan de achterzijde op stalen kolommen. Tussen deze 

dakliggers liggen gordingen en stalen dakplaten. Zo zweeft er boven de tribunes een gebogen luifel met een 

overstek van maximaal 30 m. Dit is vrij fors en daarom zijn vanaf de bovenkabel tuien gespannen naar het 

uiteinde van de dakligger en naar binnen toe. Dit levert extra oplegpunten op, waardoor de maximale 

momenten en doorbuigingen fors warden verminderd. 
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3.6 TREK- EN DRUKRING 

Bij een constructie gebaseerd op het principe van de trek- en drukring wordt een evenwichtssituatie bereikt 

door het samenspel tussen verticale belasting en normaalkrachten in de ringen. Door vervormingen t.g.v. 

belasting die op de constructie werkt worden de ringen op spanning gebracht. De ontbondene van de 

normaalkrachten in radiale richting en de belasting zijn met elkaar in evenwicht. Dit efficiente 

constructieprincipe geeft het dak heeft een lichte, gewichtsloze en onopzichtige verschijningsvorm. De 

overkapping lijkt te zweven. 

Het begrip ringwerking kan het makkelijkst worden uitgelegd aan de hand van de werking van een fietswiel. 

De spaken in een fietswiel verbinden de naaf (trekring) met de velg (drukring). Doordat de spaken niet in een 

vlak liggen, maar gespreid in de naaf, kan door het aanspannen van de spaken een grote stijfheid van de 

relatief slappe velg in het vlak loodrecht op de velg worden verkregen. De spanning in de spaken is door de 

cirkelsymmetrische vorm van een wiel idealiter altijd gelijk. 

Dit geometrisch gegeven kan ook worden omgekeerd. De spaken kunnen naar de velg worden gespreid, 

zodat de naaf kan worden teruggebracht tot een enkele knoop waarin de spaken samenkomen. Horizontale 

belastingen worden opgenomen door het samenspel tussen trek- en drukringen. 

Het wiel is vooralsnog een gesloten vlak. De naaf kan ook worden gezien als een kern met een grote straal. 

Als het hart van deze straal wordt verwijderd, ontstaat een ring die de functie van de naaf heeft overgenomen, 

een trekring. Zo onstaat dus een rondgaand vlak met een omsloten open ruimte. De stijfheid van deze ring 

hangt samen met de vorm en mate van voorspanning. 
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Afbeelding 3-22: Principe trek- en drukring 

Afbeelding 3-23: liggcnd fietswiel 

Afbeelding 3-24: spaken gespreid op de velg 

Afbeelding 3-25: vervanging naaf door trekring 
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Afbeelding 3-26: velg opgebouwd uit 3 ringen 

Afbeelding 3-27: ovaalvormige plattegrond 

A fbeelding 3-28: bovenaanzicht De Kuip I 1 OJ 

H □□ FDSTUK 3: ANALYSE C□NSTRUCTIESYSTEMEN 

Wanneer het wiel vlak en rondom op de bovenring van de velg wordt opgelegd en in de naaf (of de ring die 

daar van over is) een neerwaartse last wordt geplaatst, zal deze last via de bovenspaken naar de velg worden 

afgedragen waarin deze zal worden opgenomen middels drukkracht. Terwijl de onderspaken min of meer 

worden ontspannen. De neerwaartse verticale last uit het dakvlak (vlak beschreven door de spaken) wordt 

dus voornamelijk door het bovenste deel van de velg opgevangen. Terwijl de onderrand van de velg wordt 

ontlast. Afhankelijk van de plaats van de naaf t.o.v. de bovenring en de onderringen kan op gelijke wijze een 

opwaartse kracht worden opgenomen. De velg hoeft niet perse te bestaan uit een verticale schijfvormige ring, 

maar kan ook een combinatie zijn van twee of drie lijnvormige ringen die in voldoende spaken (lees: spanten) 

worden ondersteund en zo samen een stijve ring vormen. 

Technisch en esthetisch gezien is het constructieprincipe van trek- en drukring zeer geschikt om als een 

nieuw dak bij een reeds bestaand stadion toe te passen. Door de binnenste trekring is de binnenperimeter 

kolomvrij, zodat er vrij zicht op het veld is. Echter kan het principe het best worden ingezet bij een 

dakconstructie met een ronde vorm. Bij ovale stadionplattegronden (Olympisch model) zijn een aantal 

aanvullende voorzieningen benodigd door de geringe kromming aan de lange zijden. Met dit principe kan op 

een elegante manier zeer grote overspanningen in radiale richting worden gerealiseerd. Wei is er een grote 

materiaalstijfheid benodigd door het voorspannen van de slanke elementen en de vrije vervormingen te 

beperken. 

Als eerste wordt het Feyenoord Stadion beschreven. Hier wordt de constructie opgebouwd uit stalen ronde 

buizen. Bij het Gottlieb Daimler Stadion worden daarentegen kabels toegepast. De overkapping van het 

Rothenbaum Centre Court is ontworpen volgens de oorsprong van het principe (als een fietswiel), zoals 

hierboven is beschreven. 
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3.6.1 FEYENDDRD-STADIDN 

Het Stadion Feyenoord te Rotterdam, in de volksmond ook wel de Kuip genoemd, biedt plaats aan ea. 50.000 

bezoekers en is zonder twijfel het meest indrukwekkende en monumentale stadion van Nederland. Het is in 

de eerste plaats thuisbasis van voetbalclub Feyenoord, maar er worden ook groots opgezette popconcerten 

en evenementen gehouden. Midden jaren negentig ontstond het initiatief tot het overkappen van tweederde 

van de zitplaatsen. Als eis gold dat het karakter van het stadion behouden moest blijven en de 

ondersteuningsconstructie de verschijningsvorm niet te veel zou overheersen. Absolute voorwaarde daarbij 

was dat de overkapping het zicht op het speelveld op geen enkele wijze mocht hinderen. De constructie 

moest dus over de gehele diepte van de tribunes kolomvrij zijn. Daarom is gekozen voor een zelfstandige 

constructie met toepassing van het principe van trek- en drukring. 

Twee trekringen en een drukring maken de overspanning van 26,0 m mogelijk. Moeilijkheid daarbij is de 

kenmerkende plattegrondvorm van Feyenoord-stadion, waarbij aan de lange en korte zijden van het stadion 

de constructie te weinig gekromd is om de belasting volledig door ringwerking op te nemen. De 

krachtsoverdracht vindt daarom gedeeltelijk plaats door ringwerking en gedeeltelijk door liggerwerking. 

Tussen de spanten, die h.o.h. 10 m van elkaar liggen, worden diagonalen geplaatst. Het stijve, schuin 

geplaatste vakwerk (zie afbeelding 3-30) brengt de belasting naar de bochten toe, waar de vervorming gering 

is vanwege de sterke kromming aldaar. Het meer horizontaal geplaatste vakwerk brengt de windbelasting van 

de zijden over naar de windbokken. De constructie is voor het grootste gedeelte uitgevoerd met buisprofielen .. 

Alleen voor de bovenranden van de spanten zijn voor een eenvoudige aansluiting met de dakbedekking HE

profielen gebruikt. De trekringen zijn 121323,9x12,5 en de drukring is 121559,0x20. Voor de kolommen zijn 

spiraalgelaste buizen toegepast. 
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Afbeelding 3-29: De Kuip onder de kap gezien [10] 
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Afbeelding 3-30: Doorsnede kapconstructie De Kuip [1 OJ 
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Afbeelding 3-31: Gottlieb-Daimler-Stadion [11] 

Afbeelding 3-32: Bovenaanzicht Gottlieb-Daimler

Stadion [11] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

3.6.2 G□TTLIEB-OAIMLER-STADIDN 

Het nieuwe dak van het Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart is ontworpen met het principe van trek- en 

drukring. De bestaande onderconstructie van de tribunes was niet in staat om de extra lasten vanuit het 

nieuwe dak op te nemen, ook al zou deze nog zo licht worden uitgevoerd. Het moest dus een op zichzelf 

staande constructie worden, waarvoor achter de tribunes, maar een beperkte ruimte van een paar meter 

beschikbaar was. Tevens moest het dakvlak flink de hoogte in, omdat een latere uitbreiding van de tribunes of 

zelfs een tweede ring niet door de dakconstructie belemmerd mocht worden. De lichte constructie samen met 

de heldere, lichtdoorlatende dakbedekking is nagenoeg onzichtbaar. 

De overspanning in dwarsrichting bedraagt 58 m en wordt gerealiseerd door een voorgespannen 

kabelconstructie, vanwege het zeer lage constructiegewicht van de kabels. De 40 radiale kabelspanten zijn 

aan twee buitenste drukringen bevestigd en worden door de binnenring voorgespannen. Als gevolg van de 

ovale vorm van de overkapping varieert de kromming in de ringen en daardoor de voorspanning in de radiale 

kabelspanten. 

Voor het bepalen van het gewenste voorspanniveau zijn de kabelspanten aan de lange zijden maatgevend. 

De voorspankrachten worden door drukkrachten (bij sneeuwbelasting in de spankabel en bij windzuiging in de 

draagkabel) verminderd. Het volledig "wegspannen" van deze maximaal optredende drukkrachten zou tot een 

zeer hoge en oneconomische voorspanning leiden. Daarom laat men het slap worden van kabels onder 

extreme belastingen toe. Oat is alleen aan de lange zijden te verwachten. Orn de kans op slappe kabels nog 

enigszins te verminderen is de onderlinge afstand tussen de drukringen aan de lange zijden vergroot en 

daarmee de constructiehoogte van de kabelspanten, wat bij gelijke belastingen tot kleinere normaalkrachten 

leidt. 
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Doordat horizontale belastingen warden opgenomen door de trek- en drukringen hoeven de kolommen, op 1: 

een onderlinge afstand van 20 m van elkaar, alleen verticale krachten aan de fundering over te brengen. Orn 

deze zoveel mogelijk axiaal te belasten en momenten te minimaliseren worden deze als pendelkolommen 

uitgevoerd. De kolommen en de drukringen zijn vierkant en samengesteld uit aan elkaar gelaste staalplaten. 

De bovenste drukring heeft de afmetingen 1200x1200 mm, de onderste 900x900 mm. De plaatdikte is 

maximaal 40 mm. De trekelementen zijn gesloten kabels, gemaakt van hoogwaardig staal. De trekring 

bestaat in doorsnede uit acht afzonderlijke kabels met een diameter van 79 mm. Voor de kabelspanten 

volstaan enkele kabels met een doorsnede van 99 mm. Vanwege het zeer lage eigen gewicht en de 

lichtdoorlatendheid is als dakbedekking een membraandak toegepast. 

3.6.3 R□THENBAUM CENTRE COURT 

Het beweegbare dak boven het Rothenbaum Centre Court is ontworpen om beschutting te bieden tegen de 

regen, maar daarnaast wel het openluchtkarakter van tennis in tact te laten. De oplossing was een dak in 

twee delen: een 17 m breed vast deel boven de tribunes met in het midden een 63 m brede, cirkelvormige 

opening, die in vijf minuten dicht of open kan. Daartoe hangt er boven de tennisbaan een kleine binnenring, 

waaronder de dakhuid zich samenvouwt bij het openen van het dak. De constructie is een typisch voorbeeld 

van een fietswiel zoals hierboven bij de krachtswerking van de trek- en drukring beschreven is. De velg is een 

drukring: een stalen buis van 01000mm die om het stadion heen loopt. De spaken worden gevormd door 

radiale onder- en bovenkabels, bevestigd aan het vaste deel van de tribune opgebouwd uit stalen buizen 

0320 mm. 
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Afbcclding 3-33: doorsncdc G.-Daimler-Stadion [11] 

Afbeelding 3-34: Rothenbaum-Centre-Court [5] 
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Afbeelding 3-35: Westfalenstadion in Dortmund [15] 

KENGETALLEN CONSTRUCTIEHOOGTE: 

goal post constructie: 

vakwerkboog: 

h = 1/12 I 

h = 1/30-1/40·1 

Afbeelding 3-36: Huddersfield Stadium [3] 
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3.7 GOAL POST CONSTRUCTIES 

De goal post constructie dankt zijn naam aan de uiterlijke overeenkomst met het voetbaldoel, in het Engels: 

goal post. De hoofdligger overspant in lengterichting en ondersteunt de secundaire dakliggers aan de 

veldzijde. Op de hoekpunten van het veld wordt de ligger opgelegd op kolomconstructies, zodat een 

portaalconstructie ontstaat, als ware het een voetbaldoel. De grote overspanningen en het ongunstige 

statische systeem leveren zeer grote constructieafmetingen op, wat zelden leidt tot esthetische of elegante 

constructies. Vanwege de verticale ondersteuningen, wordt het systeem alleen toegepast bij stadions, waarbij 

geen tribuneplaatsen op de hoeken aanwezig zijn. 

De vakwerkboog als "goal post" is een meer esthetische variant op de rechthoekige goal post constructie, 

door de gekromde vormen heeft het een aangenamere architectuur. Een belangrijk constructief verschil 

tussen een rechte ligger en een boog is, dat een boog een deel van zijn draagcapaciteit ontleent aan zijn 

vorm. De benodigde constructiehoogte is daardoor relatief klein. Echter om boogwerking te garanderen moet 

de pijl van de boog ongeveer 1/s van de overspanning zijn. Nadeel is dat de dakconstructie dan erg de 

hoogte in gaat, waardoor de tribunes kunnen inregenen. 

De gedrukte bogen overspannen in langsrichting en moeten voor de eigen stabiliteit zijdelings gesteund 

worden door de secundaire dakconstructie. Deze kan bestaan uit secundaire liggers of uit een ruimtelijk 

vakwerk. De spatkrachten uit de bogen kunnen worden opgenomen door forse betonnen poeren of door een 

voorgespannen, betonnen trekband in de grond. 

Als eerste wordt het Olympisch Stadion van Sydney beschreven. Daarna volgt het Niigate Stadium en het 

Hong Kong stadium. 
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3.7.1 STADIUM AUSTRALIA 

Sydney is tijdens de Olympische Zomerspelen van 2000 voor even het middelpunt van de (sport)wereld 

geweest, met als belangrijkste exponent het als blikvanger fungerende Stadium Australia. In het stadion, goed 

voor het onderbrengen van 115.000 toeschouwers, werden de belangrijkste activiteiten gehouden, waaronder 

het voltallige atletiekprogramma en de openings- en slotceremonie. 

Het meest in het oog lopende aspect van het stadion zijn de twee grote stalen vakwerkbogen met een 

overspanning van 295 m. De bogen vormen de ophanging voor de overkappingen boven de tribunes aan de 

lange zijde en zijn opgelegd op, zestien meter hoge, driehoekige betonnen constructies, die deels buiten de 

omtrek van het gebouw vallen. Het zou ideaal geweest zijn de druklijn van de boog door te voeren naar de 

fundering. Dit zou echter in hoge mate het voetgangersverkeer bemoeilijkt hebben en was daarom niet 

acceptabel. De achterranden van de overkappingen zijn half-ovaalvormige vakwerkbogen, die met stalen 

buisprofielen worden afgesteund op de betonnen catacomben. De boog en achterranden zijn met elkaar 

verbonden met een hyperbolisch-paraboloide, dubbelgekromd dakvlak. Zo kan op economische wijze met 

rechte delen een gekromd dakvlak worden gemaakt. De grote vakwerkbogen lopen evenwijdig aan elkaar. Dit 

maakt het mogelijk om in de toekomst het stadion van een beweegbaar dak te voorzien. 
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Afbeclding 3-37: Achterzijdc Stadium Australia [12] 

Afbeelding 3-38: Stadium Australia [12] 
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Afbeelding 3- 39: Niigate Stadium [15] 

Afbeclding 3-40: Hong Kong Stadium [14] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CDNSTRUCTIESYSTEMEN 

3.7.2 NIIGATA STADIUM (BIG SWAN) 

Het Niigata Stadium wordt in de volksmond ook wel Big Swan genoemd, omdat de dakconstructie het uiterlijk 

van een landende zwaan heeft. Typerend is dat het stadion een Olympisch model heeft, maar dat er toch 

vakwerkbogen zijn toegepast. 

De hoofdraagconstructie bestaat uit vier hoofdbogen, die in een patroon van parallellen zijn gevormd tot een 

zogeheten dubbelgekruiste boog. Deze bogen dragen hun belasting af naar een trekband, die langs de 

bovenzijde van de tribunes loopt. Tussen de bogen en de achterrand worden constructievelden gevormd door 

secundaire liggers aan te brengen. Deze secundaire liggers ondersteunen de bogen en houden de trekband 

in vorm. 

3.7.3 HONG KONG STADIUM 

Het Hong Kong stadium ligt in de prachtige So Kon Po vallei en wordt gebruikt voor voetbal en rugby. Vanaf 

deze locatie kijkt men uit over Hong Kong en het zicht op de stad mocht door het stadion niet belemmerd 

worden. Een constructie dwars over het veld kon daarom niet, daarom zijn alleen aan de langszijden van het 

speelveld hoge tribunes geplaatst. De twee hoofdtribunes hebben elk 15.000 overdekte zitplaatsen; 10.000 

zitplaatsen aan de korte zijden blijven onoverdekt. 

Twee 240 m lange stalen vakwerkbogen evenwijdig aan het veld met een pijl van 55 m bleek de beste 

architectonische oplossing om de twee 50 m brede gekromde daken te dragen. De bogen zijn 3,5 m hoog en 

zijn opgebouwd uit twee bovenrand- en twee onderrandstaven gemaakt van ronde buizen. De secundaire 

vakwerken zijn eveneens 3,5 m hoog en overspannen 40 tot 45 m tussen de boog en de tribune. Orn het 

gewicht tot een mimimum te beperken is voor de dakbedekking teflon gecoat glasfiber gebruikt. 
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3.B RUIMTEVAKWERK 

Een ruimtevakwerk is een constructie opgebouwd uit ruimtelijke vormen, zoals de tetraeder en de halve 

octaeder. Met het ruimtelijk stelsel van staven kunnen verschillende typologieen (ordening) warden 

gerealiseerd. Het ruimtevakwerk wordt samengesteld uit trek- en drukstaven en heeft de constructieve 

eigenschappen van een plaat. Door de ruimtelijke en open structuur heeft het een licht karakter. 

Omdat een ruimtevakwerk geen op zichzelf staand constructiesysteem vormt voor tribune-overkappingen, 

zullen er verticale ondersteuningen aangebracht moeten warden. Orn toch een vrije uitkraging te realiseren 

kan het ruimtevakwerk met tuien opgehangen warden. Een andere mogelijkheid is om aan de veldzijde in de 

lengterichting een ondersteuningsconstructie toe te passen. 

Een ruimtevakwerk is in staat zeer grate afstanden te overspannen, 30-150 m, en kan puntvormig of 

lijnvormig ondersteund warden. De voornaamste constructieve eigenschap is de belastingafdracht in twee 

richtingen. Het ruimtevakwerken is dus meer geschikt voor het overspannen van min of meer vierkante 

velden. Tot een lengte/ breedte-verhouding van 1 tot 1,5 is er nog sprake van plaatwerking. Bij grotere 

verhoudingen treedt er overwegend liggerwerking op. 

Vanwege het groat aantal knooppunten en staven kan het ruimtevakwerk duur zijn. Optimaliseren van 

constructiehoogte, rastermaat en staafdoorsneden is een vereiste voor een economisch verantwoorde 

constructie. Daarnaast bestaan er veel systeemproducten op de markt en is er sprake van voldoende 

seriematigheid in de elementen. 
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Afbeclding 3-41: tetraeder (A) en halve octaeder (B) 

KENGETALLEN CDNSTRUCTIEHDOGTE: 

• puntvormig ondersteund: h/I = 1/1s 

• lijnvormig ondersteund: 
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Afbcelding 3-42: Atletiekstadion tc Split [3] 

Afbcclding 3-43: Osaka Stadium [7] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CDNSTRUCTIESYSTEMEN 

3.B.1 P□ L.JUD STADl□N SPLIT 

Het Poljud Stadion te Split is in 1979 gebouwd voor de achtste Mediterrane Sportspelen en heeft een 

capaciteit van 35.000 toeschouwers. Tegenwoordig is de voetbalclub Hajduk Split de vaste bespeler, maar 

worden er ook nog steeds atletiek wedstrijden gehouden. Het stadion is gelegen aan de Middellandse Zee en 

dit heeft de architect Prof. Boris Magas ge'inspireerd tot het ontwerpen van twee overkappingen als 

"zeeschelpen". Deze overkappingen boven de tribunes aan de lange zijden zijn uitgevoerd als gekromde 

ruimtevakwerkconstructies in het MERO-systeem. De overspanning bedraagt max. 50 m in dwarsrichting en 

220 m in langsrichting. 

3.B.2 □ SAKA STADIUM 

De twee reusachtige overkappingen van het Osaka Stadium hebben de uitstraling van twee vogels die op een 

elegante wijze landen met gespreide vleugels op een idyllische weide. Het stadion is gebouwd in 1961 voor 

de Olympische Spelen en heeft een capaciteit van ea. 50.000 toeschouwers. 

De dakconstructie is opgebouwd uit een ruimtevakwerk met een grid van 3,0 x 3,0 m en een hoogte van 2,5 

m en is samengesteld uit piramides met een vierkant grondvlak. Aan de veldzijde wordt de overkapping 

opgevangen door een ondersteunde boog. Aan de andere zijde wordt het dak op de betonnen 

onderconstructie opgelegd. De maximale overspanning in dwarsrichting bedraagt 45,0. De boog met een 

overspanning van meer dan 200 m, is opgebouwd uit twee lagen met hetzelfde systeem als het 

ruimtevakwerk. Het grid van het ruimtevakwerk loopt door in de boog, en heeft daardoor een breedte van 6,0 

men een hoogte van 5,0 m. Over de bovenlaag van het ruimtevakwerk wordt PTFE-doek gespannen. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 52 



DEEL I - VDDRSTUDIE 

3.9 BEWEEGBARE DAKEN 

Als aanvulling op de reeds behandelde constructiesystemen worden in dit hoofdstuk beweegbare 

dakconstructies beschreven. Dit is een type constructie waarbij een dak binnen een korte tijd open en dicht 

kan. Hierdoor kan een bouwwerk zowel in een buitenklimaat als in een gesloten binnenklimaat gebruikt 

worden. 

Tegenwoordig worden steeds meer stadions ontworpen met een beweegbaar dak, omdat voor een 

succesvolle exploitatie van een stadion dit niet alleen voor de primaire functie, maar ook voor andere 

doeleinden als manifestaties en popconcerten geschikt moet zijn. Een overdekt stadion verschaft deze 

multifunctionaliteit. Het dak wordt geopend, wanneer de omstandigheden binnen het gebouw dezelfde moeten 

zijn als buiten, met natuurlijk licht en normale weersinvloeden. Het dak wordt gesloten wanneer toeschouwers 

beschermd moeten worden tegen regen, sneeuw, wind en kou. Het toepassen van een beweegbaar dak is 

van grote invloed op de architectuur en de constructie van het gebouw. De primaire draagconstructie van het 

dak bestaat uit het beweegbare dak en de ondersteuningsconstructie. 

In dit hoofdstuk worden drie stadions met een beweegbaar dak besproken. Te weten het Gelredome, de 

Amsterdam Arena en het Millennium Stadium te Cardiff. De beweegbare daken worden op verschillende 

manieren ondersteund. Zo bewegen de schuifdaken van het Gelredome over enorme vakwerkliggers, die zijn 

opgelegd op de hoekpunten van het veld, waardoor een rechthoekige goal-postconstructie ontstaat. De 

schuifdaken van de Amsterdam ArenA bewegen over twee enorme bogen. Bij het Millennium Stadium te 

Cardiff worden de ondersteunende liggers opgehangen aan tuien. 
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Afbeelding 3-44: Arena auf Schalke [15] 
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Afbeelding 3-45: Gelredome [16] 
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Afbeelding 3-46: draadmodel draagconstructie 

Gelredome [16] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

3.9.1 GELREDDME 

Het multifunctionele aspect bij stadion Gelredome in Arnhem wordt bereikt door twee verplaatsbare 

schaaldaken en een uitschuifbaar veld. Hierdoor ontstaat een overdekt binnenterrein. Het stadion bestaat uit 

vier afzonderlijke tribunedelen met dichte hoeken, volgens het Engelse model en biedt plaats aan zo'n 26.000 

toeschouwers. 

De hoofddraagconstructie van de dakconstructie bestaat uit vier "boekensteunen" op de hoeken, die de 

stabiliteit verzorgen. Hiertussen zijn aan de korte zijde van het veld inhangliggers gehangen, die de rail van 

het dak ondersteunen. De inhangliggers zijn dubbel uitgevoerde (onderling verbonden) vakwerkliggers met 

een hoogte van elk 10 m. Twee boekensteunen en de inhangligger hebben een totale lengte van 167 m en is 

ongedilateerd. Oat is nodig, omdat daarop de doorgaande rails lopen van de verplaatsbare daken. 

De overspanning van de vaste daken boven de tribunes bedraagt ea. 40 m. De daken boven de tribunes aan 

de kopse kanten rusten aan de veldzijde op de inhangliggers en aan de achterzijde op pendelkolommen in de 

gevel. Dit deel is als een goal-postconstructie te beschouwen. De dakconstructie aan de lange zijden kraagt 

aan de veldzijde vrij uit en is als inklemmingsconstructie te beschouwen. De inklemming wordt gerealiseerd 

door de vakwerkliggers op twee steunpunten op te leggen. 
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De verplaatsbare daken met afmetingen van 44 m bij 124 m hebben de ruimtelijke structuur van een schaal: 

bij deze overspanning een zeer economische constructie. De hoogte bedraagt 14,0 m. De daken zijn 

opgebouwd uit langsliggers (de staven in langsrichting, die in feite het dakoppervlak beschrijven), diagonalen 

tussen deze liggers en verstijvingsschotten in dwarsrichting op de schaal. De schaal kan worden beschouwd 

als een ligger op twee steunpunten: de grootste druk- en treknormaalkrachten zitten in de bovenste 

respectievelijk onderste langsligger, halverwege de overspanning. De diagonalen zorgen voor de afdracht van 

de dwarskracht. Elke hoek van de schalen rust op een wielstelsel met drie assen en een spoorbreedte van 

2,5 m breed, precies de breedte van de boekensteunen en inhangliggers. De wielstelsels aan de noordzijde 

zijn vast onder de schaalconstructie gemonteerd en die aan de zuidzijde via pendelende draagarmen. Zo 

kunnen de schalen bij temperatuurveranderingen vrij verlengen en verkorten. 

Binnen de afstudeeropdracht van Egon Janssen "Ontwerpen in aluminium" [16] is er voor de schaaldaken 

van het Gelredome een vergelijking gemaakt tussen de toegepaste stalen constructie en een aluminium 

variant. De constructies zijn vergeleken op aspecten als gewicht, brandveiligheid en kosten. Hieruit bleek dat 

het technisch goed mogelijk is om de schaaldaken met het constructiemateriaal aluminium te realiseren. Bij 

het toepassen van de aluminium variant neemt het gewicht van de constructie met 50% af, voor de totale 

schaaldakconstructie neemt het gewicht met 22% af. Met betrekking tot brandveiligheid hoeven er geen 

brandwerende maatregelen getroffen te worden. De kosten van het ontwerp in aluminium vallen enigszins 

hoger uit. De eerste investering is circa 30% hoger vergeleken met het stalen ontwerp. Echter door de 

gewichtsreductie van de aluminium variant kunnen kosten bespaard worden voor de 

ondersteuningsconstructie, fundering en voor de apparatuur om het dak te bewegen. Tevens zullen de 

onderhoudskosten een stuk lager uitvallen, omdat er geen coating nodig is, die onderhouden moet worden. 
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Afbeelding 3- 47: Schaalconstructie beweegbaar dak [16] 

Afbeelding 3- 48: Doorsncden over beweegbaar dak [16] 
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Afbeelding 3- 49: bovenaanzicht dakconstructie ArenA 

[17] 

Afbeelding 3-50: Draadmodel dakconstructie ArenA [17] 

H □□FDSTUK 3: ANALYSE CONSTRUCTIESYSTEMEN 

3.9.2 AM STER DAM ARENA 

De eerste plannen voor een nieuw stadion in Amsterdam dateren reeds uit 1986. In dat jaar namelijk stelt de 

stad zich kandidaat voor de Olympische Spelen van 1992. Bovendien startle ongeveer tegelijkertijd de 

discussie over sloop of handhaving van het bestaande Olympisch stadion. Echter pas in 1996 is een 

multifunctioneel stadion met een schuifbaar dak opgeleverd dat plaats biedt aan 50.000 zittende bezoekers. 

Het gebouw heeft een bijzonder vriendelijke uitstraling en herbergt meerdere commerciele functies. 

De primaire draagconstructie bestaat uit twee stalen boogliggers in dwarsrichting, twee stalen opvangliggers 

in lengterichting (alien deltaliggers) en de vier betonnen trappenhuizen als verticale ondersteuningen. Vijftig 

dakliggers vormen de secundaire constructie waarop de dichte dakpanelen liggen. De twee beweegbare 

daken overspannen in de lengterichting van het veld en rijden over de bovenrand van de bogen. 

De beide bogen overspannen 177 men zijn uitgevoerd als deltaliggers van 8x8 m (basisxhoogte) opgebouwd 

uit buizen 0813x14,2 mm en liggen op een onderlinge afstand van 118 m t.o.v. elkaar. Een trekband neemt 

de spatkrachten uit de boog op. Tussen de bogen hangen haaks twee opvangliggers, die de dakliggers 

ondersteunen langs de opening in het dak. De vijftig dakliggers zijn 50 tot 70 lang; enorme afmetingen voor 

een secundaire constructie. Deze zijn uitgevoerd als deltaliggers met afmetingen 3x3 m. Het bovenvlak 

bestaat uit twee profielen HE 200A, de onderrand is een buis 0219,1x10. 

Het verrijdbare dak is eveneens opgebouwd uit deltaliggers en kent afmetingen van 118x37 m. Het dakvlak 

sluit halverwege deze liggers aan. Hierdoor is in constructief en in esthetisch opzicht een goede verhouding 

bereikt tussen de hoogte van de bovenrand van de boogliggers, die oak boven het dak uitsteken en die van 

de beweegbare delen. 
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3.9.3 MILLENNIUM STADIUM CARDIFF" 

Het Millennium Stadium Cardiff, gelegen in het historische Cardiff Arms Park in het centrum van de stad is 

gebouwd voor de Rugby World Cup in 1999, maar geldt tegenwoordig als National Stadium of Wales. Het is 

opgebouwd uit drie tribuneringen en kent een capaciteit van 72.500 toeschouwers. Orn het hele jaar door het 

stadion in droge omstandigheden te kunnen gebruiken is ervoor gekozen om een beweegbaar dak toe te 

passen. 

Hoofdopzet van het constructief ontwerp van de dakconstructie is een typisch voorbeeld van een 

tuiconstructie die werkt in een groter verband. Twee gigantische vakwerkliggers in langsrichting van het veld, 

recht boven de zijlijn worden aan twee ophangpunten opgehangen middels meerdere tuien evenwijdig aan 

elkaar. De tuien worden via de vier tweedimensionale pylonen op de hoekpunten afgespannen naar de 

funderingsconstructie in hetzelfde punt als de oplegging van de masten. De vakwerken gelden als 

ondersteuningsconstructie voor de dakliggers, maar ook als oplegging van het beweegbare dak. 
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Afbeelding 3-51: Cardiff Millennium Stadium [3] 

Afbeelding 3-52: Doorsnede over Millcnium Stadium (3] 
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3. 1 D KEUZE CONSTRUCTIESYSTEEM 

De inklemmingsconstructie kent grote toepassingsmogelijkheden en is een eenvoudig en economisch 

constructieprincipe dat vaak wordt ingezet bij het realiseren van tribuneoverkappingen. Door de vrij 

uitkragende constructie zijn grote momenten nabij de oplegging te verwachten en zal de doorbuiging aan het 

uiteinde fors zijn. Met een grotere constructiehoogte kan dit probleem ondervangen worden. Echter deze 

grote afmetingen leiden niet vaak tot elegante en esthetische constructies. 

Tuiconstructies zijn gebaseerd op het ophangen van het dakvlak door op trek belaste constructie-onderdelen. 

De slanke tuien geven een esthetisch lijnenspel. Echter moeten maatregelen getroffen worden om opwaaien 

van de dakconstructie tegen te gaan, zeker bij toepassing van het lichtere aluminium. Tevens is een hoge 

materiaalstijfheid benodigd om de rek in de tuien te beperken. 

Een kabelspantconstructie is een constructiesysteem, waarbij onderdelen d.m.v. voorspanning enkel worden 

belast op trek. Dit levert een zeer elegante en esthetische dakconstructie op, maar geeft minder 

mogelijkheden in ontwerp door verticale ondersteuningen. Daarbij is door het voorspannen een grote 

materiaalstijfheid benodigd om grote vervormingen te voorkomen. 

Bij een dakconstructie gebaseerd op het principe van trek- en drukring wordt een evenwichtssituatie bereikt 

door het samenspel tussen verticale belasting en normaalkrachten in de ringen. Dit systeem is een zeer 

geschikte en esthetische oplossing om als nieuw dak boven een reeds bestaand stadion aan te brengen, 

waarbij de stadionplattegrond enigszins rond is (Olympisch model). Wei is er een grote materiaalstijfheid 

benodigd om de vrije uitkraging niet te veel te laten vervormen. 
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De vakwerkboog als ondersteuningsconstructie in langsrichting is door de gekromde vormen een meer 

esthetische variant op de goal post constructie. Daarbij ontleent een boog een deel van zijn draagvermogen 

aan zijn vorm, waardoor constructieafmetingen klein kunnen zijn. Nadeel voor het gebruik bij overkappingen is 

dat het gekromde dakvlak erg de hoogte in gaat, waardoor de tribunes kunnen gaan inregenen. 

Een ruimtevakwerk is opgebouwd uit ruimtelijke vormen met de constructieve eigenschappen van een plaat of 

schaal. De ruimtelijke ordening van slanke staver. geeft de constructie een licht karakter. Het ruimtevakwerk is 

sterk en stijf en daardoor in staat zeer grote overspanningen te realiseren, maar kan wel duur zijn vanwege 

het grote aantal staven en knooppunten. Hierin kan wel een zeer grote seriematigheid verkregen worden. 

Tuiconstructies of een gebogen spant kunnen als verticale ondersteuningen worden toegepast. 

In hoofdstuk 3.8 zijn enkele stadions met beweegbare daken bekeken. De primaire constructie bestaat uit het 

beweegbare dak en de ondersteuningsconstructie. Na het bekijken van enkele voorbeelden bleek het 

technisch mogelijk is om de constructie van het beweegbare dak in aluminium uit te voeren (zie hoofdstuk 

3.9.1: Gelredome). Echter de ondersteuningsconstructie, waarover deze daken bewegen hebben een zeer 

grote overspanning en worden belast door forse, geconcentreerde lasten (wielopleggingen). De stabiliteit van 

de ondersteuningsliggers/ -bogen vormt dan een probleem. Zeker voor het materiaal aluminium, dat een 

lagere Elasticiteitsmodulus kent. Hierdoor wordt er voor gekozen om binnen deze opdracht geen beweegbare 

daken toe te passen. 
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In onderstaande tabel worden de beschreven constructiesystemen op basis van de opgestelde criteria met 

elkaar vergeleken. 

Ontwerpvrijheid Arch itectu u r Constructief Standaard. Totaal: 

1. lnklemmingsconstructie + - + + ++ 

2. Tuiconstructie + + -- 0 0 

3. Kabelspant - ++ -- - --
4. Trek-/drukring - ++ -- + 0 

5. Ruimtevakwerk 0 + + ++ ++++ 

6. Goal-postconstructie - + + 0 + 

Tabel 3-2: vergelijking constructiesystemen 

In bovenstaande vergelijking komt naar voren dat een tribune-overkapping in aluminium het best met een 

ruimtelijk vakwerk gerealiseerd kan worden. Als verticale ondersteuningsconstructie wordt de goal post 

constructie in de variant van de gebogen vakwerkspant gekozen. Bij deze systemen wordt gebruik gemaakt 

van "slimme constructievormen", dit zijn constructies die hun draagcapaciteit ontlenen aan hun vorm. Hiermee 

wordt de lage E-modulus van aluminium weer deels gecompenseerd. 
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In deel I - Voorstudie is onderzoek gedaan naar aluminium als constructiemateriaal en is een analyse 

uitgevoerd van constructiesystemen die mogelijk geschikt zijn voor het gebruik van aluminium. Hierin kwam 

naar voren dat het constructiesysteem van het ruimtelijk vakwerk dat aan de veldzijde ondersteund wordt 

door een gebogen spant, wellicht ook in aluminium kan worden uitgevoerd. 

Met dit constructieprincipe wordt een ontwerp gemaakt van een voetbalstadion bestemd voor 15.000 

toeschouwers. Het stadionontwerp kan worden onderverdeeld in de tribuneconstructie en de aluminium 

dakconstructie. Deze hebben direct invloed op elkaar en moeten dus in samenhang met elkaar worden 

ontworpen. De trit>uneconstructie kan worden beschouwd als de ~plegconstructie voor het dak. 

Als eerste! zal een prog~amma van eisen worden opgeJei~. Deze zal bestaan uit ~~µ opsomming van de 
I "·· ,. , ,',".',, 

benodigde ruimten, maar •• ~~arriaast worden ook uitgangspunten voor het ontwel])ri~;steld. Daarna zalhet 

functionele ontwerp worden besproken. Hier komen aspecten als vorm vari.d~ tribunes, routl~g, indeling en 

architectuur aan bod. Vervolgens wordt het constructieve ontwe~ besproken. De ideevorming 1toi het 
. ' . 

o~twerp wordt t~gelicht. Daarna wordt er dieper op het ontwerp van een ruimtelijk vakwerk ingegaan. Als 

laatste wo~dt ~en bekledingssyte~rn voor het dak gekozen. 





4. PRDGRAMMA VAN EISEN 

In dit hoofdstuk wordt het programma 

van eisen voor het ontwerp van een 

voetbalstadion voor 15.000 

toeschouwers opgesteld. Dit zal 

bestaan uit het bepalen van de 

benodigde ruimten en het opstellen 

van uitgangspunten voor het ontwerp. 

Afbeelding 4-1 Reebok Stadium [3] 
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4. 1 INLEIDING 

Het programma van eisen bij een voetbalstadion zal primair bestaan uit het aantal toeschouwers, waaraan 

tijdens wedstrijden plaats moet worden geboden en de benodigde ruimten onder de tribunes. De capaciteit 

van het stadion wordt gesteld op 15.000 en 10 skyboxen. 

Supporters 

Businessclub 

Minder validen 

Skyboxen 

14.380 personen 

500 personen 

20 personen 

1 00 personen 

Daarnaast zijn er ruimten benodigd, welke direct gerelateerd zijn aan de voetbalwedstrijden. Hierbij moet 

gedacht worden aan ruimten als kleedkamers voor de spelers en scheidsrechters en mediaruimten. Verder 

zijn er ruimten direct gerelateerd aan de club benodigd zoals kantoorruimte voor personeel en bestuur. Voor 

het bepalen van de overige ruimten moet eerst het stadionconcept m.b.t. de exploitatie gekozen worden. Dit 

heeft namelijk gevolgen voor het programma van eisen en dus ook voor het stadionontwerp. 
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4.2 STADIDNCONCEPT 

Met betrekking tot de commerciele exploitatie van het stadioncomplex is een aantal verschillende concepten 

te onderscheiden. Dit kan varieren van een stadion puur alleen op het voetbal gericht tot aan multifunctionele 

stadioncomplexen, waarbij het onderbrengen van voetbalwedstrijden slechts een mogelijke functie is van wat 

er allemaal kan plaatsvinden. De keuze van een bepaald concept is direct van invloed op het ontwerp. 

1. M □N□-FUNCTl□NEEL STADION 

Het orthodoxe voetbalstadion, dat puur en alleen gebruikt wordt op de dagen dater wedstrijden gespeeld 

worden. Op wedstrijddagen moet de financiering en exploitatie van het gehele complex opgebracht 

worden. Dit is dan sterk afhankelijk van het aantal bezoekers en is dus risicovol. Veel oudere stadions 

van voetbalclubs uit de Nederlandse competitie zijn volgens dit principe ontworpen. Echter het wordt bij 

nieuwe stadions ook nog steeds toegepast, zoals bij het Sparta-stadion te Rotterdam (zie hoofdstuk 

3.2.1). 

2. STADl□ N MET MEERDERE FUNCTIES GE°iNTEGREERD. 

Rondom het stadion worden meerdere functies ge"integreerd, zoals horeca, kantoorruimtes en 

commerciele ruimten. De financiering en exploitatie van het complex is minder risicovol, doordat ook 

andere faciliteiten hieraan bijdragen. Het is meer breeddragend en dus minder afhankelijk van het 

bezoekersaantal. Bij de laatste golf van nieuwe stadions in de vaderlandse voetbalcompetitie zijn enkele 

stadions volgens dit concept ontworpen. 
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Afbeelding 4-2: Aanzicht Sparta-stadion [1] 
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3. MULTIFUNCTl□NEEL STADION 

Een multifunctioneel stadion wordt gecreeerd door een overkapt speelveld (zie ook hoofdstuk 3.8: 

beweegbare daken}, waardoor slecht weer wordt buitengesloten. Geplande evenementen kunnen onder 

alle omstandigheden door gaan. Op die manier is het stadion ook geschikt voor popconcerten en grote 

bijeenkomsten. Al deze evenementen moeten zorgdragen voor de financiering en een gezonde 

exploitatie van het complex. Het afgelopen decennium zijn met groot enthousiasme enkele van deze 

multifunctionele stadions gerealiseerd zoals het Gelredome te Arnhem en de Amsterdam ArenA (zie 

resp. hoofdstuk 3.8.1 en hoofdstuk 3.8.2). Echter het enthousiasme in Arnhem werd al snel getemperd 

door financieel tegenvallende resultaten, want naast het voetbal werden er te weinig andere 

evenementen gehouden. Het Gelredome verkeert nu in zware financiele nood en wordt door 

overheidssteun overeind gehouden. Tevens keren echte voetbalsupporters zich af van zulke overdekte 

stadions. Zij vinden het maar "sfeerloze" hallen en zijn van mening dat voetbal in de openlucht en op 

natuurlijk gras moet worden gespeeld. 

KEUZE STADl□NCDNCEPT 

Er wordt voor gekozen om een stadion te ontwerpen waarbij er meerdere functies in het complex zijn 

ge"integreerd. Een voetbalstadion wordt in een jaar maar voor 17 competitiewedstrijden en een enkele oefen

of bekerwedstrijd gebruikt. Zo'n stadion kan daarmee niet gefinancierd worden. Voor een betere exploitatie 

worden andere functies zoals horeca, kantoren en commerciele ruimten in het complex ge"integreerd. Door 

deze ruimten onder de tribunes te plaatsen is er sprake van een dubbel ruimtegebruik. Het stadion zorgt voor 

de aantrekkingskracht van de commerciele ruimten en deze zorgen op hun beurt weer voor levendigheid en 

bedrijvigheid rondom het stadion. Op die manier wordt het complex een "full-time" bouwwerk en ontstaat er 

geen dode leegstaande bak. 
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4.3 BEN□ DIGDE RUIMTEN 

Het stadion moet plaats bieden aan 15.000 toeschouwers. Door het gekozen stadionconcept m.b.t. de 

exploitatie zullen de ruimten onder de tribunes volledig benut worden met invulling van functies. Er is 

onderscheid te maken tussen de hoofdtribune en de andere tribunes. Onder de hoofdtribune worden functies 

ondergebracht, die club of wedstrijd gerelateerd zijn. Onder de resterende drie tribunes is de begane grond 

bedoeld voor commerciele ruimten, de verdiepingen kunnen dan worden ingevuld met kantoorruimte. De 

grootte van de ruimten is ontleend aan Stadia, a Design and Development Guide [3]. 

Ruimten onder de hoofdtribune: 

10 skyboxen 

Ontvangstruimte voor skyboxen 

Stadion controleruimte 

Ruimte voor suppoosten 

Horecaruimte businessclub 

Ruimten gerelateerd aan de wedstrijd [2]: 

4 kleedkamers voor de teams 

Kleedkamer voor scheidsrechters 

Medische onderzoeksruimte 

Ruimte voor de wedstrijd afgezant 

Ruimte voor dopingcontrole 

25 m2 

50 m2 

20 m2 

100 m2 

800 m2 

100 m2 

24 m2 

24m2 

16 m2 

16 m2 
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Clubgerelateerde ruimten: 

Kantoren clubsecretariaat 

Kantoren clubbestuur 

Spelershome 

Mediaruimten: 

Ruimte voor persconferenties 

Werkruimte voor media 

TV-controlecentrum 

Supportersvoorzieningen bij iedere ingang: 

Horecapunten 

Fanshops 

Eerste-hul pposten 

Supporters home 

H □□FDSTUK 4: PR□GRAMMA VAN EISEN 

150 m2 

150 m2 

150 m2 

50 m2 

50 m2 

50 m2 

10 m2 

10 m2 

24 m2 

200m2 
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Afbeelding 4-3: Kolommen belemmeren het zicht 

in hct Graafschap-stadion [2] 

HOOFOSTUK 4: PROGRAMMA VAN EISEN 

4.4 UITGANGSPUNTEN V□□ R HET □NTWERP 

Hieronder worden de ontwerpuitgangspunten opgesteld, waar tijdens het ontwerp rekening mee wordt 

gehouden. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan optimaal comfort en veiligheid voor de bezoekers. Het 

bezoeken van een voetbalstadion neigt steeds meer naar een dagje of avond uit en moet voor iedereen 

toegankelijk zijn zonder dat men zich zorgen dient te maken over de eigen veiligheid. Hoewel in het stadion 

een voetbalwedstrijd bezocht wordt, dient de comfortstandaard en de veiligheid dus overeen te komen met 

die van concurrerende uitgaansmogelijkheden als een theater- of bioscoopbezoek, zonder dat de al daar 

heersende steer (stil zitten, mond houden en soms beleefd klappen) wordt overgenomen. Een sfeervol 

stadion geefl juist die meerwaarde aan een stadionbezoek. Uit bovenstaande redenering kunnen de volgende 

uitgangspunten voor het ontwerp opgesteld worden: 

COMFORT 

• Toeschouwers moet een goed zicht op het gehele speelveld geboden worden. Het zicht mag niet 

belemmerd worden door verticale ondersteuningen (zie afbeelding 4-2), laaghangende constructies of 

door reclameborden langs het veld. 

• De tribunes zo ontwerpen, dat de toeschouwer op de ene plaats niet het zicht belemmert van de 

persoon achter zich. 

• Alle tribunes overkappen zodat de bezoekers zoveel mogelijk bescherming wordt geboden tegen 

weersinvloeden als regen, wind en sneeuw of zon. 

• Alleen zitplaatsen in het stadion. 

• De stadionplattegrond zoveel mogelijk laten voldoen aan de geprefereerde zitplaatsen voor 

Afbeelding 4-4: geprefereerdc zitplaatsen [3] voetbalsupporters, zoals te zien is op afbeelding 4-3. 
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• De tribunes moeten binnen de cirkel van de optimale kijkafstand blijven. De2e wordt gevormd door 

vanuit iedere hoek een cirkel met een straal van 150 m te trekken. De2e cirkels kunnen worden 

vervangen door een cirkel met de oorsprong op de middenstip en een straal van 90 m. De2e gaat 

ongeveer door de snijpunten van de vier cirkels (2ie afbeelding 4-4). 

VEILIGHEID 

• Doelmatig en beheersbaar afwikkelen van toeschouwersstromen. 

• Een snelle en doelmatige ontruiming van het stadion bij calamiteiten. Een ontruiming moet binnen 8 

• 

minuten plaatshebben [1]. 

Alleen 2itplaatsen in het stadion . 

SFEERVOL STADION 

• Compact stadion, waarbij supporters 20 dicht mogelijk op het veld 2itten en steile tribunes. 

• Rondgaande tribunes, dus 20 minimaal als toegestaan, toepassen van toegangsopeningen in de 

tribunes of open hoeken. 
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Afbcclding 4-5: optimale kijkafstand [3] 
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[1] Nominaties Staalprijs 2000, Overkapping Sparta-stadion, 

Bouwen met staal 156, september/october 2000 

[2] 

[3] 
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Website: www.worldstadiums.com/ 

Stadia, A design and Development Guide, 

Geraint John, Rod Sheard, 1999 
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In dit hoofdstuk wordt het functioneel 

ontwerp van het stadion uiteengezet. 

Het ontwerp bestaat uit de vorm van 

de tribunes, routing, toe te passen 

optreden en architectuur. Deze 

aspecten worden voornamelijk 

bepaald door de eisen opgesteld in 

hoofdstuk 4. De belangrijkste 

uitgangspunten hiervoor zijn comfort, 

veiligheid en sfeer. 

Afbeelding 5-1 'Big Eye' Oita-Stadium [1] 
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Vorm correspondeert met geometrie dakvlak; 

Afbeelding 5-2 'Big Eye' Oita Stadium [1] 

Rondgaande tribunevorm, toch tribunes dicht op 

het veld en alle zitplaatsen naar het speelveld 

gericht; 

Afbeelding 5-3: Stadion de Kuip [3] 

H □□FDSTUK 5: FUNCTIDNEEL ONTWERP 

5. 1 INLEIDING 

Het functionele ontwerp bestaat in grote lijnen uit de vorm van de tribunes, de routing en de indeling van de 

ruimten. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn comfort, veiligheid en steer. Als eerste wordt het 

ontwerp van de tribunes besproken. De vorm van de stadionplattegrond, minimale optreden en de routing 

worden hierin bepaald. Daarna wordt de indeling van de ruimten onder de tribunes behandeld. 

5.2 0NTWERP TRIBUNES 

Voor het ontwerp van de tribunes van het stadion wordt als eerste het concept van de vormgeving behandeld. 

Aan de hand van de ontworpen vorm kunnen de minimaal te hanteren optreden van de tribunes worden 

bepaald. 

5.2.1 IDEEVORMING STADIONPLATTEGROND 

Bij het schetsontwerp van de stadionplattegrond zijn de belangrijkste aspecten dat de vorm correspondeert 

met het dakvlak (beschreven door een bolsegment) en dat de supporters dicht op het veld zitten. De 

belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn comfort, veiligheid en steer. Het Stadion in Oita en stadion de Kuip 

gelden daarbij als voorbeeld. 

~) 

Afbeelding 5-4: Schets tribunevorm 
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5.2.2 VDRM 

De vorm van de tribunes wordt enigszins bepaald door de vorm van het dak. De achterzijde van de 

tribuneconstructie fungeert als oplegging voor de dakconstructie en moet corresponderen met de gekozen 

ruimtelijke beschrijving van het dakvlak om grote openingen tussen het dakvlak en de achterzijde van de 

tribunes te voorkomen. In voorbeelden, waarbij de vorm van het dak beschreven wordt door bijvoorbeeld een 

bolsegment, lopen de tribunes in gekromde vorm rondom het speelveld en zijn de tribunes aan de langszijde 

van het veld hoger dan aan de korte zijden. Zo ook bij het "Big Eye" Oita Stadium, waar het dak geometrisch 

beschreven wordt door een bol. 

De tribunes zijn niet evenwijdig aan de veldlijnen geplaatst, maar hebben langs de veldlijnen een geringe 

kromming en zijn in de hoeken sterk gekromd om de overgang tussen de tribunes aan de lange zijde 

geleidelijk over te laten lopen in de tribunes achter de doelen. De gedachte hierachter is dat door de 

gekromde vorm en het doorzetten van de tribunes in de hoeken een eenheid in het stadionontwerp wordt 

gecreeerd in tegenstelling tot vier afzonderlijke tribunes. De vorm neigt naar die van een rondgaande "bowl". 

Deze vorm is qua sfeerbeleving de beste interactie tussen spelers en publiek. Door de kromming van de 

tribunes zullen de toeschouwers die in de hoeken op de tribunes langs de zijlijn zitten meer naar het spel 

gericht zijn. Het indraaien van lichamen om het spel te volgen, zoals bij vierkante stadionplattegronden sterk 

het geval is, zou leiden tot ergonomische problemen, maar is nu niet aan de orde. Dit leidt tot 

comfortverhoging en dus tot een groter kijkplezier. 
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Afbeelding 5-5: Stadionplattegrond 
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+ 

Afbeelding 5-6 Stadionplattegrond dichtcr naar het veld 

toe geplaatst 

H □□FDSTUK 5: FUNCTl □NEEL □NTWERP 

Door het aanbrengen van de kromming ontstaat een meer ellipsvormige plattegrond om het veld heen. 

Toeschouwers ter hoogte van de middellijn en achter de doelen zouden dan ver van het veld zitten. Dit is in strijd 

met de eis dat de supporters zo dicht mogelijk op het veld moeten zitten. Daarom is getracht het stadion meer 

naar binnen toe te trekken, zodat men ter hoogte van de middellijn en direct achter het doel het spel weer op een 

minimale afstand tot het veld kan volgen. Vanuit het midden naar de hoeken toe zullen steeds de onderste 

tribunerijen, die anders op het veld terechtkomen als het ware worden afgesneden. Hierdoor zal de voorste 

tribunerij naar de hoeken toe steeds een trede hoger komen te liggen. 

In de ontwerpuitgangspunten is al vastgesteld dat supporters bij een voetbalwedstrijd het liefst ter hoogte van de 

middellijn of direct achter de beide doelen plaatsnemen. Orn aan dit gegeven tegemoet te komen, zijn op die 

plaatsen meer tribunerijen aangebracht en minder in de hoeken. Aan de veldzijde van de tribunes was dit echter 

al het geval door het meer compact maken van de tribunes. Aan de achterzijde van de tribunes ontstaat oak een 

verloop in hoogte van de tribunes, doordat deze moet corresponderen met de geometrie van het dakvlak. 

De skyboxen worden gesitueerd in de hoofdtribune. Dit wordt gedaan door de tribunetreden aldaar weg te halen 

en een vloerniveau aan te brengen. De twee tribunetreden onder de skyboxen zijn voor de bezoekers van de 

skyboxen bestemd. Zo kunnen deze het spel vanachter glas volgen, maar ook op de tribune plaatsnemen. Het 

aantal tribunerijen van de hoofdtribune bedraagt 30 rijen. De tribunes achter de doelen hebben een hoogte van 

17 tribunerijen. De tribune aan de lange zijde tegenover de hoofdtribune heeft een hoogte van 17 rijen in de 

hoeken oplopend tot 30 rijen ter hoogte van de middellijn. 
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5.2.3 □ PTREDEN TRIBUNES 

Een duidelijk zicht op het spelveld is essentieel bij het ontwerpen van een stadion, want voor iedere toeschouwer 

moet kijkcomfort worden gecreeerd. De afmeting voor de optrede en de hellingshoek zijn afgeleid van de 

menselijke maat. Van invloed hierop zijn de horizontale en verticale kijkafstand, eventuele obstakels en de 

zogenaamde C-waarde. Middels de C-waarde wordt het gemak uitgedrukt waarmee je over de hoofden van de 

toeschouwers voor je het speelveld kan zien. Voor een voetbalstadion is een C-waarde van 120 mm een goede 

waarde [4]. De maat van de aantrede van de tribune-elementen wordt op 800 mm vastgesteld. Deze maat 

garandeert voldoende beenruimte en biedt de mogelijkheid om bij een voile bezetting voor de zittende 

toeschouwer langs te kunnen lopen. Uit de formule kan worden afgeleid dat hoe kleiner de afstand van de eerste 

tribunerij tot het speelveld, hoe steiler de tribune zal moeten zijn. Verder geldt dat hoe hoger de eerste tribunerij 

boven het speelveld is gelegen, hoe steiler de tribune zal moeten zijn. Naarmate het rijnummer toeneemt, zal 

ook de benodigde optrede toenemen. Deze aspecten kunnen een probleem geven voor de tribunes in de hoeken 

van het veld. De tribunes staan hier dicht op het veld, maar de eerste tribunerij begint hoog, doordat de voorste 

rijen zijn weggelaten. 

In Bijlage 1.5 warden de minimaal benodigde optreden middels bovenstaande formule bepaald. Voor een aantal 

maatgevende doorsneden wordt een berekening uitgevoerd, naar de benodigde optrede per rij. Deze waarden 

zijn uitgezet in grafiek 5-1. Uit doorsnede 1 blijkt dat ter hoogte van de middellijn en direct achter het doel kleine 

optreden afdoende zijn om iedereen een goed zicht te garanderen. Dit komt doordat de eerste tribunerij hier zo 

laag als mogelijk begint. De toeschouwers kunnen nog maar net over de reclameborden heen, de veldlijnen zien. 

Een optrede van 450 mm zou voldoen voor het aantal van 30 aanwezige rijen. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 5: FUNC:::TIONEEL ONTWERP 

N = (R + C)x(D + T) _ R [4] 
D 

N = optrede 

R = verticale afstand tussen oog en veldlijn 

D = horizontale afstand tussen oog en 

veldlijn 

C = C-waarde, hier op 120 mm gesteld 

T = aantrede, hier op 800 mm gesteld 

2 
1 

Afbeelding 5-7 Doorsneden voor bepalcn benodigde 

optreden 
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Grafiek 5-1 Grafische weergave minimaal benodigde 

optreden 

H □□FDSTUK 5: FUNCTIONEEL ONTWERP 

Doorsnede 2 is genomen ter plaatse van de hoeken van de tribune aan de lange zijden. Ten opzichte van de 

tribunes ter hoogte van de middellijn is de hoogte van de eerste tribunerij toegenomen, maar de afstand tot het 

veld is nagenoeg gelijk gebleven. Ter plaatse van de eerste rijen aldaar zijn optreden hoger dan 450 mm 

benodigd en bij laatste rijen zelfs van 550 mm. Doorsnede 3 is genomen ter plaatse van de stadionhoeken, waar 

de tribunes aan de lange zijden overlopen in de tribunes aan de korte zijden. Ook hier is de hoogte van de eerste 

tribunerij hoog en de afstand tot het veld klein. Optreden van 550 mm zijn hier benodigd. 

30 Er wordt voor gekozen om de eerste 9 rijen een optrede van 450 mm te geven. Hiermee wordt voldaan aan de 
rij 

minimale afmeting voor de optrede ter plaatse van de voorste rijen. Deze optrede mag niet te groot gekozen 

worden. De hoogte van de voorste tribunerij t.p.v. de hoeken zou ook hoog worden, waardoor de tribune erg steil 

zou moeten worden en dit kan als 'eng' worden ervaren (max. helling 40°). De optrede vanaf rij 10 wordt op 550 

mm gesteld. Het gekozen verloop is ook in grafiek 5-1 weergegeven en dan blijkt dat deze boven de minimaal 

benodigde waarden ligt, met uitzondering van de stadionhoeken. Hier zijn een aantal treden die niet voldoen aan 

de minimaal benodigde optrede. Dit zijn er echter maar twee (rij 8 en rij 9) en wordt daarom geaccepteerd. 

Doordat de optrede van 450 mm naar 550 mm gaat ontstaat er een knik in de tribunes, hetgeen een soort van 

"kuip-idee" creeert, wat sfeerverhogend werkt. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 7B 
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5.2.4 ROUTING 

Voor een snelle en doelmatige afwikkeling van de toeschouwers is voor hun veiligheid en comfort een goede 

routing in het stadion noodzakelijk. Een goede routing dient zich vooral te bewijzen in geval van calamiteiten. De 

benodigde afmetingen van ontsluitingen warden hierdoor bepaald. De toeschouwersstromen zijn grofweg in twee 

stromen in te delen, namelijk in de reguliere toeschouwers en in de business-clubleden en bezoekers van de 

skyboxen. De routing van beide stromen zal hieronder warden beschreven, 

Voor de reguliere supporters wordt als ontsluitingsprincipe gekozen om de supporters vanaf de tribunes langs 

het veld naar de hoeken af te voeren. Dit wordt geprefereerd boven toegangsopeningen in de tribunevakken of 

toegangen aan de bovenkant van de tribunes. Supporters betreden het stadion in de stadionhoeken en lopen 

dan langs het veld naar het betreffende tribunevak, deze wordt onderaan de tribune via een trap betreden. Door 

dit principe toe te passen ontstaan er geen toegangsopeningen in de tribunevakken, die als minder sfeervol 

warden ervaren. Oak hoeven er geen toegangen van buiten het stadion door de commerciele ruimten onder de 

tribunes heen naar de tribunes gemaakt te warden. Deze ruimten zijn op die manier dan meer vrij indeelbaar. 

Langs het veld ontstaat een looppad waar men de tribunes betreedt, maar waar oak de voorzieningen voor de 

supporters bereikbaar zijn, zoals sanitaire voorzieningen en horecapunten, waar eten en drinken verkrijgbaar is. 

Het aantal toeschouwers per toegangspoort om het stadion binnen te komen is ongeveer 2000-2500 bezoekers. 

Een aantal van maximaal 3000 bezoekers wordt in de literatuur aanbevolen [4]. Business-clubleden en VIP's 

betreden het stadion via de hoofdingang en begeven zich dan naar de horecaruimten van de hoofdtribune. Van 

hieruit hier betreden zij direct de tribune via een toegangsopening in het tribunevak. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 5: FUNCTIDNEEL DNTWERP 

AFMETINGEN DNTSLUITINGEN 

In Bijlage 1.3 is de breedte van verschillende 

ontsluitingsroutes van de tribunes bepaald. De breedte 

van de trappen en de looppaden langs het veld moeten 

m.b.t. veiligheid in geval van calamiteiten groat genoeg 

zijn om het gehele stadion binnen 8 minuten te 

ontruimen. 

De breedte van de trappen wordt op 1,3 m gesteld. 

De breedte van de looppaden wordt op 3,0 m gesteld. 
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ROUTING 

• De supporters worden per vak ontsloten; 

• De supporters betreden het stadion in de 

hoeken, hier vind ook de kaartcontrole 

plaats; 

• Langs het speelveld lopen paden, de 

zogenaamde "promenade", we Ike de 

verbinding vormt tussen de in/-uitgangen in 

de hoeken en de tribunevakken. Hier zijn 

ook de supportersfaciliteiten aan gelegen; 

• Toeschouwers behorend bij de 

vriendenclub, business-club, clubrelaties 

en pers worden middels openingen in de 

tribunes ontsloten naar de bijbehorende 

ruimte onder de tribunes; 

• Bezoekers van de sky-boxen hebben een 

eigen toegang tot de tribuneplaatsen per 

skybox; 

Afbcelding 5- 8: Routing tribunes 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK 5: FUNCTl □ NEEL □NTWERP 
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5.3 INDELING 

CONCEPT 

Ondanks de enorme ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren in de voetbalsport en de gevolgen hiervan voor 

de stadions blijft de primaire functie van een 

voetbalstadion toeschouwers plaats bieden om te 

kijken naar het spelen van het voetbalspel op een 

grasmat. Naast deze primaire functie worden er ook 

andere functies in het stadion ondergebracht. Het 

programma van eisen opgesteld in paragraaf 4.3 is een 

direct resultaat van de vercommercialisering van het 

voetbal. Business-clubs, business-loges, business

seats, sky-boxen en tal van horecaverkooppunten 

moeten in het stadion ondergebracht warden om de 

begroting van de bespelende club op te voeren. In 

paragraaf 4.2 is reeds het concept gekozen van een 

stadion met meerdere functies ge"integreerd. Deze 

worden ender de tribunes van het voetbalstadion 

geplaatst. Op de begane grond worden aan de 

buitenzijde van het stadion commerciele ruimten 

ondergebracht, op de verdiepingen komen kantoren. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 5: FUNCTl □ NEEL □NTWERP 

KANT□□RRUIMTE 

KANT□□ RRUIMTE 

C□MMERCIELE RUIMTE 

Afbeelding 5- 9: Concept indeling ruimtcn 
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INDELING NIVEAU O,BEGANE GR□ ND: 

Het 0-niveau kent vele ingangen om het 

gebouwcomplex voor de verschillende 

gebruikersdoeleinden toegankelijk te maken: 

• De hoofdingang is gesitueerd t.p.v. de 

middellijn. Hier worden de business-faciliteiten 

en clubgerelateerde ruimten ontsloten; 

• De publieksingangen in de hoeken voor de 

reguliere toeschouwers. Deze ingangen geven 

toegang tot de rondlopende promenade. Daarin 

zijn de toiletten, horecaverkooppunten en 

trappen naar de bovenliggende tribunes 

gesitueerd; 

• Diverse ingangen die via trappenhuizen en liften 

leiden naar de kantoorruimten op niveau 1. 

• De ingangen naar de commerciele ruimten. 

Afbeelding 5- 10: Indeling niveau 0 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 

•·¥' 

,.~ 
,~t,·. 

-·~('~;r~ • 

·"•~ 
<."-., 

HDDFDSTUK 5: FUNCTIDNEEL 0NTWERP 

,, 
: ~\ 

B2 



DEEL II - HET ONTWERP 

INDELING NIVEAU 1: 

Het niveau 1 kenmerkt zich door de rondgaande 

kantoren. Deze zijn gesitueerd aan de buitenzijde 

van het stadion om daglicht op de werkplekken te 

verkrijgen. Ondersteunende functies voor de 

kantoren, zoals sanitaire ruimten, vergaderplaatsen 

en opslag, die geen daglicht behoeven zijn onder 

de tribunehoek geschoven. De kantoren onder de 

hoofdtribune zijn voor de club zelf gereserveerd. 

Hier bevinden zich ook de persruimten. De overige 

kantoorruimten zijn voor verhuur. 

i\fbcelding 5- 11: Indcling niveau 1 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK 5: FUNOTl□NEEL ONTWERP 
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INDELING NIVEAU 2: 

Op niveau 2 t.p.v. de hoofdtribune zijn 10 skyboxen 

in de tribunes geplaatst. Deze zijn te bereiken via de 

verkeersruimte aan de gevelzijde. Aan de overzijde 

van de hoofdtribune is op niveau 2 wederom 

kantoorruimte geplaatst. 

Afbeelding 5- 12: Indeling niveau 2 
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C□NSTRUCTIEF □NTWERP 

Het constructieve ontwerp van het 

stadion kan in twee delen worden 

opgedeeld, namelijk de constructie van 

de tribunes en de constructie van het 

dak. Toch kunnen deze delen niet los 

van elkaar worden gezien (de 

tribuneconstructie geldt namelijk als 

onderconstructie voor het dak) en zijn 

in samenhang met elkaar ontworpen. 

Afbeelding 6-1 Paljud-stadium te Split [1] 
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' • < • • '; \ • Rahmenachse Ill 7 . em-
Stutzlinie 

Afbeelding 6-2 Boogwerking [2] 

H □□FDSTUK 6: C□ NSTRUCTIEF DNTWERP 

6. 1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt het constructief ontwerp van het stadion besproken. Uitgangspunt hiervoor is het 

constructieve systeem van de tribuneoverkapping opgebouwd uit ruimtelijke vakwerken en deze langs de 

veldzijden te laten ondersteunen door vakwerkbogen. Nadeel van dit systeem is de mindere 

toepassingsmogelijkheid voor gebruik bij verschillende stadiontypen. Binnen deze opdracht moet nu juist 

worden getracht om dit systeem toe te passen bij een ontwerp waarbij tribunes rondom het speelveld 

overdekt worden. Verder geldt dat in verband met de eis van de vrije zichtlijnen voor de supporters de 

overkapping van de tribunes op geen enkele wijze het zicht op het speelveld mag verhinderen. De constructie 

moet dus over de gehele diepte van de tribunes kolomvrij zijn. 

6.2 KRACHTSWERKING ALGEMEEN 

Het gekozen constructiesysteem impliceert een gekromd dakoppervlak. Constructieve aspecten die daarbij 

ge"introduceerd worden zijn boog- en schaalwerking. Dit zijn zogezegd 'slimme' constructievormen, welke hun 

krachtswerking voor een groot deel ontlenen aan hun vorm. Deze worden hieronder in algemene zin 

toegelicht. 

6.2.1 BOOGWERKING 

De krachtswerking in een boog wordt in grote mate bepaald door zijn geometrie. Een belangrijk verschil 

tussen een gewone ligger en een boog is, dat de boog een deel van zijn draagcapaciteit ontleent aan zijn 

vorm. Wanneer een boog de druklijn van een bepaald belastinggeval volgt, dan is er geen excentriciteit ten 

opzichte van de druklijn. Dit betekent dat er in de boog geen momenten optreden. De kettinglijn is de druklijn 

behorende bij het eigen gewicht van een boog met constante doorsnede. De parabool is de druklijn voor 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM SB 
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horizontaal gelijkmatig verdeelde belasting. De parabool en de kettinglijn verschillen weinig van elkaar qua 

vorm. Praktisch is het alleen zinnig am de boog te vormen naar een belastinggeval, wanneer het eigen 

gewicht ten opzichte van de andere belastingen overheerst. Dit is het geval bij bijvoorbeeld stenen 

boogconstructies. Bij een lichte draagconstructie zijn, behalve het lage eigen gewicht, oak andere belastingen 

van invloed. De boog zal dan nooit alleen op druk belast warden. De cirkelvorm wijkt enigszins af van de 

kettinglijn en de parabool. De verschillen in de top zijn echter zeer gering en voor bogen met een niet te grate 

pijlverhouding kan oak de cirkel toegepast warden. Bij toepassen van cirkelbogen kan het dakvlak beschreven 

warden door een bolsegment. Ter plaatse van de opleggingen moet rekening warden gehouden met 

spatkrachten 

6.2.2 SCHAALWERKING 

De dubbelgekromde dakconstructie heeft enige analogie met een bolvormige koepel. Deze koepel kan 

warden beschouwd als een stelsel van bogen. Doordat een bol in twee richtingen gekromd is kan de buiging 

die optreedt in een boogsegment opgenomen warden in de ringrichting. Zolang de kromming in beide 

richtingen voldoende is, kunnen belastingen in trek en druk opgenomen warden. Er treedt een zekere vorm 

van schaalwerking op, doordat er trek- en drukkrachten in het vlak van de boog optreden. Bij belasten in 

verticale richting wil de top van de koepel platter warden. Dit resulteert in drukspanningen in de ringrichting. 

Onderaan de koepel willen de bogen uitpuilen. Dit resulteert in trekspanningen in de ringrichting. Ter plaatse 

van de oplegging moet er rekening warden gehouden met spatkrachten. Deze kunnen opgevangen warden 

door de fundering of door een trekstang- of band. Dit is zeker het geval wanneer het vlak een geringe 

kromming kent. Bij een meer gekromd oppervlak opgelegd t.p.v. de middelllijn van een koepel, zullen de 

krachten in het vlak zich verticaal een weg vinden naar de fundering. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 6: C□NSTRUCTIEF □NTWERP 

-Nr(Druck) 

"Federn" in Ringrichtung 

Afbeelding 6-3 Schaalwerking [3] 
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Afbeelding 6-4 Hong Kong Stadium [5] 

Afbeelding 6-5 Constructie Niigate Stadium [6] 

H □□FDSTUK 6: CONSTRUCTIEF ONTWERP 

6.3 DAKC□NSTRUCTIE 

6.3.1 I DEEV□RMING 

Uitgangspunt voor het te hanteren constructieprincipe is het toepassen van ruimtelijke vakwerken, die aan de 

veldzijden ondersteund worden door vakwerkbogen. De vakwerkvelden overspannen van boog tot aan de 

achterzijde van de tribunes. De tribuneconstructie geldt als oplegging voor de dakconstructie. Moeilijkheid 

daarbij is de mindere toepassingsmogelijkheid van dit systeem voor gebruik bij een rondgaand stadiontype 

(Olympisch model). Het systeem wordt dan ook voornamelijk toegepast bij stadions voor sporten met een 

overwegende lengte-as in hun spel, zoals voetbal of atletiek [4]. De tribunes staan dan enkel aan de 

langszijde van het veld. Een treffend voorbeeld hiervan is het Hong Kong Stadium. Grote bogen overspannen 

in de lengterichting van het speelveld als ondersteuning voor de overkapping boven de tribunes aan de 

langszijde. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de aluminium dakconstructie is het overkappen 

van alle tribunes, zodat de bezoekers zoveel als mogelijk bescherming wordt geboden tegen weersinvloeden 

als regen, wind en sneeuw of zon. 

In tegenstelling tot het Hong Kong Stadium is het Niigate Stadium een stadion waarbij wel alle tribunes met 

toepassing van boogconstructies zijn overdekt. De hoofddraagconstructie bestaat uit vier hoofdbogen, die 

langs de veldlijnen overspannen. Orn de spatkrachten op te nemen is een trekring toegepast. Tevens zijn er 

secundaire liggers in dwarsrichting tussen de hoofdbogen en de trekring aangebracht om de bogen zijdelings 

te steunen en de trekring op zijn plaats te houden. De constructie is opgelegd op de achterzijde van de 

tribuneconstructie. Opvallend zijn de elkaar kruisende bogen, waardoor alle tribunes van het rondgaande 

stadion worden overdekt. Hierdoor is er geen onderverdeling in aparte tribunes, maar ontstaat er een 

eenheid in ontwerp. 
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Bij het Osaka Stadium zijn net als bij het Hong Kong Stadium ook alleen de tribunes aan de langszijden van 

het rondgaande stadion overdekt. Beide overkappingen worden aan de veldzijde ondersteund door een 

ondersteuningsligger en aan de andere zijde op de betonnen tribuneconstructie. De dakconstructie is in zijn 

geheel samengesteld uit een ruimtelijk vakwerk. lnteressant aspect is het grid dat daarbij toegepast is, 

volledig wordt doorgezet in de ondersteuningsligger boven het veld (Afbeelding 6-8). Zo ontstaat een 

omgekeerde delta-ligger, opgebouwd uit een drie-laags vakwerk. Dit levert eenvoudige aansluitingen op 

tussen vakwerk en ligger. De boven- en onderstaven van het ruimtelijk vakwerk volgen de gekromde vorm 

van het dak. Zo ontstaat qua beeld een logisch en eenduidig lijnenspel zonder verstorende effecten aan de 

randen van de constructie (Afbeelding 6-7). 

Afbcclding 6- 7: Ondcraanzichtcn ruimtclijk vakwerk Osaka Stadium [7] 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 

HDDFDSTUK 6: CONSTRUCTIEF ONTWERP 

Afbeelding 6-6 Bovenaanzicht Osaka Stadium [7] 

Afbeelding 6-8: Doorsnede Osaka Stadium 
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Afbcelding 6-9: Schets tribune en dak 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK 6: CONSTRUCTIEF ONTWERP 

Met bovengenoemde invalshoeken wordt getracht de constructie van de 

aluminium dakconstructie vorm te geven. De elkaar kruisende bogen, zoals 

toegepast bij het Niigate Stadium is een sterke oplossing om alle tribuneplaatsen 

te overdekken bij een rondgaande en eenvormige stadionvorm. Door de 

constructie te projecteren op een bolsegment zijn de constructie-elementen 

vastgelegd in een en hetzelfde vlak en kan de geometrie eenvoudig afgeleid 

worden. Door deze configuratievorm van bogen te gebruiken kunnen de 

overspanningsvelden "dichtgelegd" worden met ruimtelijke vakwerken op een 

wijze afgeleid van het Osaka Stadium. De onder- en bovenstaven volgen dan de 

gekromde randen van het dakvlak. Er kan steeds een zelfde aantal 

vakwerkmodulen worden toegepast, daardoor zullen de mazen naar de hoeken 

toe wel verdichten. 

Door ook de ondersteunende bogen op te bouwen uit de configuratie van het 

ruimtelijk vakwerk ontstaat een omgekeerde deltaligger opgebouwd uit een drie

laags ruimtelijk vakwerk, zoals gedaan is bij het bij het Osaka Stadium. 
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Een ruimtelijk vakwerk komt het best tot zijn recht (meest economisch), 

wanneer het toegepast wordt in een meer vierkant oppervlak met een 

lengte/breedte-verhouding van 1 tot 1,5 (aspect ratio). Op die manier is nog 

voldoende plaatwerking in het vakwerkveld aanwezig om de belasting naar 

beide richtingen toe af te dragen [8,9]. Een grotere lengte/breedte-verhouding 

resulteert in een duidelijke verhoging van het materiaalgebruik. De 

oppervlakken tussen de vakwerkbogen en de oplegging van de 

tribuneoverkapping zijn langwerpig van vorm. Orn een vierkant oppervlak voor 

de ruimtelijke vakwerken te genereren worden secundaire liggers tussen 

vakwerkbogen en de oplegrand aangebracht. Dit wordt gedaan door analoog 

aan de oplegrand en ondersteunende boog een moduul breed onder het 

ruimtelijk vakwerk te plaatsen. 

Door schaalwerking en een geringe kromming in het dakvlak zal de constructie 

aan de randen t.p.v. de opleggingen als het ware willen "uitbuiken", gelijk een 

koepel. Dit kan voorkomen worden door de spatkrachten door de 

tribuneconstructie op te laten nemen. De enorme spatkrachten uit de bogen 

moeten worden opgenomen door betonnen schoorconstructies. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK 6: C □ NSTRUCTIEF DNTWERP 

Afbeelding 6-10: Schets tribune en dakconstructie 
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Afbeelding 6-11 Nijlpaardcnhuis, Zoo Berlijn [10] 

H □□FDSTUK 6: C□ NSTRUCTIEF ONTWERP 

6.3.2 BESCHRI..JVEN C3E□ METRIE DAKVLAK 

Het toepassen van een constructiesysteem waarbij vakwerkbogen aan elke veldzijde een ruimtelijke 

vakwerkconstructie ondersteunen impliceert een dubbelgekromd dakvlak. Het beschrijven van het dakvlak 

houdt in dat de precieze geometrie van het dakvlak moet warden bepaald. Dit kan gebeuren door gebruik te 

maken van bepaalde meetkundige lichamen of wiskundige vormen, zoals een bol of een translatieoppervlak. 

Is de geometrie van het dakvlak bepaald dan kunnen middels de bijbehorende wiskundige formules eenvoudig 

de knooppunten van de dakconstructie warden bepaald. Door het aanbrengen van knooppunten en 

daartussen staven te plaatsen wordt het wiskundige oppervlak gediscretiseerd. Op afbeelding 6-14 is het 

gediscretiseerde translatieoppervlak als dakconstructie van het Nijlpaardenhuis in de dierentuin te Berlijn te 

zien. 

Door het toepassen van een ruimtelijk vakwerk zal de constructie uit meerdere lagen boven elkaar warden 

opgebouwd. In het vlak liggen de boven- en onderstaven van het ruimtelijk vakwerk. Tussen de verschillende 

lagen lopen de diagonaalstaven. Voor iedere laag kan, analoog aan elkaar, een geometrische beschrijving 

warden gevonden. De benodigde constructiehoogten van het ruimtelijk vakwerk en de vakwerkboog bepalen 

de onderlinge afstand tussen de verschillende vlakken. 

Het onderste vlak beschrijft oak de opleggingen van de dakconstructie op de tribunespanten. Deze moeten 

qua hoogte zoveel mogelijk met elkaar corresponderen om geen "openingen" tussen de tribunes en de 

dakrand te laten ontstaan. Daarom moet de tribunevorm en dakvorm in samenhang met elkaar warden 

ontworpen. 
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Bij toepassing van een ruimtelijk vakwerk moet er zoveel mogelijk gebruik kunnen worden gemaakt van gelijke 

staaflengtes binnen dit vakwerk. Dit betekent meer seriematigheid en is dus economischer. Hiervoor komen 

een bolsegment en het gebruik van translatieoppervlakken in aanmerking. 

Een bol is een meetkundig lichaam. De coordinaten van punten op de bol kunnen berekend worden met 

behulp van wiskundige formules. Het dakvlak wordt dan beschreven door het bovenste segment, de top, van 

een bol, zoals op afbeelding 6-12 te zien is. 

Het is ook mogelijk om een dubbelgekromd oppervlak te beschrijven middels een translatieoppervlak. Dit is 

een oppervlak dat wordt beschreven door een willekeurige lijn te transleren langs een andere lijn en 

omgekeerd. Een translatieoppervlak is een wiskundige vorm, de coordinaten op het translatieoppervlak 

kunnen berekend worden met behulp van wiskundige formules. Bij translatie van de lijnen over steeds 

dezelfde afstand ontstaat een oppervlak, waarvan alle lijnstukken dezelfde lengte hebben. Alleen de 

randstaven hebben een afwijkende lengte. 

Er wordt voor gekozen een bol toe te passen om het dakvlak te beschrijven. Hoewel de kracht van het 

translatieoppervlak is dat deze gelijke staafafstanden oplevert door het transleren van de lijnelementen over 

een gelijke afstand, gaat dit juist aan de randen fout. Bij de ontmoeting van het grondvlak hebben de staven 

een afwijkende lengte en levert de oplegging op de onderconstructie vaak minder fraaie oplossingen op. 

Daarbij treden er varierende hoeken op, wat ongelijke knooppunten oplevert. 
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Afbeelding 6-12 Segment van een bol 

Gcncr::it.rix 

Afbeelding 6-13 Translatieoppervlak (11] 
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Afbcclding 6-14 Binnenzijde 'Big Eye' Oita-stadium f12] 

Afbeclding 6-16 Buitenzijde 'Big Eye' Oita-Stadium [12] 

H □□ FDSTUK 6: C□ NSTRUCTIEF ONTWERP 

Orn het speelveld heen wordt het cirkelvormige grondvlak van het topsegment van een bol gedacht. 

Hierbinnen warden de tribunes geplaatst. De ontmoeting van de bol met het grondvlak is de plaats van 

achterzijde van de tribunes. Aan de lange zijden ligt de rand van het grondvlak ver van het speelveld vandaan. 

De bol wordt daar als het ware naar binnen toe 'afgesneden'. Daardoor wordt de ontmoeting met de tribunes 

aan de lange zijden van het veld hoger dan aan de korte zijden. Dit is goed te zien bij het 'Big eye' Oita 

Stadium in Japan (afbeelding 6-14). Hier wordt als het ware het hele topsegment van een bol als 

dakconstructie boven de ovaalvormige tribunes geplaatst. De achterzijde van de tribunes correspondeert met 

het dakvlak. De tribunes aan de korte zijde zijn laag en aan de lange zijde worden ze in een vloeiende lijn 

hoger. 

Q 

Afbeelding 6-15 Kantelende vlakken [10] 
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De bogen worden geconstrueerd volgens het principe van de kantelende vlakken. Binnen het bolsegment 

worden cirkels geroteerd om een lijn in het middenvlak van de bol. De rotatie van de bogen aan de langszijde 

van het veld is a1. De rotatie van de bogen aan de korte zijden van het veld is a2• De ontmoeting van de 

geroteerde cirkelbogen met het gekozen grondvlak is de oplegging op de tribuneconstructie. 

De vakwerkbogen in langsrichting worden als maatgevend genomen voor het bepalen van de kromming van 

de bol. Orn deze vakwerkbogen ook daadwerkelijk als bogen (en niet als liggers) te laten functioneren, wordt 

een pijlverhouding van f/I =1/a aangehouden (vuistregel [12]). Deze waarde legt de straal van de bol vast. De 

pijl van de vakwerkbogen in dwarsrichting wordt dan kleiner dan de waarde van f/I = 1/ 8. De straal van de cirkel 

welke als grondvlak kan worden beschouwd van het bolsegment wordt bepaald op 81,9 m 1. Door de pijl van 

de boog als bepalend voor het dakvlak aan te houden, wordt de straal van de bol 143 m 1. Het oppervlak 

beschreven door dit bolsegment geldt als uitgangspunt voor de onderste laag van de dakconstructie. De hoek 

die het kantelende vlak van de bogen aan de lange zijden maken bedraagt 0,3327 rad (a1). De hoek die het 

kantelende vlak van de bogen aan de lange zijden maken bedraagt 0,4798 rad (a2). 
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Afbeelding 6-17 Kantelende vlakken primairc bogen 
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Afbcclding 6-18 Doorsncdc over tribuneconstructic 

H □OFDSTUK 6: CONSTRUCTIEF ONTWERP 

6.4 ONTWERP TRIBUNEC0NSTRUCTIE 

Voor het toe te passen constructieve systeem voor de onderconstructie is uitgegaan van prefab betonnen 

spanten, bestaande uit een tribuneligger, vloerliggers en kolommen. Dit is het meest toegepaste bouwsysteem 

voor stadionbouw in Nederland. Vanwege schaalgrootte en repetitie-effecten is bij een voetbalstadion 

doorgaans voldoende seriematigheid aanwezig, waardoor de verschillende prefab-leveranciers economische 

producten op de markt aan kunnen bieden [13]. Tevens kan bij het toepassen van prefab uitgegaan warden 

van een snelle bouwtijd. De tribunetreden warden evenals de spanten in prefab beton uitgevoerd. Voor de 

vloeren wordt gekozen voor een kanaalplaat-vloersysteem. Deze overspannen tussen de spanten. Dit past 

goed in het gekozen prefab concept. 

5.4.1 STABILITEIT 

Het stadion wordt middels dilataties opgedeeld in een aantal stabiele bouwdelen: de tribunes aan de lange 

zijden, de tribunes aan de korte zijden en de vier hoektribunes. In langsrichting kan stabiliteit verkregen 

warden door kruisverbanden in de ruimten voor verticaal verkeer toe te passen. De spanten warden gekoppeld 

middels de als schijf werkende vloerconstructie. Hiervoor dient een druklaag te warden aangebracht. De wand 

op de begane grand aan de veldzijde verzorgt de stabiliteit voor ieder spant. De wand zal in de fundering 

ingeklemd dienen te warden om een stabiel hoofdsysteem te verkrijgen. 

Voor de stabiliteit wordt dus geen gebruik gemaakt van de in langsrichting gelegde tribune-elementen. Orn er 

zeker van te zijn dat deze ook niets doen, warden ze aan een zijde met een dook scharnierendopgelegd, aan 

de andere zijde glijdend als een rol. Zo kunnen verlengen en verkortingen t.g.v. temperatuurvariaties per 

tribunevak opgenomen warden. 
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PLAATS DILATATIES: 

Afbeelding 6-19: Aanbrengen dilataties Afbeelding 6-20: Plaats stabiliteitskruizen in gevel 
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6.4.2 BEPALEN SPANTAF"STAND 

De afstand tussen de spanten wordt door versehillende aspeeten bepaald. Deze hebben enerzijds met de 

funetionaliteit van het gebouw te maken, maar ook eonstruetieve aspeeten spelen een rol. Een te kleine 

spantafstand heeft een wirwar van eonstruetie tot gevolg. Dit komt de flexibele indeling van de plattegronden 

niet ten goede: de kolommen staan veelal in de weg. Een grote afstand tussen de spanten maakt de 

betonconstruetie van het spant en de tribune-elementen en de vloerelementen zwaarder, waardoor er wellieht 

minder vrije hoogte overblijft. De tribune-elementen overspannen als statiseh bepaalde liggers tussen twee 

spanten. De spantafstand is dan bepalend voor de lengte van de tribune-elementen. Het standaard tribune

element kent een drietredenelementeoneept en voorziet in liggers met een lengte die kan varieren van 7,20 tot 

10,80 [14]. 

De prefab betonnen tribunespanten doen naast het ondersteunen van de ondereonstruetie tevens dienst als 

opleggingen voor de aluminium dakeonstruetie. Voor het dak wordt het eonstructieprineipe van ruimtelijke 

vakwerken toegepast. Bij dit prineipe is het van belang dat de lengte/breedteverhouding van de versehillende 

vakwerkvelden tussen 1 en 1,5 bedraagt. Dan is er sprake van voldoende plaatwerking in het vakwerk. De 

constructie wordt daarom onderverdeeld in nagenoeg vierkante vakwerkvelden d.m.v. versterkte liggers te 

plaatsen tussen aehterrand en de ondersteunende boog langs aan de veldzijde. De twee tribunes aan de 

lange zijde hebben een maximale overspanning van ea. 24 m. De dakeonstruetie boven de beide 

langstribunes wordt onderverdeeld in 5 vakwerkvelden. leder veld wordt weer onderverdeeld in 3 

stramienafstanden van ieder 7,4 m. Voor de twee tribunes aan de korte zijden geldt een maximale 

overspanning van ea. 17 m. De dakeonstruetie wordt hier onderverdeeld in 4 vakwerkvelden. leder 

vakwerkveld wordt weer onderverdeeld in twee spantafstanden van ea 9,0 m. De spantafstand in de hoeken 

van het stadion bedraagt ea 7,2 m. 
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7. □NTWERP RUIMTELIJK VAKWERK 

De aluminium dakconstructie wordt 

opgebouwd d.m.v. een ruimtelijk 

vakwerk. In dit hoofdstuk komen de 

aspecten die deel uit maken van het 

ontwerp van dat ruimtelijk vakwerk aan 

bod. Er wordt nader ingegaan op de 

constructiehoogte, ruimtelijke 

configuratie en het te kiezen 

vakwerksysteem. 

Afbeelding 7-1 O' Connel Centre Florida [7] 
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7.1 INLEIDING 

Het ontwerpen van een ruimtelijk vakwerk betekent het nemen van belangrijke beslissingen over factoren als 

de toe te passen configuratie van het ruimtelijk vakwerk (ordening van staven tussen de knopen}, span/depth 

ratio (overspanning/constructiehoogte) en span/panel-width ratio (overspanning/moduulafmetingen of 

overspanning/gridmaat). Deze factoren hebben grate invloed op aspecten als vakwerkstijfheid, gewicht, 

kosten en de verschijningsvorm het vakwerk. Er zijn zeer veel verschillende configuraties mogelijk am toe te 

passen. Deze leiden tot verschillende aantallen knopen en staven. De te kiezen factoren als de span/depth 

ratio en de span/panel-width ratio van een vakwerk hebben direct invloed op staafkrachten en stijfheid, maar 

oak op het aantal staven en knopen. 

Voor dergelijke constructies is het kiezen van een juiste geometrische configuratie en ontwerp van het grid 

van groat belang voor het verkrijgen van een rationeel en economisch ontwerp. Deze parameters werden 

gewoonlijk gekozen door de ervaring en inturtie van de ontwerper, maar na de ontwikkeling van de computer 

en wiskundige programmatuur, is het mogelijk am de constructie tot een ver stadium te optimaliseren. Dit is 

een uiterst complexe zaak, omdat er veel verschillende mogelijkheden zijn en het feit dat het am honderden 

rnisschien wel duizenden knopen en staven gaat. Als eerste wordt een configuratie gekozen. Hiervan kunnen 

dan de optimale span/depth ratio en de span/panel-width ratio warden bepaald door in de literatuur 

opgegeven kengetallen. Als laatste wordt het toe te passen systeern gekozen. 
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7. 2 C□ NFIGURATIES RUIMTELh.JK VAKWERK 

De configuratie van het ruimtelijk vakwerk is de typologie, de ordening van staven, waaruit het vakwerk wordt 

opgebouwd. Op die manier ontstaat een ruimtelijk stelsel staven opgebouwd uit ruimtelijke vormen, de meest 

toegepaste zijn de tetraeder en de halve octaeder. Hiervan zijn veel varianten te herleiden. Daarom is er een 

oneindig aantal mogelijke configuraties. 

7. 2. 1 KEUZEF'ACTOREN C□ NF'IGURATIE 

Welke configuraties in een bepaalde situatie toegepast kunnen worden hangt van de volgende factoren af: 

• Dakvorm, welke wordt uitgedrukt in de aspect ratio (lengte/breedte-verhouding); 

• Oplegcondities; 

• Afmetingen van de overspanning; 

• Wijze van belasten; 

Tevens kunnen architectonische aspecten een rol spelen en moet de schakeling van staven ervoor zorgen 

dat het ruimtelijk vakwerk niet geometrisch vervormbaar is. De bovenstaande keuzefactoren worden hierna 

een voor een behandeld voor de aluminium dakconstructie. 

ASPECT RATIO 

Uit onderzoek blijkt dat een ruimtelijk vakwerk het best tot zijn recht komt (meest economisch) bij een meer 

vierkant oppervlak met een aspect ratio van 1 tot 1,5 (lengte/breedte-verhouding). Op die manier is nog 

voldoende plaatwerking in het vakwerkveld aanwezig om de belasting naar beide richtingen toe af te dragen. 

Uit het onderzoek "Optimum design of space trusses" uitgevoerd door Dr. Ahmed El-Sheikh [3] blijkt dat een 

hogere aspect ratio van 2:1 resulteert in een duidelijke verhoging van het materiaalgebruik t.o.v een aspect 

ratio van 1 :1. Deze gemiddelde verhoging was 110% bij hoekopgelegde vakwerken. Een aanzienlijke 
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verhoging, die te verklaren is, doordat een overspanningrichting twee maal zo groat wordt en plaatwerking 

overgaat in liggerwerking langs de grate overspanning. Bij randopgelegde vakwerken was de verhoging in het 

materiaalgebruik 19%. Ook hier wordt een overspanningrichting twee maal zo groat, maar wordt de belasting 

afgedragen langs de kleine overspanning, de lange richting doet vrijwel niets. Bij oppervlakken met een 

dergelijke aspect ratio is het beter om een vakwerkvouwschaal toe te passen. Orn bij de aluminium tribune

overkapping een meer vierkant oppervlak voor de ruimtelijke vakwerken te genereren warden tussen de 

gebogen randligger en de achterzijde van de tribunes secundaire liggers geplaatst. Voor de ontstane 

vakwerkvelden zal de aspect ratio tussen de 1 en hoogstens 1,5 bedragen. 

DPLEGCONDITIES 

Een ruimtelijk vakwerk kan o.a. lijnvormig warden opgelegd langs de randen van het vakwerk of warden 

opgelegd op de hoekpunten hiervan. Randopgelegde vakwerken hebben een aanzienlijk lager 

materiaalverbruik dan de hoekopgelegde equivalenten hiervan. Uit onderzoek blijkt dat de zwaarste onder- en 

bovenstaven optreden langs de randen bij een hoekopgelegd vakwerk. Voor randopgelegde vakwerken 

treden deze op in het midden van het overspanningsveld [3]. Verder is makkelijk na le gaan dat de 

diagonalen, die de dwarskracht opnemen, voor beide oplegvarianten het zwaarst zijn nabij de opleggingen. 

De oplegconditie van het aluminium ruimtelijk vakwerk zal waarschijnlijk een soort tussensituatie zijn van een 

rand- en hoekopgelegde ondersteuning. Langs de randen van het overspanningsveld liggen verzwaarde 

liggers (opgebouwd uit drie lagen van het toe te passen ruimtelijk vakwerk). Deze hebben een aanzienlijk 

hogere stijfheid, waardoor een soort van randondersteuning ontstaat. Echter deze randliggers zullen onder 

belasting doorbuigen en kan er geen sprake zijn van starre steunpunten langs de randen. Het ruimtelijk 

vakwerk zal zich daarom ook gedragen als een hoekopgelegd vakwerk, namelijk met doorbuigingen langs de 

randen. 
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Tevens moet bekeken worden of de "orthogonale" vakwerkranden, als drie-laags ligger in de gekozen 

configuratie van het ruimtelijk vakwerk ingepast kunnen worden en wat dat voor een invloed dat heeft voor de 

randaansluitingen. 

AFMETINGEN VAN DE □VERSPANNING 

Ruimtelijke vakwerken kennen hun toepassing in een grote verscheidenheid aan overspanningen. De meeste 

ruimtelijke vakwerken komen het best tot hun recht bij zeer grote overspanningen, maar er zijn ook bepaalde 

configuraties, die juist alleen bij kleine overspanningen zijn toe te passen. De grootte van de overspanningen 

wordt als volgt ingedeeld: 

• > 60 m, large span; 

• 30 - 60 m, medium span; 

• < 30 m, small span; 

De aluminium tribuneoverkapping kent een maximale overspanning van kleiner dan 30m en wordt daarom 

ingedeeld in de categorie "small span" [1]. 

WIJZE VAN BELASTEN 

In de literatuur wordt gewezen op het aspect van de wijze van belasten als factor voor het kiezen van de 

configuratie [1]. Windbelasting op de dakconstructie is de maatgevende variabele belasting en omdat de 

rustende belasting relatief laag is moet er gerekend worden met winddruk en windzuiging. Dit betekent dat de 

belasting van teken kan wisselen. Bij ruimtelijke vakwerken met de diagonalen in een richting zal bij belasten 

in de andere richting alleen druk in de diagonalen ontstaan wat ongunstig is i.v.m. knikstijfheid. Tevens 

moeten in beide vakwerklagen rekening worden gehouden met drukkrachten. 
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Het woord orthogonale wordt hier tussen 

aanhalingstekens geschreven, omdat in het gekromde 

dakvlak de hoeken tussen de horizontaalstaven niet 

exact 90 graden zijn. Een juiste benaming hiervoor zou 

rechthoekig zijn. Toch wordt in het vervolg van het 

verslag orthogonaal aangehouden om het verschil in 

rechthoekig en diagonaal aan te geven. 
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Platteqrond 

Onderlaag 

Bovenlaag 

C,..h,...,_,..,1,;,..,..h, 

Knooppunt bovenlaag 

Knooppunt onderlaag 

A fbeelding 7 -1 Weergave configuratics [1] 

Afbeelding 7-2 In twee richt. orthogonaal. roostergrid 

HDDFDSTUK 7: □ NTWERP RUIMTELIJK VAKWERK 

7. 2. 2 MDGELIJKE CONF'IGURATIES 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke configuraties opgesomd, die voor de aluminium tribuneoverkapping 

kunnen worden toegepast. Wanneer het voorgaande wordt samengevat geldt voor de aluminium 

tribuneoverkapping: 

• Aspect ratio: 1-1.5; 

• 

• 

Oplegconditie: tussen rand- en hoekopgelegd; 

Overspanning: "small span"; 

• Wijze van belasten: belasting op knooppunten, in twee belastingrichtingen; 

De toe te passen ruimtelijke configuraties voor deze situatie zijn onder te verdelen in '"'orthogonale en 

diagonale configuraties. Configuraties ontstaan dus door een bepaalde schakeling van de staafelementen. 

Andere worden hier weer van afgeleid door bijvoorbeeld staven en knopen in een bepaald patroon weg te 

laten of juist toe te voegen. De configuraties worden schematisch weergegeven volgens afbeelding 2 [1]. 

□ RTH □ G□NALE C□NFIGURATIES 

• In twee richtingen orthogonaal roostergrid; 

2D-vakwerliggers, bestaande uit diagonalen en verticalen worden in twee richtingen in een orthogonaal 

grid geplaatst. De diagonalen zijn zo geplaatst dat bij neerwaartse belasting trek in de diagonalen 

ontstaat, echter bij opwaartse belasting zal elke diagonaal op druk worden belast, hetgeen een 

ongunstige situatie is i.v.m. met knikgedrag. 
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• Halve octaeders en tetraeders op orthogonaal grid; 

Halve octaeders en tetraeders warden geplaatst op een orthogonaal grid, in boven- en onderlaag lopen 

de elementen in twee richtingen en orthogonaal, waarbij de staafafstanden in onder- en bovenlaag gelijk 

zijn. Deze configuratie vereist relatief veel staven en knopen en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit 

levert echter wel een meer stijve constructie op. 

• Halve octaeders en tetraeders op orthogonaal grid met openingen; 

Dit is een variant op de vorige configuratie, waarbij in de onderlaag om de andere gridlijn staven en knopen 

zijn weggelaten, hierdoor warden oak plaatselijk halve octaeders weggelaten, waardoor de openingen 

ontstaan. In de onderlaag zijn de staafafstanden twee maal zo groat. Dit is zeer ongunstig bij opwaartse 

belastingen, als deze staven op knik warden belast. 

DIAGONALE CONFIGURATIES 

• In twee richtingen diagonaal roostergrid; 

Analoog aan in twee richtingen orthogonaal roostergrid warden 2-D vakwerkliggers in een diagonaal grid 

geplaatst. Oak hier geldt dat bij opwaartse belasting de diagonalen op druk warden belast. 
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Afbeelding 7-4 Halve octaeders op orthogonaal grid met 

openingen [1 J 

Afbeelding 7-5 Twee richtingen diagonaal roostergrid [1] 
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Afbeelding 7-6 Halve octaeders op diagonaal grid [4] 
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Afbeelding 7-7 Halve octaeders op orthogonaal grid 

in schaakbord- patroon [1] 
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Afbeclding 7-8 Halve octaeders op diagonaal grid [1] 

■ Halve octaeders op diagonaal grid (diagonaal op diagonaal): 

De diagonale variant van halve octaeders op orthogonaal grid. De halve octaeders worden diagonaal 

geschakeld, in boven- en onderlaag zijn de staafafstanden gelijk. Deze configuratie vereist veel staven en 

knopen en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit levert echter wel een meer stijve constructie op. 

• Halve octaeders op orthogonaal grid schaakbordpatroon (orthogonaal op diagonaal); 

Dit is een variant op halve octaeders op orthogonaal grid, waarbij in de onderrand om de andere grid 

staven worden weggelaten, de overgebleven staven lopen diagonaal. Hierdoor wordt ook om de andere 

moduul een halve octaeder weggelaten in een schaakbordpatroon. De in een diagonaal grid geplaatste 

onderstaven zijn een factor ✓2 groter dan de orthogonale bovenstaven. 

• Halve octaeders op diagonaal grid (diagonaal op orthogonaal); 

Deze configuratie is afgeleid van halve octaeders op orthogonaal grid. De halve octaeders worden nu 

diagonaal op het orthogonale grid van de onderlaag geplaatst. Zo ontstaat een diagonaal grid in de 

bovenlaag. In de onderlaag zijn om de andere gridlijn staven weggelaten. Hierdoor worden ook om de 

andere moduul, in een soort van "dambord-profiel" de halve octaeders weggelaten. De staven in de 

onderlaag zijn een factor ✓2 groter dan de staven in de bovenlaag. 
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■ Diagonaal grid op orthogonaal geplaatste halve octaeders (diagonaal op orthogonaal); 

Het grondvlak van halve octaeders vormt de orthogonale onderlaag. In de bovenlaag warden over de 

toppen van de halve octaeders en de verticalen in een diagonaal grid staven geplaatst. De staven in de 

onderlaag zijn een factor .fi grater dan de staven in de bovenlaag. 

7.2.3 KIEZEN CONFIGURATIE 

Uit de in de voorgaande paragraaf besproken mogelijke configuraties voor ruimtelijke vakwerken wordt van de 

halve octaeder en tetraeders op orthogonaal grid gekozen (zie afbeelding 7-4). Dit is een van de meest 

toegepaste configuraties. Een "orthogonale" configuratie sluit het best aan op de eveneens "orthogonaal" 

lopende vakwerkranden. Tevens zijn de staafafstanden in boven- en onderlaag nagenoeg gelijk, wat het 

meest optimaal is bij belastingen in twee richtingen (winddruk en -zuiging, waarbij in beide belastingsituaties 

ongeveer hetzelfde zijn in grate). 
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7. 3 GRIDMAAT EN C□ NSTRUCTIEH□□GTE 

De belangrijkste invloedsfactoren voor de kosten van een ruimtelijk vakwerk zijn het materiaalgebruik, het 

aantal staven en het aantal knopen. Deze zijn voor een gekozen configuratie direct afhankelijk van de 

toegepaste gridmaat (moduulafmetingen) en de constructiehoogte. Voor het optimaliseren van een ruimtelijk 

vakwerk moeten deze als ontwerpvariabelen worden gekozen en onderzocht. Als randvoorwaarden gelden de 

eisen met betrekking tot de sterkte en stijfheid van de constructie. De benodigde staafdoorsneden (lees: 

gewicht) zijn hier afhankelijke variabelen van. 

De constructiehoogte van een ruimtelijk vakwerk heefl direct invloed op de staafkrachten en de stijfheid van 

het ruimtelijk vakwerk. De verhouding tussen de overspanning en de constructiehoogte wordt weergegeven 

middels de span/depth ratio. Het aantal modulen heeft direct invloed op het aantal toe te passen knopen en 

staven. Het aantal modulen wordt uitgedrukt door de span/panelwidth ratio. 

7.3.1 SPAN/PANELWIDTH RATIO 

De wiskundige beschrijving van het dakoppervlak duidt een continu gekromd vlak aan. Dit oppervlak zal 

uitgevoerd worden als ruimtelijk vakwerk. Het vlak wordt als het ware discreet gemaakt door profielen tussen 

de knooppunten. De keuze voor een bepaalde gridmaat staat niet alleen, maar brengt in algemene zin enkele 

consequenties met zich mee. 

BEKLEDING 

Er zijn verschillende afdekkingsmogelijkheden. Plaatmateriaal als geprofileerde dakplaten of 

doekconstructies. Met doekconstructies kan voor grotere gridmaten gekozen worden. Bij plaatmaterialen blijft 

de gridmaat beperkt tot de haalbare overspanning van het plaatmateriaal. 
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CDNSTRUCTIEF 

Het toepassen van een grote gridmaat (weinig modulen). Echter dit heeft directe constructieve gevolgen voor 

het ruimtelijk vakwerk. De systeemlengte van de staven in de boven- en onderlagen zal groter worden. Dit 

heeft echter geen invloed op de op trek belaste staven. Het interne moment blijft namelijk hetzelfde (F=M/h), 

de trekkrachten zullen gelijk blijven. De drukstaven daarentegen zullen wel zwaarder moeten worden 

vanwege een grotere kniklengte. Ook de diagonalen in het ruimtelijk vakwerk zullen bij een grotere gridmaat 

langer worden. Dit heeft een grotere kniklengte tot gevolg voor de op druk belaste staven. Tevens maken 

deze dan een grotere hoek met de horizontale vakwerklagen. Orn een zelfde verticale component te leveren 

zal de normaalkracht in de diagonalen groter moeten zijn. Dit betekent dat de benodigde doorsnede van de 

diagonalen versneld zal toenemen bij het vergroten van de gridmaat. 

AANTAL KNODPPUNTEN EN STAVEN 

Des te fijner he! grid wordt, des te meer knooppunten en staven er benodigd zijn om het dakvlak op te 

bouwen. Meer knooppunten en staven betekent meer bewerkingen qua knopen en dus ook qua kosten. In 

afbeelding 7-10 is in relatieve zin te zien dat een groter raster altijd goedkoper is dat een kleiner raster. Hieruit 

is te concluderen dat de kosten voor het vervaardigen van staven en knopen overheersend zijn t.o.v. de 

materiaalkosten. 

HET BEELD VAN HET DAK 

Het grid moet niet te dicht gekozen worden, omdat dit de transparantie en de "lichtheid" van het dak kan 

aantasten. Hierin speelt de verhouding tussen de omvang van de profieldoorsnede en het gridmaat ook een 

rol. Bij een le grove gridmaal kan hel geval oplreden dal de discretisatie van hel gekromde oppervlak in 

rechle slaven le veel zichtbaar is. 
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BEPALEN DMREKENFACT□ R: 

Gelijkstellen El: Ea1u = 1h * Estaal 

la1u = 3 * lstaal 

Bepalen I ruimtelijke constructie: 

I = 1
/12bh

3 + Aa
2 

Bij gelijkblijvende doorsnede afmetingen A: 

Aa1u = Astaal 

aa1u = ✓3 as1aal 

omrekenfactor = ,./3 = 1, 75 

7.3.2 SPAN/DEPTH RATIO 

De constructiehoogte is een andere belangrijke factor voor het ontwerp van een ruimtelijk vakwerk. Ook 

hierbij kan weer eenvoudig kwalitatief nagegaan warden welke invloed de constructiehoogte heeft. Dit is 

gedaan voor het verhogen van de afstand tussen boven- en onderlaag bij een gelijkblijvende gridmaat. Het 

aantal knopen en staven blijft dan gelijk. Een grotere vakwerkhoogte betekent een grotere afstand tussen het 

onder- en bovenvlak en betekent lagere normaalkrachten in de staven aldaar bij een gelijkblijvend op te 

nemen moment. De hoek van de diagonalen met de horizontale lagen wordt groter (steiler) en dat betekent 

lagere normaalkrachten om een zelfde verticale component te leveren. Daarentegen neemt de kniklengte van 

de op druk belaste staven toe door de grotere staafafstanden. 

7.3.3 BEPALEN RATIO 

De constructiehoogte en de gridmaat kunnen in de ontwerpfase eenvoudig warden bepaald aan de hand van 

vuistregels. In verschillende gepubliceerde artikelen warden kengetallen gegeven die door middel van 

onderzoek zijn bepaald. Echter zijn deze voor staal opgesteld. Orn de ratio toch te kunnen hanteren wordt een 

omrekenfactor van staal naar aluminium gehanteerd. Deze wordt bepaald op 1,75. De ratio warden bepaald 

aan de hand van de grootste overspanning, te weten 25,0 m. 

Bepalen constructiehoogte en gridmaat: 

Span/depth 

Span/panelwidth 

25/16 * 1,75 = 2,625-> h = 2,75 m 

25/16 * 1, 75 = 2,625 -> 10 modulen 

gridmaat = 25/10 = 2,5m 
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7.4 VAKWERKSYSTEEM 

Een ruimtelijk vakwerk is een constructiesysteem opgebouwd uit staven en knopen. Voor het realiseren van 

een ruimtelijk vakwerk kan gekozen worden voor een bepaald vakwerksysteem. Dit is doorgaans een 

commercieel product en is herkenbaar aan het knoopelement dat als intermediair dient om de staven aan 

elkaar te bevestigen. Er zijn veel systemen voor ruimtelijke vakwerken ontwikkeld, onder andere: 

■ MERO systeem 

■ OKTA systeem 

■ Triodetic systeem 

■ Nodus systeem 

Aangezien voor het MERO systeem is gekozen (zie 7.4.3) zal dit systeem in de volgende paragraaf verder 

besproken worden. 

Afbcclding 7-14 OKTA systeem 161 Afbeelding 7-13 Triode tic systeem f 6] 
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Afbcclding 7-11 MERO systeem [6] 
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Afbeelding 7-12 Nodus systeem [6] 
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1. ronde buis 

2. conisch uiteinde 

3. bout 

4. moer 

5. deuvelpen 

Afbcelding 7-15 Doorsncdc MERO systeem [7] 

Afbeclding 7-16 Fabricage MERO knooppunt [7] 

7.4.1 MERO SYSTEEM 

Het MERO systeem is het eerste geprefabriceerde systeem voor ruimtevakwerken en biedt zelfs heden ten 

dage nog de meest uiteenlopende toepassingen voor het realiseren van ruimtelijke vakwerken. Het systeem 

bestaat in hoofdlijnen uit een bolvormig knooppunt, waarop met een bepaald verbindingssysteem de 

vakwerkstaven veilig en betrouwbaar worden aangesloten. Hiermee kunnen praktisch alle configuraties 

gemaakt worden. 

De staafelementen die worden toegepast zijn ronde buizen, deze hebben de meeste weerstand tegen 

uitknikken in alle richtingen. Tevens leveren deze een esthetisch en uniform beeld op. Diameters van 30 -

355 mm met verschillende wanddiktes zijn standaard leverbaar, de lengte van de staafelementen verschilt 

van ongeveer 1,5 m tot 5,0 m, maar andere lengten zijn ook leverbaar. Orn meerdere staven (met grote 

diameters) op de relatief kleine knopen aan te kunnen sluiten worden conische uiteinden aan de staafeinden 

gelast. De staven worden aan de knopen bevestigd door hoge sterkte bouten. De bout is uitgerust met 

schroefdraad en wordt in een voorgeboord gat gedraaid en vastgezet met een deuvelpen. De knooppunten 

zijn bolvormig, zodoende is er een vrije keuze voor de hoek van aansluiting van de staven. De standaard 

knopen hebben diameters van 49,5 - 350 mm. 

Met het MERO systeem kunnen de meest gecompliceerde ruimtevakwerken gerealiseerd worden. Voor de 

wiskundige analyse wordt gebruik gemaakt van een CAD/CAM systeem. De lengte van de staven en de 

aansluithoeken op de knopen worden door dit systeem voor ieder onderdeel afzonderlijk afgeleid. Tijdens de 

fabricage worden deze onderdelen door computer gestuurde machines gemaakt. Dit maakt de kans op fouten 

vrijwel onmogelijk en afwijkingen klein. 
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7.4.2 IMAX CINEMA TE GLASGOW 

De lmax cinema te Glasgow is een recent bouwwerk gerealiseerd in het kader van een reeks verschillende 

Millennium projecten verspreidt over Groot-Brittannie. De blobvorm is opgebouwd uit een ruimtelijke 

vakwerkconstructie, hier overheen is een titaniumhuid aangebracht. Het toegepaste vakwerksysteem is een 

MERO systeem. Het gehele ruimtelijke vakwerk is als 3D-model ingevoerd in een Cad-programma. Hieruit 

zijn de precieze staafafstanden en de aansluitingen met de knopen herleid. Deze knopen zijn alien 

verschillend met aansluitingen onder verschillende hoeken. De toegepaste knopen zijn geen standaard 

systeemknopen, deze zijn enkel toepasbaar voor vlakke vakwerklagen (boven- en onderlaag liggen in een 

plat vlak). Er wordt gebruik gemaakt van massieve knopen waaraan de staven middels de typische MERO 

aansluiting worden bevestigd. Het lmax is een voorbeeld van hoe een complexe vorm gerealiseerd kan 

worden als ruimtelijk vakwerk door gebruik te maken van het MERO-systeem. 

Afbcclding 7-19: Ondcraanzicht 

vakwcrkconstructic 

Afbeelding 7-20: Detail MERO-knoop 
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Afb eel ding 7 -1 7 Imax cinema te Glasgow 

Afbcclding 7-21: MERO systeem tocgepast bij lmax 
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Afbcelding 7-22: Dubbelgekromd oppervlak [7] 

Afbeelding 7-23: ondcraanzicht stadion Split [7] 

H□OFDSTUK 7: □ NTWERP RUIMTELIJK VAKWERK 

7.4.3 KEUZE VAKWERKSYSTEEM 

Er wordt voor gekozen om het MERO Systeem toe te passen. Dit systeem kent een aantal eigenschappen, 

die voor de aluminium vakwerkconstructie positief zijn. Het MERO systeem is geen star, maar flexibel 

systeem. Staaflengten en staafdoorsneden kunnen vrij gekozen worden. De conische uiteinden van de staven 

maken het mogelijk dat meerdere staven met grote diameters op een knoop kunnen worden aangesloten. 

Doordat het systeem gebruik maakt van een bolvormige knoop kunnen staven onder alle hoeken aangesloten 

worden. Hierdoor kunnen praktisch alle mogelijke vakwerkconfiguraties gerealiseerd worden met het MERO 

systeem. Ook kunnen hierdoor allerlei verschillende en de meest gecompliceerde oppervlakken gemaakt 

worden, uiteenlopend van een plat vlak tot een tegengesteld dubbelgekromd oppervlak. 

Het systeem biedt m.b.t. tot de knooppunten een verscheidenheid aan keuzes tussen bolafmeting, 

boutdiameter en boutkwaliteit. Per bolafmeting zijn er meerdere boutdiameters, waaruit gekozen kan worden. 

Per boutdiameter bestaan er verschillende kwaliteiten. De krachten die overgebracht kunnen worden varieren 

daarbij van 27,3 tot 1413 kN [7]. 
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B. KEUZE BEKLEDINGSSYSTEEM 

Over de bovenstaven van de 

ruimtevakwerken 

bekledingssysteem 

wordt een 

aangebracht. 

Hiermee wordt het uiteindelijk doel van 

de overkapping bereikt: de 

toeschouwers bescherming bieden 

tegen weersinvloeden als regen, wind 

en sneeuw. 

Afbcelding 8-1: British Embassy Muscat [8] 
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B. 1 INLEIDINC3 

Het bekleden van het dakvlak kan met een verscheidenheid aan materialen en systemen gebeuren. Bij de 

selectie van mogelijk toe te passen systemen is een aantal aspecten van belang. Zo moet het systeem een 

overspanning kunnen halen die volgt uit de gridmaat van het vakwerksysteem, een laag eigen gewicht 

hebben en esthetisch verantwoord zijn. Omdat we hier te maken hebben met een dubbelgekromd dakvlak, 

moet het systeem bij een overspanning over meerdere vakwerkmodulen zo'n vlak ook daadwerkelijk kunnen 

beschrijven. 

De daksystemen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere: 

• Aluminium dakplaten; 

• Membraanconstructie; 

• Beglazingssysteem; 

De keuze van het bekledingssysteem is van verstrekkend belang, zowel architectonisch (het dak bepaalt hier 

voor een groot deel het uiterlijk van het gehele bouwwerk) als ook constructief. Het eigen gewicht van het 

gekozen bekledingssysteem heeft direct invloed op constructieafmetingen. 
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Een ander aspect dat in ogenschouw genomen dient te worden is waar het in een voetbalstadion allemaal om 

draait: het grasveld. ledereen kent de problemen van de Amsterdam ArenA. Een fantastisch stadion met een 

dak dat open en dicht kan, maar het gras wil er maar niet groeien. Tegenwoordig kampen meerdere stadions 

met dit probleem. Gras vereist namelijk optimale groeiomstandigheden en die zijn heel moeilijk te 'creeren'. 

De lastige factor is de natuur. Omdat het stadion is omgeven door hoge tribunes, is er geen sprake meer van 

een 'open' structuur. Bovendien zijn de tribunes vaak voorzien van een grote overkapping. Het behoeft 

nauwelijks een betoog dat ten opzichte van 'open' stadions de groeiomstandigheden voor het gras hiermee 

aanzienlijk verminderen. Factoren als licht, temperatuur en ventilatie spelen een rol bij het kwaliteitsverlies 

van het gras [1]. 

Voor het groeiproces van gras is er voldoende licht nodig voor de fotosynthese. Daarnaast is de factor 

temperatuur belangrijk. Voor een goede grasgroei is namelijk een goede balans tussen temperatuur en licht 

benodigd. In een min of meer gesloten stadionomgeving zal deze balans worden verstoord, hetgeen de 

grasgroei zal remmen. Deze verstoring is vooral aan de schaduwzijde van hoge tribunes merkbaar. 

De factor ventilatie is ook van belang. Voldoende ventilatie direct boven het grasoppervlak maakt het mogelijk 

om warmte en waterdamp uit te wisselen met de atmosfeer. Het grasoppervlak zal daardoor sneller drogen en 

zodoende minder gevoelig zijn voor aanvallen van schimmelziekten. Tevens zal het veld minder glad zijn en 

daardoor beter bespeelbaar [1]. Devier toegangspoorten op de hoeken van het veld maken ventilatie mogelijk 

op speelveldniveau. Orn bij dit project een goede grasgroei te bewerkstelligen zal het wenselijk zijn dat het 

bekledingssysteem enige mate van lichtdoorlatendheid bezit. 

Als eerste worden de verschillende systemen beschreven, daarna worden enkele mogelijke toepassingen 

geschetst en als laatste wordt een keuze gemaakt voor een bepaald systeem. 
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Afbeclding 8-2 Geen grasproblemen bij Gelrcdome 

door uitschuifbaar veld [1] 
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Afbeelding 8-3 Geprofileerde aluminium dakplaat [2] 

H □□ FDSTUK B: BEKLEDINGSSYSTEEM 

B.2 ALUMINIUM DAKPLATEN 

B.2.1 GEPR□FILEERDE PLATEN 

Als dakbedekkingsysteem kunnen de alom bekende geprofileerde aluminium dakplaten warden toegepast 

Deze bereiken door hun specifieke vorm een hoge draagkracht met maar weinig materiaal. De platen kunnen 

een golfvormige, zwaluwstaartvormige of trapeziumvormige profilering hebben en zijn in staat een 

dubbelgekromd dakvlak te beschrijven. In dwarsrichting op de profilering (slappe richting) kunnen de platen 

moeiteloos gebogen warden en zich aanpassen aan een gebogen onderconstructie. In de richting van de 

profilering (sterke richting) is dit moeilijker, echter bij een grate buigingsradius (hier aan de orde) is een 

mechanische voorbewerking niet nodig ( r min = !!._ • 500 ) [2]. 
t 

Doordat de platen uit aluminium zijn vervaardigd hebben deze een aantal voordelen die direct uit hoofdstuk 2: 

"Analyse aluminium" af te leiden zijn: 

• Lange levensduur, corrosiebestendigheid; 

• Lichte onderconstructie door laag eigen gewicht (Aluform 80/212: 4,86 kg/m2 [12]); 

• Makkelijke en snelle montage door licht eigen gewicht en het gunstig in elkaar stapelen voor vervoer; 

• Recyclebaar; 

• Architectonische mogelijkheden: aluminium natuurkleur of een uitgebreid kleurenpalet mogelijk; 
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Als nadeel van het toepassen van enkel aluminium dakplaten als bekledingssysteem kan de akoestiek 

genoemd worden. Bij een zware regen- of hagelbui wordt het geluid van de neerslag op het dak niet 

geabsorbeerd, maar eerder versterkt door het aluminium materiaal. Dit kan door de toeschouwers als 

hinderlijk worden ervaren en kan als overlast worden beschouwd. Echter moet men zich afvragen, hoe vaak 

een hagelbui voor zal komen, wanneer het stadion in gebruik is. 

B.2.2 KAL-Z IP FELSBAANSYSTEEM 

Aluminium dakplaten in de vorm van het KAL-ZIP felsbaansysteem is de eigentijdse variant op het vroeger 

met de hand vervaardigde staande felsdak. Door de vormgeving en het lijnenspel van het systeem biedt het 

esthetische mogelijkheden. Het bezit de gunstige eigenschappen van de hierboven beschreven geprofileerde 

aluminium dakplaten. Het verschil zit hem echter in de bevestiging van de dakplaten en de aansluiting tussen 

de platen in langsrichting. Dit is door het ombuigen van de opstaande randen in het systeem ge"integreerd. 

Deze techniek verhindert dat er gaten in de dakplaten hoeven worden gemaakt, welke kunnen leiden tot 

lekkage. 

Een voordeel dat specifiek voor het KAL-ZIP felsbaansysteem geldt is dat de felsbaanelementen een 

onbeperkte vormgeving kennen. Zo zijn bijvoorbeeld concave, convexe en conische elementen mogelijk. 

Hiermee kan het dubbelgekromde dakvlak gerealiseerd worden, vergelijkbaar met het dakvlak van het 

voetbalstadion de Kuip. Dit is een mooi voorbeeld waar KAL-ZIP is toegepast (zie afbeelding 8-5). 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK B: BEKLEDINGSSYSTEEM 

Afbeelding 8-4 Felsbaansysteem [2] 

Afbeelding 8-5 De Kuip Rotterdam [5] 
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Bij de montage worden de U-vormige, 2elfdragende aluminium profielplaten op het bouwwerk machinaal, 

regendicht en sluitend gefelst. De bevestiging van het dak op de onderconstructie gebeurt met speciale, 

ingefelste clips, die de uitgeoefende druk- en 2uigkracht verder naar de onderconstructie leiden. De kop van 

de klip is 20 ontworpen dat vrije lengteuitzetting van de KAL-ZIP banen mogelijk is. Hierdoor is het mogelijk 

KAL-ZIP banen in grote lengte toe te passen. De KAL-ZIP felsbanen moeten op een bepaalde plaats van een 

vast punt worden voorzien. Dit punt neemt de door afschuivende sneeuwlast ontstane krachten op en is een 

rustpunt van elke felsbaan. De lengteuitzetting van een felsbaan begint vanaf dit vaste punt. Het beste is om 

dit vaste punt aan de boven2ijde te kie2en. De lengteuitzetting vindt dan richting de dakrand plaats. De2e 

lange banen kunnen met een mobiele profielwals op de bouwplaats worden vervaardigd, 2odat de lengte de 

gehele overspanning kan beslaan en niet wordt beperkt door transportmogelijkheden. 

Bij een gridmaat van ea. 2m, kan de overspanning tussen de bovenstaven van het ruimtevakwerk oplopen tot 

wellicht 3,5 in het meest ongunstige geval. Overspanningen tot ruim 4 m kunnen worden gehaald met KAL

ZIP felsbanen. Te meer omdat de elementen in lange banen worden vervaardigd en 20 over meerdere velden 

kunnen overspannen. Dit is echter sterk afhankelijk van de maatgevende belastingen per project. De 

felsbanen 2ijn 2elfs na montage nog beloopbaar, indien 2e aan elkaar 2ijn gefelst (samenwerkend). Binnen 

het product 2ijn meerdere types te onderscheiden. KAL-ZIP wordt standaard geleverd in breedten van 305 tot 

600 mm. Voor projecten groter dan 1200 m2 is een afwijkende werkende breedte mogelijk. In het geval van 

de2e overkapping kan er dus geko2en worden voor een afwijkende werkende breedte. 
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B.3 MEMBRAANCONSTRUCTIE 

Het geringe eigen gewicht en de eigenschap van enige mate van lichtdoorlatendheid rechtvaardigt het 

bekijken van een membraanconstructie als bekledingssysteem voor het dakvlak. Bovendien kent dit materiaal 

zeer esthetische toepassingen en geeft het de constructie een licht en elegant karakter. Echter voor het 

gebruik ervan is specialisme vereist, wat niet altijd voorhanden is. Tevens heeft een membraanconstructie het 

negatieve vooroordeel weinig duurzaam te zijn en gevoelig te zijn voor vuilaanslag. Dit laatste zou een 

onverzorgde en verwaarloosde indruk achterlaten. 

Het membraan kan toegepast worden als bekleding in combinatie met een staal- of aluminiumconstructie. Het 

membraan wordt dan aangebracht in een recht vlak over de constructie heen en doet alleen dienst als 

bekledingsmateriaal. Toch zien we vaker dat het materiaal in een specifieke membraanconstructie wordt 

toegepast. 

B.3. 1 MEMBRAANV□RMEN 

In zijn algemeenheid zijn membraanconstructies ruimtelijk gekromde oppervlakten, die de belastingen alleen 

in het eigen vlak afdragen en daarmee een membraan-spanningstoestand definieren. Voor het stabiliseren 

(stijfheid) van het doek is een zekere mate van voorspanning en een bijbehorende kromming van het 

membraanoppervlak benodigd. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 

• Het membraanoppervlak is in twee richtingen tegengesteld gekromd en mechanisch voorgespannen; 

• Het membraanoppervlak is in twee richtingen eenzijdig gekromd en pneumatisch voorgespannen; 
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Afbeelding 8-6: Onderaanzicht membraanconstructie, 

Skyline Pavilions, Bognor Regis [8] 
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Afbeelding 8-7: Hypar shape [4] 

Afbcelding 8-8: Horse saddle shape [4] 

Afbeclding 8-9: Cone shape [4] 

H □□FDSTUK S: BEKLEDINGSSYSTEEM 

De grote van de krachten in het membraan zijn afhankelijk van de uitgeoefende belasting en de kromming 

van het membraan. Hoe grater de kromming van het membraan is, hoe geringer de benodigde 

voorspankracht zal zijn en des te kleiner zijn ook de krachten in het doek door wind- of sneeuwbelasting [3]. 

Het dakvlak van de aluminium constructie is een in twee richtingen eenzijdig gekromd oppervlak. Er zullen 

maatregelen moeten worden getroffen om het toegepaste membraan een tegengestelde kromming te geven. 

Er zijn verschillende ruimtelijke vormen waarmee een membraanconstructie gerealiseerd kan worden. Dit zijn 

achtereenvolgens de hypar shape, de horse saddle shape (zadelvorm), cone shape (trechtervorm), en de 

"ridge and valley" ("bergrug en -dal"). De vormen worden hieronder in het kort beschreven [4]. 

HYPAR SHAPE 

Bij de hypar shape (hyperbolische parabolide) vormen de diagonalen van een vierkant of rechthoekig 

grondvlak de tegengestelde krommen. 

HORSE SADDLE SHAPE 

De Horse saddle shape is ontwikkeld uit een plat rechthoekig vlak door de korte zijden in een boog op te 

voeren en in het midden het ontstane vlak naar beneden te trekken door gebruik te maken van trekkrachten. 

CONE SHAPE 

De cone shape kan vierkante, ronde of grondvlakken met veel hoeken bedekken. De vormbepaling gebeurt 

door het membraan uit het centrum van een plat vlak te trekken of duwen. 
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RIDGE AND VALLEY 

De ridge and valley shape wordt ontwikkeld uit een vierkant of rechthoekig vlak. Het membraan wordt 

gevormd door twee parallelle bovenranden en een valley cable die een kromming teweegbrengt naar de 

laaggelegen verankeringspunten. Bij het aluminium ruimtelijk vakwerk is een zekere constructiehoogte 

waartussen een tegengesteld gekromd oppervlak mogelijk moet kunnen worden gerealiseerd. Hierbij moet 

worden gedacht aan een hyparvorm binnen een tetraeder of een kegelvorm binnen een halve octaeder van 

het ruimtelijk vakwerk. In groter verband kan gedacht worden aan een ridge- and valleycable tussen onder- en 

bovenlaag van het vakwerk of het aanbrengen van gebogen onderdelen om een horse-saddle vorm te 

creeren. 

Bij het Gottlieb-Daimler Stadion in Stuttgart wordt een in twee richtingen tegengesteld gekromd oppervlak 

gecreeerd door gebogen secundaire Jiggers onder het membraan aan te brengen om een horse-saddle 

oppervlak te doen ontstaan. 

Bij het pneumatisch voorspannen van het membraan wordt gebruik gemaakt van luchtkussens. Bij deze 

membraanconstructie wordt het vlak door de binnendruk in de luchtkussens gestabiliseerd. Het wordt vooral 

toegepast waar met een lichte constructie een binnenklimaat moet worden geschapen, waarbij veel licht wordt 

vereist (kassen, sporthal). In Halle is een dak als plat vlak gemaakt met een pneumatisch voorgespannen 

membraanconstructie (afbeelding 8-11). Bij een tribuneoverkapping is een binnenklimaat niet vereist. Daarom 

zal deze variant verder achterwege worden gelaten. 
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Afbeelding 8-10: Ridge and valley shape [4] 

Afbeelding 8-11: Membraanconstructie Gottlieb

Daimler-Stadion [6] 
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Afbeelding 8-12: Centre Court Halle, 

pneumatisch voorgespannen dak f6] 

Afbeclding 8-13 hypar-shapes, British Embassy Muscat, 

[8] 

HD□ FDSTUK 8: BEKLEDINGSSYSTEEM 

B.3.2 MATERIAALGEBRUIK 

Er zijn veel mogelijkheden qua materiaalgebruik op het gebied van membraanconstructies. Deze zijn onder te 

verdelen in films (folies), fabrics (geweven doek) en coated fabrics (geweven doek beschermd door een 

coating). Voor de meeste toepassingen in buitenlucht is het niet mogelijk om alleen een film of fabric toe te 

passen: films zijn niet sterk genoeg en fabrics zijn niet waterdicht en duurzaam genoeg. Daarom wordt het 

noodzakelijk om een coated fabric toe te passen. De coating maakt het doek waterdicht en beschermt het 

tegen invloeden als uv-straling, brand en schimmel- en bacterieaanvallen. Tevens kan een 

oppervlaktebehandeling worden aangebracht. Deze zorgt ervoor dat er geen vuil aanhecht en het membraan 

makkelijker schoon te houden is. De mechanische eigenschappen van het membraan worden bepaald door 

de fabric. Eigenschappen als brandgedrag, duurzaamheid, mogelijkheid tot het maken van verbindingen en 

luchtdoorlatendheid worden bepaald door de coating. Ook de mate van lichtdoorlatendheid hangt af van de 

toegepaste coating. De meest gangbare coated fabrics in Europa zijn [7]: 

• Rubber coated nylon 

• PVC-coated polyester 

• PTFE-coated glasvezel 

De materialen PTFE-coated glasvezel en PVC-coated polyester liggen qua eigenschappen dicht bij elkaar. 

Deze zijn gunstiger dan die van het rubber coated nylon. Het toepassen van doek heeft het negatieve 

vooroordeel dat reeds na een korte periode vuilophoping waar te nemen is, dat een minder fraai en 

onverzorgd beeld oplevert. Echter het oppervlak is tegenwoordig zeer glad en is daardoor zelfreinigend. 

Vergelijkend met glas regent alle vervuiling eraf en hoeft er aan de buitenzijde geen reiniging meer plaats te 

vinden. 
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Het PVC-coated polyester wordt al meer dan 30 jaar toegepast voor membraanconstructies, vanwege de 

gunstige economische eigenschappen. De levensduur van dit materiaal ligt tussen de 15 en 20 jaar. Echter 

zijn er verschillende voorbeelden van doekconstructies die nog steeds dienst doen sinds de vroege jaren 70, 

zonder enige vorm van onderhoud of reparatie. Vanwege de toevoeging van een fluoro-polymeer toplaag is 

de bescherming tegen vervuiling van het materiaal veel verbeterd in vergelijking met vroeger. Door de 

aanwezigheid van chloriden in het moleculair systeem van PVC is het bij onvoldoende ventilatie en 

waterafvoer meer gevoelig voor schimmelvorming. De goede mechanische eigenschappen (meerdere types 

verkrijgbaar met verschillende sterkteklassen) maken ze geschikt voor grote overspanningen. Het heeft een 

hoge potentiele sterkte (tot 9.800 N/5cm), een hoge scheursterkte (tot 1.800 N) en een hoge elasticiteit 

(breukrek 20-30%). De lichtdoorlatendheid licht doorgaans tussen de 0,8% en 4%, maar hogere waarden zijn 

tegenwoordig ook mogelijk (Ferrari Fluotop 702T-1502T lichtdoorlatendheid van 11 %-22% [4]). 

De PTFE-coated glasvezel wordt vanwege de in alle opzichten zeer goede materiaaleigenschappen gezien 

als het optimale materiaal voor permanente- en waterdichte doekconstructies. De levensduur van het 

materiaal is ongeveer 30 jaar. De moleculaire structuur van de fluoro-polymeer coating wordt beschouwd als 

een van de meest vaste organische samenstellingen, die beschikbaar zijn. Dit betekent dat het materiaal zeer 

goed bestand is tegen alle milieus en chemische omstandigheden. Vuilophoping op het doek is minimaal. 

Omdat het vuil grotendeels wordt weggespoeld door regen kan het als zelfreinigend warden beschouwd. 

Daarentegen heeft het mindere mechanische eigenschappen in vergelijking met het PVC-coated polyester. 

Het heeft een lagere potentiele sterkte (tot 7.500 N/5cm) en de scheursterkte (tot 500 N) en de elasticiteit 

(breukrek 3-10%) zijn ook lager. Wei kan een lichtdoorlatendheid van ongeveer 13% gehaald warden. Verder 

is het een onbrandbaar materiaal [3][71[9]. Vanwege de langere levensduur wordt het PTFE coated glasvezel 

gekozen. 
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Afbeelding 8-14: Zoo Berlin, House for Hippopotamus 

[2] 

H □□ FDSTUK 8: BEKLEDINGSSYSTEEM 

B.4 BEGLAZINGSSYSTEEM 

Het gebruik van een beglazingssysteem als bekleding voor het dakvlak geeft het dak een transparant en licht 

karakter. Als enige materiaal kan glas door zijn aanwezigheid afwezigheid suggereren: er lijkt geen bekleding 

van het dak aanwezig te zijn. Daglicht wordt niet weerhouden, waardoor een volledig open dakstructuur 

ontstaat. De glasplaten overspannen tussen de mazen van de boven- of onderstaven. Er zal gekeken moeten 

worden of de te realiseren overspanningen constructief mogelijk zijn in glas, met in het achterhoofd houdend 

dat het gewicht niet te hoog mag zijn. De dichtheid van glas is namelijk erg hoog (p = 2500 kgtm\ 

Het basisproduct is floatglas, dat zijn naam dankt aan het productieproces. 'Voortdrijvend' op een blad van 

vloeibaar tin komt het in een continue proces uit de glasovens. Voor het succesvol en veilig toepassen van 

glasconstructies zijn twee bewerkingen van belang: harden en lamineren. Bij harden wordt floatglas in korte 

tijd sterk afgekoeld. Wanneer de buitenkant al hard is, roept de nog krimpende binnenkant een drukspanning 

in de buitenkant op ('voorspanning'). Glas is een lineair elastisch en bros materiaal. Als de spanningen te 

hoog oplopen, bezwijkt het zonder duidelijke waarschuwing. Vooral spanningsconcentraties vormen daardoor 

een reeel gevaar. Bij gehard glas drukt de drukspanning alle vervelende scheurtjes dicht. Bij gelamineerd glas 

worden minimaal twee glasplaten aan elkaar verkleefd met pvb-folie (polyvinyl butyralfolie) of kunsthars. Als 

bij bezwijken het ertoe kan leiden dat mensen stukken glas op hun hoofd krijgen, moet er altijd gelamineerd 

glas worden toegepast [11]. 
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Glasplaten zijn leverbaar in de maximale maat van 3,2x6,0 m [11). Deze maat wordt gedicteerd door de 

glasovens en het opslag- en transportsysteem. Bij toepassing van gelamineerd glas of gehard glas worden de 

afmetingen verder beperkt. De algemeen verkrijgbare maximale maat ligt bij ongeveer 2,5x4,5 m. Groter kan 

wel, maar is zeer veel duurder en slechts beperkt leverbaar. De grootte van de glasplaat en de externe 

belasting bepalen de glasplaatdikte. Daarbij is de stijfheid gewoonlijk zo bepalend dat in de praktijk zelden 

glaspanelen groter dan 2x2 m worden toegepast. De gridmaat kan op die manier niet meer dan ea. 2,0 m 

bedragen of er moeten verbindingen tussen de platen worden gemaakt. 

Een nadelige eigenschap van het gebruik van een ruimtelijk vakwerk geprojecteerd op een bol is dat er 

verschillende maasvormen tussen de staven optreden. Doordat er bij het ontwerp symmetrie aanwezig is 

komen komt elke maas wel vaker voor, maar dan blijven er toch veel verschillende plaatafmetingen. Doordat 

de verschillende mazen weinig van elkaar afwijken kan dit aantal mogelijk nog worden teruggebracht 

afhankelijk van de toleranties die toe te laten zijn bij de naden tussen de glasplaten [10). 

Glas lijkt niet duurzaam. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de breuksterkte van glas in de loop van zo'n 

dertig jaar flink terugloopt (van 50 N/mm2 naar 15-20 N/mm\ Deze terugval is enerzijds te verklaren door de 

kerfwerking van beglazingen aan het oppervlak, anderzijds door de inwerking van water en zelfs het vocht in 

de lucht. Gehard glas veroudert echter niet of nauwelijks, doordat de scheurtjes en kerfjes door de 

voorspanning worden dichtgedrukt. Daardoor kan ook weer minder vocht binnentrekken. Wanneer het glas 

geplaatst is ondergaat het een proces van voortdurende micro-kristallisatie, waardoor het na verloop van tijd 

minder doorzichtig wordt. Dit hangt af van de kwaliteit van het gebruikte glas. Op zich is het proces niet 

onoverkoombaar: het glas is niet primair bedoeld om doorheen te kijken, maar vooral om licht door te laten. 

Ook zijn de glasplaten gevoelig voor beschadigingen. Zo kan de mogelijkheid bestaan dat na een aantal jaren 

glasplaten reeds vervangen moeten worden. 
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Afbeelding 8-15: Toepassing Quattro systeem, 

Prinsenhof Delft f12l 

H □□ FDSTUK 8: BEKLEDINGSSYSTEEM 

De glaspanelen worden bevestigd aan de bovenstaven van het ruimtevakwerk. De verbinding tussen glas en 

de aluminium onderconstructie kan eenvoudig, binnen de mogelijkheden van het extrusieproces, in de 

aluminium profieldoorsneden worden ge"fntegreerd. Op die manier maak je gebruik van de vrije 

vormgevingsmogelijkheden, een duidelijk voordeel van aluminium. 

Ook kan er gekozen worden om de glasplaten middels het Quattro beglazingssysteem op de hoekpunten van 

de panelen op te leggen. De glasknooppunten liggen dan direct boven de knooppunten van de bovenlaag van 

het ruimtelijk vakwerk. De bovenstaven van het ruimtevakwerk worden dan niet middels de glaspanelen op 

buiging belast, maar de belastingen worden enkel op de knooppunten van het ruimtelijk vakwerk afgedragen. 

Op afbeelding 8-15 is een toepassing van dit systeem te zien bij het glasdak van de glazen museumzaal 

Prinsenhof te Delft. 

Het Quattro systeem is een kozijnloos beglazingssysteem voor daken en wanden, bestaande uit enkelglas

en dubbelglaspanelen, waterdicht aan elkaar verkit, constructief ondersteund door metalen Quattro 

knooppunten en gestabiliseerd door de ruimtelijke draagconstructie. Globaal kan onderscheid gemaakt 

worden in de Quattro systeemproducten en speciale Quattro projectproducten, die voor specifieke projecten 

(eenmalig) worden ontworpen en ontwikkeld. De samenstelling van het projectproduct is altijd speciaal, maar 

wel opgebouwd uit elementen binnen het concept van het flexibele systeem met veel nader in te vullen 

mogelijkheden. Het is wellicht mogelijk om het glassysteem te integreren in het systeem van het ruimtelijk 

vakwerk [12]. 
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De Quattro systemen bestaan uit drie deelsystemen: 

1. De glaspanelen 

2. De metalen Quattro knooppunten 

3. De metalen draagconstructies 

De glaspanelen moeten worden bevestigd aan de Quattro knooppunten. In de hoekpunten van de glasplaat 

worden gaten aangebracht waardoor een arm van het knooppuntelement heen wordt gestoken. De verbinding 

gebeurt mechanisch of chemisch. De vorm van het knooppunt is afgeleid van de kortst mogelijke afstand 

tussen de glasplaatgaten en de centrale oplegging van de stabiliserende achterconstructie. Voor een 

knooppunt waarbij vier glaspanelen aansluiten resulteert dat in een typische diagonale kruisvorm. De 

oplegging van de stabiliserende achterconstructie is altijd centraal gelegen, in het hart van de naden tussen 

de glaspanelen. Het knooppuntelement kan van verschillende materialen (metalen) zijn vervaardigd: 

aluminium is daar een van, maar ook ijzer, staal en roestvrijstaal behoren tot de mogelijkheden [12]. 

Uit bovenstaande komt naar voren dat het Quattro beglazingssysteem mogelijk toegepast kan worden door 

de knooppunten van het dit systeem samen te laten vallen met de knooppunten in het bovenvlak van het 

ruimtevakwerk. 
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Afbeclding 8-16: Mogelijkc opbouw Quattro 

systcem [12] 
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B.S T□EPASSINGEN BEKLEDINGSSYSTEMEN 

In deze paragraaf warden enkele mogelijke varianten van het bekleden van de aluminium dakconstructie 

beschreven. Deze varianten warden ontwikkeld vanuit de hiervoor beschreven bekledingssystemen: KAL-ZIP

felsbaansysteem, membraanconstructies en het Quattro beglazingssysteem. Er zal gelet warden op de 

toepasbaarheid en enige mate van esthetica van de verschillende systemen. De varianten die besproken 

warden zijn: 

• KAL-ZIP felsbaansysteem in combinatie met doek 

• Cone-shapes in het ruimtevakwerk aangebracht 

• Ridge- and valleyshape in het ruimtevakwerk aangebracht 

• Cone-shapes over het ruimtevakwerk heen aangebracht 

• Quattro beglazingssysteem op het ruimtevakwerk aangebracht 
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KAL-ZIP FELSBAANSYSTEEM IN COMBINATIE MET DDEK 

Aangezien de aluminium dakplaten van het KAL-ZIP-felsbaansysteem niet 

lichtdoorlatend zijn vormt de benodigde lichtinval op het speelveld een probleem 

voor een goede grasgroei. Een mogelijkheid om toch voldoende zonlicht op het 

speelveld (en op de tribunes) te genereren is om aan de veldzijde het dak met het 

lichtdoorlatende materiaal PTFE-coated glasvezel te bekleden. Het doek wordt 

dan niet toegepast als onderdeel van een membraanconstructie, maar puur als 

bekledingsmateriaal. Er onstaat dan een strook langs de randen van het doek. 

Afbcclding 8- 17: KAL-ZIP 

felsbaansysteem in combinatie met dock 
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Door de grate vrije vormgevingsmogelijkheden van het KAL-ZIP felsbaansysteem 

kan met conisch verlopende profielen het dubbelgekromde dakoppervlak random, 

gelijkmatig warden "dichtgelegd". De profielen overspannen in radiale richting. Dit 

is echter niet in overeenstemming met de richting van de bovenstaven van het 

ruimtelijk vakwerk. Dit levert een onlogisch beeld op. 
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CONE-SHAPES IN HET RUIMTEVAKWERK GEPLAATST 

Wordt bij de toegepaste vakwerkconfiguratie gebruik gemaakt van een systeem 

met halve octaeders dan kan de cone-shape daarin warden geintegreerd. In 

iedere halve octaeder wordt een cone-shape gevormd door deze aan de 

onderrandstaven van het ruimtelijk vakwerk vast te zetten en in de top strak te 

trekken. De aansluiting tussen onderrandstaaf en doek kan dan warden 

ge'integreerd in het aluminium onderrandprofiel d.m.v. extrusie. 

Afbcelding 8-18: Cone-shapes in het 

ruimtevakwerk geplaatst 

PTFE-coated glasflber 
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Dit systeem kan over het gehele dakoppervlak, dus oak in de hoeken, eenduidig 

warden toegepast. Nadeel van dit systeem is de grate hoeveelheid aan benodigd 

oppervlak van het doek om de cone-shapes te vormen en is het erg bewerkelijk 

om al deze aparte doeksegmenten tussen het ruimtelijk vakwerk aan te brengen. 

Tevens kan er tussen de cone-shapes sneeuwophoping ontstaan, wat het 

plaatselijk doek kan laten uitzakken ("sacking" [7] ). 

Doorsnede A-A 

PTFE-coated glasfiber 

diagonalen 

onderstaven 
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RIDGE- AND VALLEYSHAPE IN HET RUIMTEVAKWERK GEPLAATST 

Tussen de boven- en onderlaag van het ruimtelijk vakwerk wordt, over een 

vakwerkmoduul breed, een ridge- and valleycable systeem geplaatst. De valley

cables worden in de onderlaag aan de uiteinden van de dakconstructie verankerd. 

De bovenstaven fungeren als "ridge". 

Door de benodigde kromming in de ridge-cable moet er op gelet worden dat het 

afschot aan de veldzijde van de dakconstructie voldoende is om een goede 

8 

A tbcclding 8-19: Ridge- and vallcyshape 
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afwatering te waarborgen en er kan sneeuwophoping ontstaan door de 

tegengesteld schuine vlakken (doorsnede A-A). Een nadeel van dit orthogonale 

systeem is dat het niet in de hoeken doorgezet kan worden (alleen langs de 

veldzijden), waardoor het niet over het gehele dakoppervlak eenduidig toegepast 

kan worden. Tevens is het systeem van een moduul breed te kleinschalig in relatie 

tot gehele dakoppervlak. 

Doorsnede A-A 

PTFE-coated glasfiber 

Doorsnede 8-8 

PTFE-coated glasfiber 

onderstaven 
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CONE-SHAPES □VER HET RUIMTEVAKWERK HEEN AANGEBRACHT 

Bij het systeem van een cone-shape wordt het doek over de bovenlaag van het 

ruimtelijk vakwerk heen gelegd en voorgespannen door een cone te vormen met 

een recht uistekende staaf. Deze staaf wordt ge"integreerd in het gekozen 

vakwerksysteem en in een knooppunt in de bovenlaag bevestigd. 

PTFE-coaled glasfiber 

A 

Afbeclding 8-21 cone-shapes over het 

ruimtevakwcrk heen aangebracht 
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Het doek wordt over de dakconstructie heen getrokken en kan zo makkelijk 

warden aangebracht. Het oppervlak aan doek is ook slechts beperkt tot het te 

bekleden dakoppervlak. Ook kan het eenduidig warden toegepast over het gehele 

dakoppervlak en trekt het zich niets aan van de gekozen vakwerkconfiguratie. 

PTFE-coated glasfiber 

Detail A 

Doorsnede A-A 

PTFE-coated glasfiber 
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QUATTRO- BEGLAZINGSSYSTEEM 

Het toepassen van glasplaten als bekledingssysteem kan op een esthetische 

manier warden geraliseerd door het quattro beglazingssysteem te integreren in het 

vakwerksysteem. De glasplaten warden boven de aluminium dakconstructie 

geplaatst. De knooppunten van het beglazingssysteem warden bevestigd aan de 

knooppunten van de bovenlaag van het ruimtelijk vakwerk (zie detail A). 

A 

gelamineerde glasplaat 

gehard glas, 3x14mm 

A fbeelding 8-22 Quattro beglazingssystecm 
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De glasplaten overspannen per maas en leveren een esthetisch en helder ontwerp 

op. Echter in Bijlage 11.2.2: "Bepalen benodigde dikte glasplaat", is de benodigde 

dikte op ea. 3x14 mm bepaald. Het eigen gewicht van de glazen bekleding komt 

daarmee op 1.05 kN/m2, wat erg hoog is vergeleken met het KAL-ZIP-systeem en 

de membraanconstructies. 

Detail A 

Doorsnede A-A 

gelamineerde glasplaat 
gehard glas, 3x14mm 

knooppunt Quattro-sysleem 

knooppunt 

vakwerksysleem 

gelamineerde glasplaat 

onderstaven 
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overspanning 

1. KAL-ZIP felsbaansysteem + 

2. Doekconstructie ++ 

Cone-shapes in vakwerk 

Ridge- and valleyshape 

Cone-shapes over vakwerk 

3. Beglazingssyteem --

Tabel 8- 1: Keuzcmatrix bckledingssysteem 
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CONCLUSIES 

Orn tot een gefundeerde keuze van het toe te passen bekledingssysteem te komen wordt het voorgaande in 

een keuzematrix ondergebracht. Met de keuze van een doekconstructie in de vorm van cone-shapes over het 

ruimtelijk vakwerk heen, wordt het dakoppervlak op een eenvoudige en met een eenduidig systeem bekleedt. 

Het doek heeft een uitermate laag gewicht, maar kan toch grate overspanningen realiseren. Het heeft een 

goede lichtdoorlatendheid, waardoor tribunes en speelveld van voldoende licht zijn voorzien. Dit creeert een 

aangename sfeer in het stadion en bevordert de grasgroei. Het doek geeft, in combinatie met de open 

structuur van het ruimtelijk vakwerk, het dak een licht karakter, 

gewicht lichtdoorlatend h. levensduur esthetisch montage systeem Totaal: 

+ - ++ - + + ++++ 

++ + -
+ -- + ++++ 

- - -- ++ 

+ + + +++++++ 

-- ++ -- ++ - -- -----
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In deel t - Voorstudie is onderzoek gedaan naar aluminium als constructiemateriaal en is een analyse 

uitgevoerd van constructiesystemen die mogelijk geschikt zijn voor het gebruik van aluminium. Hierin kwam 

naar voren dat het constructiesysteem van het ruimtelijk vakwerk dat aan de veldzijde ondersteund wordt 

door een gebogen spant goed in aluminium kan worden uitgevoerd. Met het gekozen constructieprincipe is 

in deel II - Het ontwerp een stadionontwerp gemaakt bestemd voor 15.000 toeschouwers. 

In deellll - Uitwerking wordt het constructieve gedrag van de aluminium dakconstructie nader onderzocht 

met behulp van het Eindige-Elementen rekenprogramma ANSYS. Orn de invoer van het grote aantal knopen 

en staven van de ruimtelijke constructie te beperken wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigd model. 

Hierin worden de ruimtelijke constructie-onderdelen gerepresenteerd door 2-dimensionale elementen. 

Als eerste worden de belastingen bepaald, waarop de constructie moet worden berekend. Vervolgens 

warden de constructieonderdelen gedimensioneerd met eenvoudige handberekeningen of met het 2-

dimensionale rekenprogramma PC-Frame. Van de verschillende constructieonderdelen worden de 

doorsnedegrootheden bepaald voor invoer in ANSYS. Met het vereenvoudigde model kunnen de 

staafkrachten en vervormingen worden berekend. Daarna vindt een terugkoppeling plaats van de 

berekeningsresultaten naar de afzonderlijke constructie-onderdelen. 





9. BELASTINGEN EN COMBINATIES 

Nu de vorm en het bekledingssysteem 

van het dakoppervlak bepaald zijn 

kunnen de belastingen die hierop 

werken worden bepaald. Met deze 

belastingen en te maken combinaties 

kan de aluminium dakconstructie 

worden berekend. 

Afbeclding 9-1: Olympisch stadion Tunesie [4] 
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g. 1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden alle mogelijke belastingen en belastingcombinaties besproken, die voor de 

dakconstructie van belang zijn. Hiervoor wordt in alle gevallen in eerste instantie gebruik gemaakt van de 

Nederlandse norm, NEN 6702 Belastingen en vervormingen. Er wordt onderscheid gemaakt naar permanente 

en veranderlijke belastingen. De belastingen worden in dit hoofdstuk kort beschreven, maar verder toegelicht 

in Bijlage 111. 

9.2 PERMANENTE BELASTINGEN 

Onder de permanente belastingen worden het eigen gewicht van de aluminium dakconstructie en de rustende 

belasting van het gekozen bekledingssysteem gerekend. In hoofdstuk 8: "Keuze bekledingssysteem" is reeds 

gekozen voor een membraanconstructie. Een belangrijk aspect daarbij was het eigen gewicht behorende bij 

de benodigde constructiehoogte. 
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9.2.1 EIGEN GEWICHT ALUMINIUM CONSTRUCTIE 

In het artikel: "Specifications for the Design and Construction of Space Trusses", in het International Journal of 

Space Structures [1], is een formule gegeven waarmee het eigen gewicht van een ruimtevakwerk 

g ok (kN/m2
) kan worden geschat: 

H □□FDSTUK 9: BELASTINGEN EN COMBINATIES 

E.G. ALUMINIUM C□NSTRUCTIE:: 

= 1,0 voor ruimtevakwerken bestaande uit 

buizen 

waarin: qw = 2,0 kN/m2 

t; - coefficient, 

1,0 voor ruimtevakwerken bestaande uit gesloten buizen 

1.2 voor ruimtevakwerken bestaande uit geprofileerde staven 

- waarde van de dakbelasting, zonder het eigen gewicht 

- kleinste overspanning van het ruimtevakwerk (m) 

Bij deze formule wordt uitgegaan van het gebruik van staal als constructiemateriaal. Orn deze formule ook 

voor aluminium profielen te kunnen gebruiken wordt de formule aangepast door gebruik te maken van een 

factor 0,5. Op deze manier wordt het verschil in materiaaleigenschappen gecompenseerd. Het verschil in 

soortelijke massa en de elasticiteitsmodulus van de materialen zijn daarbij van belang. De dichtheid van 

aluminium (2700 kg/m3
) is ongeveer drie keer zo laag als die van staal (7850 kg/m3

) en de 

elasticiteitsmodulus E van aluminium is 70.000 N/mm2
, ook drie keer zo laag als de elasticiteitsmodulus van 

staal (210.000 N/mm2
). Hieruit volgt dat wanneer een stalen constructie wordt vervangen door een aluminium 

constructie met dezelfde dimensies, het gewicht drie keer zo laag zal worden. De doorbuiging wordt echter 

drie keer zo hoog. Bij een ruimtelijk vakwerk zal voor het bereiken van een voldoende hoge stijfheid 6f de 

constructiehoogte moeten worden verhoogd 6f de doorsnede worden aangepast. Een combinatie is natuurlijk 
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rustende- + winddrukbelasting 

=25m 

kleinste overspanning 

ruimtevakwerk 

g 0 k = 0,5- I,O.J2,00 · 25/200"' 0,10 kN/m2 

van het 
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RUSTENDE BELASTING: 

Membraanconstructie PTFE-coated glasvezel 

Prh = 0,0135 kN/m2 

lnstallaties 

gewicht varierend van 0, 75- 1,35 kg/m2 

[6],[7] 

Prh = 0,10 kN/m2 

leidingen en verlichting 

H □□ FDSTUK 9: BELASTINGEN EN CDMBINATIES 

ook mogelijk. Hierdoor zal de gewichtsbesparing t.o.v. staal weer deels teniet worden gedaan. Het eigen 

gewicht van de aluminium constructie wordt daarom niet op een derde van de stalen constructie gesteld, 

maar op de helft. Deze factor wordt vaker als vuistregel gehanteerd voor het omrekenen van het gewicht van 

een staal- naar een aluminiumconstructie. 

9.2.2 RUSTEN DE BELASTING 

De rustende belasting bestaat uit belasting die voortkomt uit het bekledingssysteem en installaties. Hiernaast 

worden daarvan de permanente belastingen gegeven. 
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9.3 VERANDERLIJKE BELASTINGEN 

De veranderlijke belastingen die hier warden bepaald zijn de belastingen t.g.v. personen, wind, sneeuw en 

regenwaterbelasting. 

9.3.1 BELASTING D□□R PERS□NEN 

Op grand van de ligging en toegankelijkheid van het dakvlak mag warden aangenomen dat zich hier geen 

personen zullen ophouden. Toch moet er rekening mee gehouden warden dat in geval van reparatie of 

onderhoud personen op het dak bevinden. Dit kan plaatselijk maatgevend zijn voor bepaalde 

bekledingssystemen (doek). De belastingen moeten warden bepaald volgens §8.2.5 van NEN 6702 en zijn 

drieledig: een gelijkmatig verdeelde belasting, een puntlast en lijnlast. De geconcentreerde belasting en de 

lijnlast behoeven voor beoordeling van de doorbuiging niet in rekening warden gebracht. 

9.3.2 WINDBELASTING 

Voor het bepalen van de windbelasting op het dakvlak is de moeilijkheid hoe de wind aangrijpt op de 

dakconstructie. Het ontwerp laat zich niet goed vertalen in de NEN 6702 paragraaf 8.6.1.3. Enerzijds wordt 

een rondgaande constructie in de norm niet goed omschreven, anderzijds geeft de norm alleen waarden voor 

eenzijdige hellende overkappingen. Het is dus lastig om de juiste drukcoefficienten te bepalen, omdat deze 

niet eenduidig vastliggen voor dit ontwerp. Orn een goed inzicht te krijgen in het gedrag van de constructie 

onder windbelasting, zouden er windtunnelproeven gedaan moeten warden. Dit is echter niet aan de orde. 

Voor dit ontwerp is als eerste geprobeerd om toch de NEN 6702 toe te passen om een soort van 

referentiekader voor de winddrukken te verschaffen, daarna zijn de drukcoefficienten bepaald door 

windtunnelonderzoeken van vergelijkbare projecten te hanteren. 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 
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BELASTING ODOR PERSDNEN: 

Een gelijkmatig verdeelde belasting Prep werkt op 

een aaneengesloten oppervlak van 10 m2 en is 

afhankelijk van de dakhelling a: 

15°::; a::; 20° 

a~20° 

Prep= (4- 0,2a)kN/m2
, If/= 0 

Prep = 0kN/m2 
, If/ = 0 

Aan de vrije dakrand is de helling 17°. Deze loopt op 

tot 32° (a~ 20°) naar achteren toe. 

15°::; 17::; 20° 

Jff =0 

Prep = ( 4 - 0,2 · 17) = 0,6kN/m2 
, 

Een geconcentreerde belasting Frep = 1,5 kN, 

werkend op 0, 1 x 0, 1 m. 

Een lijnlast q rep = 2 kN/m 1 over een lengte van 1 m 

en een breedte van 0, 1 m. 
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NEN 6702: 

NEN 6702: druk Prep zuiging Prep 

Loef- en a =32° +1,42 kN/m2 -2,14 kN/m2 

lijzijde a =24° +1, 14 kN/m2 -1,85 kN/m2 

a =17° +0,88 kN/m2 -1,59 kN/m2 

Tussenstuk a =10° -1,66 kN/m2 

Afbeelding 9-2: bovenaanzicht Amsterdam ArenA [3] 

H □□FDSTUK 9: BELASTINGEN EN COMBINATIES 

WINDBELASTING VOLGENS NEN 6702 

Voor het bepalen van de windbelastingen volgens de NEN-norm wordt het gekromde dakvlak als een 

eenzijdig hellende overkapping beschouwd. Tevens wordt het onderverdeeld in een loef- en lijzijde en een 

tussenstuk. Aan de loefzijde wordt winddruk verondersteld, aan de lijzijde en het tussenstuk windzuiging. De 

twee windrichtingen die aangehouden worden zijn: wind loodrecht op korte zijde en wind loodrecht op de 

lange zijde. De laatste levert de hoogste waarden, omdat de dakhelling aldaar groter is. 

WINDBELASTING VOLGENS WINDTUNNELONDERZ □EK AMSTERDAM ARENA 

Aangezien het bepalen van de winddrukcoefficienten via de NEN-norm vrij conservatieve waarden oplevert 

en omdat er geen waarden voor een rondgaande constructie bepaald kunnen worden, wordt gebruik gemaakt 

van windtunnelonderzoeken. Als eerste is het windtunnelonderzoek van de Amsterdam ArenA [3] bestudeerd. 

Het ontwerp van de aluminium dakconstructie vertoont grote gelijkenissen met de vorm van de dakconstructie 

van de Amsterdam ArenA. Uit een ander windtunnelonderzoek van stadion de Kuip in Rotterdam [2] blijkt dat 

het globale stromingsbeeld een afbuigende windstroom laat zien. Deze is specifiek voor rondgaande stadions. 

De variant met gesloten kap is bekeken, omdat hier de minste hinder wordt ondervonden op het vaste 

dakdeel door de beweegbare delen. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken: 

• Het windtunnelonderzoek levert zeer lage waarden op voor de drukcoefficienten t.o.v. de NEN-norm; 

• Boven de kap treedt vrijwel overal windzuiging op, sporadisch treedt er locaal een zeer geringe winddruk 

op; 

• Onder de kap treedt overal onderdruk op; 

• Voor het gehele dakoppervlak (boven + onder de kap) treedt er bij voorwaartse aanstroming winddruk op 

(dit is vergelijkbaar met de norm). In de andere gebieden treedt windzuiging op. 

• De minimale en maximale winddrukken treden op bij windrichting in (het gebied van) de hoofdrichting. 

Deze kunnen dan als maatgevende richtingen worden beschouwd. 
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Uit bovenstaande worden twee belastinggevallen gegenereerd: wind loodrecht op korte zijde en wind 

loodrecht op lange zijde, beiden met winddruk op de recht aangestroomde zijde en windzuiging aan de 

achterzijde; 

WINDBELASTING V□LGENS WINDTUNNEL□NDERZ□ EK □ LYMPISCH STADl□N TUNESIE 

De reden dat het windtunnelonderzoek van het Olympisch stadion Tunesie [4] hier wordt behandeld is, omdat 

het een opening tussen het dak en tribunes heeft (dit in tegenstelling tot de Amsterdam ArenA). In het rapport 

worden twee varianten behandeld: een variant met een kleine opening tussen dak en tribunes en een variant 

met een grote opening tussen dak en tribunes. De variant met een grote opening wordt behandeld (uit het 

windtunnelonderzoek naar stadion de Kuip [2] bleek al dat tussen varianten met een grote of kleine opening 

weinig verschil zit in de resultaten). Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Het windtunnelonderzoek levert zeer lage waarden op voor de drukcoefficienten t.o.v. de NEN-norm; 

• Boven de kap is er altijd windzuiging; onder de kap overheerst onderdruk; 

• Voor het gehele dakoppervlak (boven + onder de kap) geldt dat er altijd windzuiging optreedt. Slechts 

sporadisch treedt er locaal een zeer geringe winddruk op. 

Uit bovenstaande wordt het belastinggeval gegenereerd waarbij over het gehele dakvlak windzuiging in 

rekening wordt gebracht; 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK 9: BELASTINGEN EN C□MBINATIES 

De windtunnelproeven leveren de volgende maximale 

waarden op: 

• 

• 

zuiging: 

druk: 

Zie Bijlage 111.1.2 

Prep = - 0,57 kN/m2 

2 
Prep= +0,64 kN/m 

Afbeelding 9-3: bovenaanzicht Olympisch stadion 

Tunesie [4] 

De windtunnelproeven leveren de volgende maximale 

waarde op: 

• zuiging: 

zie Bijlage 111.1.3 

2 
Prep= - 0,67 kN/m 
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VERGELI.JKING TUSSEN DE METHDDEN: 

1,59 kN/m2 

-2,14 kN/m2 +1,42 kN/m2 

Windbelastinq volqens NEN-norm 

-0,67 kN/m2 

-0,56 kN/m2 +0,37 kN/m2 

Windbelasting volgens windtunnelonderzoek Amsterdam ArenA 

0,97 kN/m2 

-0,53 kN/m2 

Windbelasting volgens windtunnelonderzoek Olympisch stadion Tunesie 
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8 kN/m2 

+1,07 kN/m2 

H □□FDSTUK 9: BELASTINGEN EN COMBINATIES 

DE V□LGENDE BELASTINGGEVALLEN W□ RDE"-

GEDEFINIEERO: 

Windbelastinggeval 1: 

Loodrecht op korte zijde 

Prep = - 0,57 kN/m
2 

2 
Prep = + 0,64 kN/m 

Windbelastinggeval 2: 

Loodrecht op lange zijde 

Prep = - 0,57 kN/m2 

Prep = + 0,64 kN/m2 

Windbelastinggeval 3: 

Alleen windzuiging 

Prep = - 0,67 kN/m2 

~--,,, 
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9.3.3 SNEEUWBELASTING 

De sneeuwbelasting kan bepaald worden volgens NEN 6702, § 8.7.2. Hierbij wordt het gekromde dakvlak 

wederom als eenzijdig hellend dakvlak beschouwd volgens figuur 43, bijlage B van NEN 6702. 

9.3.4 REGENWATERBELASTING 

Regen dat op het dakvlak terechtkomt zal eenvoudig naar de dakrand t.p.v. de oplegging aan de achterzijde 

van de tribunes afgevoerd worden vanwege de helling in het dakvlak. De regenwaterbelasting is afhankelijk 

van de benodigde gootafmetingen. Het gewicht van een geheel gevulde goot is de aan te houden 

regenwaterbelasting. Dit zal echter pas later aan bod komen. 

9.4 8 ELASTI N C3 COMB I NATI ES 

H □□FDSTUK 9: BELASTINGEN EN CDMBINATIES 

SNEEUWBELASTING VDLGENS N EN 6702: 

Prep= Ci Psn;rep 

Psn:rep = 0,7 kN/m
2 

a :o:: 30° , C1 = 0,8 

Prep= 0,8 · 0,7 = 0,56 kN/m2 

BELASTINGFACTDREN: BELASTINGC□ MBINATIES: 

De belastingfactoren worden bepaald conform NEN 6702 

Veiligheidsklasse: 

Referentieperiode: 

Reductiefactor: 

Belastingfactoren: 

BGT 

UGT 

3 

50jaar 

lVt = 1.0 

Vt;g = 1.0, Vt:q = 1.0 

Vt;g = 1.2, Vt;g;gunstig = 0,9, Vt;q = 1.5 
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Uit reeds beschreven belastinggevallen worden de volgende 

belastingcombinaties bepaald: 

• B.C.1: perm. + wind loodrecht op korte zijde 

• B.C.2: perm. + wind loodrecht op lange zijde 

• B.C.3: perm. + alleen windzuiging 

• B.C.4: perm. + sneeuwbelasting 

De combinaties worden toegepast voor de bruikbaarheidsgrenstoestand en 

uiterste grenstoestand. 
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BR□NVERMELDING 

[1] Specifications for the Design and Construction of Space Trusses, artikel International Journal of 

Space Structures Vol. 16 No. 3 2001; 

[2] Feijenoord Stadion, Rotterdam (1),lr. R.H. Koetsier, prof. lr. A. Krijgsman en ing. J.A.M. van Vliet, 

Bouwen met Staal 121, november/ december 1994; 

[3] Nieuwbouw Stadion Amsterdam, windtunnelonderzoek naar winddrukken (vervolg). 

Adviesbureau Peutz & Associes BV, 9 oktober 1992; 

[4] Windtunnelonderzoek Olympisch stadion Tunesie, Adviesbureau Peutz & Associes BV, 15 

september 1997; 

[5] Windtunnelonderzoek naar de winddrukken op de kap van het gerenoveerde Feijenoord stadion te 

Rotterdam, lnstituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO, november 1993; 

[6] Coated fabrics for leichtweight structures, Tony Read, Turlogh O'Brien, Paper nr. 26 College lichte 

Draagconstructies 

[7] Membrantragwerke, Konzepte, Bemessung, Ausfi.ihrung, Wolfgang Renner, Stahlbau 69 (2000), 

Paper nr. 54 College lichte Draagconstructies 
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1 D. M □ DELLERING 

De aluminium dakconstructie is een 

relatief complexe constructie met een 

grote verzameling aan 

staafonderdelen en evenzoveel 

knopen. Voor een eenvoudige 

berekening zullen de ruimtelijke 

constructie-elementen worden 

gerepresenteerd door lijnvormige 

elementen. In dit hoofdstuk worden 

hiervan de doorsnedegrootheden 

bepaald. 

Afbeelding 10-1: O' Connel Centre, Florida [5] 
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Bepalen staafkrachten en vervormingen middels 

handberekeningen, PC-Frame 

l 
Dimensionering staafdoorsneden 

(Excell-files) 

t 
Bepalen doorsnedegrootheden constructie-

onderdelen d.m.v. ANSYS 

t 
lnvoeren doorsnede grootheden in 

vereenvoudigd model 

H □□FDSTUK 1 0: M □ DELLERING 

1 D. 1 INLEIDING 

Orn de invoer van staven en knopen van de ruimtelijke constructie tot een minimum te beperken zal voor het 

onderzoeken van de krachtswerking en berekenen van de verplaatsingen een vereenvoudigd model worden 

toegepast. Dit model zal worden opgebouwd uit staaf- en balkelementen, waaraan dezelfde constructieve 

eigenschappen worden toegekend als de ruimtelijke constructieonderdelen, die ze representeren. De essentie 

van de constructie mag daarbij zo min mogelijk worden aangetast. Het vereenvoudigde model bestaat uit de 

primaire bogen en de secundaire liggers. 

Als eerste wordt per constructieonderdeel de staafkrachten bepaald d.m.v. handberekeningen of het 

2D-rekenprogramma PC-Frame. Hiermee kunnen de verschillende staafonderdelen worden 

gedimensioneerd. Een deel van het constructieonderdeel wordt in ANSYS ingevoerd en belast met 

eenheidsbelasting om aan de hand van de verplaatsingen en "vergeet-me-nietjes" de doorsnedegrootheden 

ly, 12 en It te kunnen bepalen. Deze doorsnedegrootheden worden vervolgens ingevoerd in het 

vereenvoudigde model. Dan kunnen de staafkrachten en de verplaatsingen worden berekend. 

In eerst instantie wordt onderzocht hoe groot de uitkragende ligger moet zijn om betrouwbare resultaten te 

mogen verwachten voor het bepalen van de doorsnedegrootheden. 
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1 0.2 INVLOED LENGTE OP c-STEINER 

Orn de doorsnede grootheden van een vakwerkligger te bepalen wordt op een deel van het 

constructieonderdeel een willekeurige belasting aangebracht. Uit de door ANSYS berekende verplaatsingen 

kunnen met behulp van "vergeet-me-nietjes" de doorsnedegrootheden ly, 12 en It worden bepaald. De 

buigstijfheden ly, en lz kunnen ook met de formule van Steiner worden bepaald. Daarbij wordt een constante 

meegenomen, die de reducerende invloed van de vervorming van de wandstaven in rekening brengt. Voor de 

waarde van de constante wordt vaak 0,65 aangehouden. Nu kan gekeken worden of deze waarde 

overeenkomt met de waarde volgens de computerberekening. 

De formule van Steiner voor de deltaligger luidt: I= Csteiner [ 3A x (a1)
2 + 2A x (a2)2 +Ax (a1)

2
] 

De doorsnede grootheden worden bepaald aan de hand van een uitkragende ligger (zie afbeelding 10-2). 

Echter wordt eerst bekeken welke minimale liggerlengte daarbij gehanteerd moet worden om te voorkomen 

dat deze zich als een gedrongen ligger gedraagt en de resultaten onbetrouwbaar zijn. De knopen aan het 

begin van de ligger zijn scharnierend opgelegd om een inklemming van het spant te realiseren. De elementen 

worden als staafelementen geschematiseerd. Aan het uiteinde van de ligger worden op de knopen puntlasten 

aangebracht van ieder 1 104 kN. 
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H □□FDSTUK 1 0: M □ DELLERING 

Afbeclding 10-2: doorsnede deltaligger 

Afbcclding 10-3: schematisering uitkragende ligger 
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Bepalen Csteiner voor n =2: 

Uz 

2,24 

ly;ANSYS 

Csteiner 

0,70 

0,60 

0,50 
... 
~ 0,40 
·; 
i'i.i 0,30 
(,) 

0,20 

0,10 

0,00 

n n 

= 2,24 mm1 

1 60-84673 

- -·--------
3 70000 • ly;ANSYS 

= 7741432 104 mm4 

7741432-10
4 

= 0 37 
20702613 -104 

' 

3F 

0,65 0,41 0,30 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 

h/1 
A fheelding 10-4: Csreincc uitgezet tegenover h/1 

H □□FDSTUK 1 0: M □ DELLERING 

De eigenschappen van de deltaligger: 

■ Voor de liggerlengte wordt de lengte van de neutrale lijn aangehouden; 

■ Hoogte vakwerklaag: 2750 mm (2 lagen, h = 5500 mm) 

Afmetingen moduulmaat: 2540 mm (n = 2540 mm) 

Breedte moduul: 2400 mm. 

■ Alie profieldoorsneden: 0 150x10 mm2 (A= 4400 mm2
) 

■ Het "vergeet-me-nietje" behorend bij het toegepaste belastingschema is: Uy=_!_~. 
3 El 

Uit bovenstaande is de ly;ana1y1isch te bepalen: 

I= [ 3Ax (1833)2 + 2A x( 917)2 +Ax (3667)2
] = 20702613 104 mm4 

Hiernaast wordt aangegeven hoe uit de berekende verplaatsing, de ly en de Csteiner te bepalen voor n = 2. De 

liggerlengte wordt vervolgens steeds stapsgewijs met 2 moduulmaten vergroot. De resultaten hiervan zijn in 

tabel 10-1 weergegeven. Dit leidt uiteindelijk tot een Csteiner van 0,57. Dit is tevens weergegeven in afbeelding 

10-3, waar Csteiner is uitgezet tegenover de hoogte/lengte- verhouding. 

ly;analytisch 20702613 10• mm• 

n 2 4 6 8 10 12 14 16 

I [mm] 8467 13547 18627 23707 28787 33867 38947 44027 

Uz [mm] 2,2 7,0 16,7 33,1 58,4 94,2 142,7 205,6 

ly;Ansys [104 mm4
] 7741432 10161366 11056583 11500466 11670602 11781441 11828206 11859224 

Csteiner 0,37 0,49 0,53 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 

Tabel 10-1: bepalen CSteinec 
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1 0.3 SECUNDAIRE LIGGERS LANGE ZIJDEN 

In deze paragraaf worden de doorsnede grootheden van de seeundaire liggers aan de lange zijden bepaald. 

Deze liggers overspannen van de bovenzijde van de tribunespanten naar de vakwerkbogen en vormen een 

oplegging voor de ruimtelijke vakwerken, zodat deze de belastingen op een gunstige manier in vier riehtingen 

kunnen afdragen. De seeundaire liggers worden opgebouwd uit twee lagen van vakwerkmodulen, de onderste 

laag is een moduul breed, de bovenste laag is twee modulen breed. Zo ontstaat een soort van omgekeerde 

li (zie afbeelding 10-5). Een deel van de ligger is getekend in afbeelding 10-6. 

De seeundaire liggers hebben een liehte kromming, welke nu eehter wordt verwaarloosd. De gebogen ligger 

wordt als reeht besehouwd. Momenten, dwarskraehten en verplaatsingen kunnen dan met eenvoudige 

handberekeningen worden bepaald. De liggers worden vanuit het ruimtelijk vakwerk belast door een 

driehoeksbelasting. Dit komt doordat het vakwerk de belastingen volgens de enveloppe-methode naar 4 

riehtingen afdraagt. De ligger wordt belast door de belastinggevallen winddruk en windzuiging. 

Afbcclding 10-7: weergave van ccn dee! van de sec. ligger 

0NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

HDDFDSTUK 1 0: M □ DELLERING 

EIGENSCHAPPEN SEC. LIGGER 

hmoduul = 2750 mm; htol = 5500 mm 

bmoduul = 2400 mm; btol = 4800 mm 

lov = ea. 26,0 m1 

bvakwerkveld = ea. 25,0 m 1 

Afbeelding 10-5: afmetingen sec. liggers lange zijden [mm] 

Afbeelding 10-6: sec. Egger, als recht beschouwd 

en onder drichoeksbelasting 
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BEPALEN STAAFKRACHTEN: 

Voor de delta-ligger worden gelijke doorsneden A 

aangehouden. 

Ligging neutrale lijn t.o.v. bovenrand: 

n. I. = 2 . A • 2750 + A • 5500 = 1833 mm 
6-A 

Bepalen Mnw : 

De normaalkracht in de bovenstaven wordt gelijkgesteld 

aan F. De kracht in de middenstaven wordt dan 0,5F en 

in de onderstaaf 2F (zie afb. 10-7). 

M;nw = 1,833x3F + 0,917x2F + 3,667x2F = 13,75F 

Gelijkstellen uitwendig en inwendig moment: 

M;nw = Muitw 

Bepalen normaalkrachten horizontaalstaven: 
M uitw 

Nbav = 1·--
13,75 

Nmid = _!_. Muitw 
2 13,75 

N M. and = 2. Ultw 
13,75 

Bepalen normaalkrachten diagonalen: 

~ = ~ = 2750 
2 · Fdia ldia 3270 

Vd 3270 
Nd. =-·--=0 59.yd 18 2 2750 ' 

H □□FDSTUK 1 0: MOOELLERING 

STAAFKRACHTEN 

De staafkrachten kunnen worden bepaald vanuit de berekende momenten en dwarskrachten volgens de wijze 

zoals hiernaast beschreven wordt. Voor het bepalen van de krachten in de staven in het horizontale vlak 

wordt het uitwendige moment gelijkgesteld aan het inwendige moment. De krachten in de diagonalen worden 

bepaald aan de hand van de berekende dwarskracht. Deze wordt ontbonden in twee diagonaalkrachten 

volgens afbeelding 10-8. Voor de te bepalen staafdoorsneden wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

staven in het horizontale vlak en de diagonalen. Binnen deze onderverdeling wordt voor het gemak eenzelfde 

doorsnede aangehouden. 

Op de volgende bladzijde worden eerst de momenten en dwarskrachten bepaald behorend bij de twee 

belastingcombinaties. Daaruit worden de staafkrachten bepaald voor de staven in het horizontale vlak en voor 

de diagonalen. Aan de hand van de gevonden staafkrachten worden profieldoorsneden gekozen. Voor deze 

doorsneden worden vervolgens de maximale trek- en drukkrachten bepaald. 

A Q A 
\ ·y?········· y)A 1 
\ I \ I 

\ / I / I / ' / C") 

n.l. \ ; ' ., C") \:--1 \ / ~ 
\ / ~ / - .. :;( MA \ iA I'-! ___ ., 

'\ .... ··········q) cnJ 
' I , \ / ro 

\ / (C) 

\ / C") 

\ I 

' /A 0 ............... /. 2F 

Afbeelding 10-8: Jigging neutrale lijn [mm] 

F -- -z~ 

2750 

-. sj;' 

_.>-:,,~ 

., 
"----......... ____ ~---· 

2600 

Afbeelding 10-9: Vd ontbondcn in Fd;a [mm[ 
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BEPALEN M □MENTEN EN DWARSKRACHTEN 

PERM + WINDDRUK: 

Prep = 0,20 + 0,64 = 0,84 kN/m2 

Pd = 1,2x0,20 + 1,5x0,64 = 1,20 kN/m2 

%ep = 25,0 X 0,84 = 21,0 kN/m2 

qd = 25,0 X 1,20 = 30,0 kN/m2 

Md = 1/12 30,0 26,02 = 1690 kNm 

Vd = 1/2. 30,0 1'2. 26,0 = 195 kN 

N □RMAALKRACHTEN: 

perm. + winddruk perm. + windzuig 

Md = 1690 kNm Md = -1160 kNm 

Fbov -123 kN +84,4 kN 

Fmid +61,5 kN -42,2 kN 

Fond +246 kN -169 kN 

vd = 195 kNm vd = 134 kNm 

Fdia -116 kN -79,6 kN 

PERM + WINDZUIGING: 

Prep 

Pd 

qrep 

qd 

Md 

Vd 

= 0,20- 0,67 = -0,47 kN/m2 

= 0,9x0,20 - 1,5x0,67 = -0,83 kN/m2 

= 25,0 X -0,47 = -11,8 kN/m2 

= 25,0 X -0,83 = -20,6 kN/m2 

= 1
/12. -20,6 26,02 = -1160 kNm 

= 1
/2. -20,6 1

/2. 26 = -134 kN 

Capaciteit horizontale staven: 

kies 0115x5 mm A= 17,3102 mm2 

I =261,9104 mm4 

Np1;d = 250x17,3102 = 432 kN 

Nc;u;d = 0,487x432 = 210 kN 

i = ff= 261,9-104 = 38 9mm 
f; 17,3-102 ' 

;i, = lbuc = 2600 = 66,8 
38,9 

;i, = ~ = 
66

•
8 

= 1 27 
ref 1_ 52 7 , 

"0,2 , 

Wbuc = 0,487 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 
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H □□FDSTUK 1 0; M □ DELLERING 

Capaciteit diagonalen: 

kies 0115x5 mm A= 17,3102 mm2 

I = 261,9 104 mm4 

Np1;d = 250x17,3102 = 432 kN 

Nc;u;d = 0,334x432 = 144 kN 

i = ff= 261,9-104 = 38 9mm v-; 17,3.102 , 

;i, = lbuc = 3270 = 84 1 
i 38,9 ' 

;i, =~= 
84

'
1 

=160 
ref 1_ 52 7 , 

'"0,2 ' 

Wbuc = 0,334 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 
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Lengte neutrale lijn: 

n = 12; lsys = 2600mm. 

ln.1. = [12+1]x2600 + 2x½x1
/3x2600 = 34.667 mm 

Bepalen ly: 

Uz 

256 

ly;ANSYS 

= 256 mm 

1 60 -103 
· 34.6673 

3 70000 · ly;ANSYS 

= 4.649.735104 mm4 

Bepalen lz: 

Uy 

449 

lz;ANSYS 

=449 mm 

1 60 · 103 
· 34.6673 

3 70000 · lz;ANSYS 

= 2.651.074104 mm4 

Bepalen It: 

Uz = 69,5 mm 

tan(cp) = 69,5 I 2400 = 0,03 cp = 0,03 rad 

it;ANSYS = 
T 1 · 105 x 4800 

(G x ~)- (2 7 -104 x ~) 
I ' 34.667 

= 2.128.217 104 mm4 

H □□FDSTUK 1 □: M □ DELLERING 

BEPALEN DOORSNEDE GROOTHEDEN 

Orn de doorsnede grootheden van de secundaire ligger te bepalen wordt een deel van de ligger met de 

zojuist gekozen profieldoorsneden in ANSYS ingevoerd. Dit deel wordt met een willekeurige puntbelasting 

belast om de doorsnede grootheden ly en lz te bepalen. Op dit deel wordt ook een willekeurig zuiver 

torsiemoment geplaatst om de doorsnede grootheid It te bepalen. Dit torsiemoment bestaat uit een koppel, 

dat een zuiver roterend moment ten opzichte van de neutrale lijn oplevert. De randvoorwaarde die gehanteerd 

wordt is een aan een zijde ingeklemde ligger. Deze inklemming wordt gerealiseerd door alle beginknopen 

scharnierend op te leggen. 

Voor het bepalen van ly worden op de zes eindknopen een kracht van 1 104 N in negatieve z-richting 

aangebracht. Aan de hand van het voor dit belastingschema geldende "vergeet-me-nietje" wordt via de door 

ANSYS berekende verplaatsingen de ly bepaald. Voor de lengte van de uitkraging van de ligger wordt de 

lengte van de neutrale lijn van de ligger aangehouden. Deze bedraagt 34.667 mm. De door ANSYS 

berekende verplaatsing is 256 mm. De hieruit volgende buigstijfheid om de y-as wordt ly = 4.649.735 104 

mm4
. 

Voor het bepalen van lz worden op de zes eindknopen een kracht van 1 104 N in positieve y-richting 

aangebracht. De door ANSYS berekende verplaatsing aan het uiteinde van de ligger is 449 mm. De hieruit 

volgende buigstijfheid om de z-as bedraagt 12 = 2.651.074 · 104 mm4
. 

Voor het bepalen van It wordt op het uiteinde van de ligger een koppel aangebracht bestaande uit twee 

tegengestelde krachten van 1 105 N. De krachten zorgen voor een rotatie van de ligger en daarbij gepaard 

gaande verplaatsingen van de knopen. Met deze verplaatsingen kan de hoekverdraaiing van de ligger ten 
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opzichte verticale as worden bepaald. Hieruit kan dan weer met het bijbehorende "vergeet-me-nietje" de It 

bepaald worden. De door ANSYS berekende verplaatsing van de hoekknoop bedraagt 69,5 mm. De 

bijbehorende hoekverdraaiing is 0,03 rad. De rotatiestijfheid van de ligger wordt dan It= 2.128.217 · 104 mm4
. 

!, !l ' -~\¾1
~

1 

I \f 
I 

zL-as \,\ j // 
·t 

y-as ' 

A fbecldine 10-10: ountlasten oo ANSYS-model 

VERPLAATSINGEN 

Orn te achterhalen of de ligger voldoende stijfheid bezit worden de verplaatsingen in z-richting gecontroleerd. 

De belastingcombinatie perm. + winddruk is daarbij maatgevend. Wanneer de optredende verplaatsingen 

voldoen aan de eisen, kunnen de doorsnede gegevens van de delta-ligger in het vereenvoudigde model 

worden ingevoerd. Deze zijn hieronder weergegeven. 

Atat = 103,70 102 mm2 

ly = 4.649.735 104 mm4 

lz = 2.651.074 104 mm4 

It = 2.128.217 104 mm4 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 
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CONTR□ LE VERPLAATSINGEN 

1 ql4 

Uz= --·--
120 Edly 

1 21,0 · 26.0004 
Uz = --· 

120 70.000 · 4.649.735 · 104 

Uz = 24,6 < 0,004x26.000 = 104 mm 1 
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EIGENSCHAPPEN SEC. LIGGER 

hmoduul = 2750 mm; htot = 5500 mm 

bmoduul = 2400 mm; btot = 4800 mm 

lov = ea. 20,5 m 

bvakwerkveld = ea. 19, 0 m 

20500 mm 

Afbeelding 10-11: sec. Jigger, als recht beschouwd 

en onder driehoeksbclasting 

H □OFDSTUK l 0: M □ DELLERING 

9.4 SECUNDAIRE LIGGERS KORTE ZIJDEN 

In deze paragraaf warden de doorsnede grootheden van de seeundaire liggers aan de korte zijden bepaald. 

De liggers warden opgebouwd uit twee lagen van vakwerkmodulen, de onderste laag is een moduul breed, de 

bovenste laag is twee modulen breed. De gebogen ligger wordt als reeht besehouwd. De liggers warden 

vanuit het ruimtelijk vakwerk belast onder een driehoeksbelasting door de belastinggevallen winddruk en 

windzuiging. 

MOMENTEN EN DWARSKRACHTEN 

PERM + WINDDRUK: PERM + WINDZUIGING: 

Prep = 0,20 + 0,64 = 0,84 kN/m2 
Prep = 0,20- 0,67 = -0,47 kN/m2 

Pd = 1,2x0,20 + 1,5x0,64 = 1,20 kN/m2 
Pd = 0,9x0,20 - 1,5x0,67 = -0,83 kN/m2 

qrep = 19,0 X 0,84 = 16,0 kN/m2 qrep = 19,0 X -0,47 = -8,93 kN/m2 

qd = 19,0 X 1,20 = 22,8 kN/m2 
qd = 19,0x-0,83 = -15,8 kN/m2 

Md = 1
/12 22,8 20,52 = 799 kNm Md = 1/12 -15,8 20,52 = -533 kNm 

Vd = 1'2 22,8 1
/2 20,5 = 117 kN Vd = 1/2 -15,8 1'2 20,5 = -81,0kN 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 166 



DEEL Ill - UITWERKING DAKCONSTRUCTIE 

BEPALEN NORMAALKRACHTEN: 

perm.+ winddruk perm.+ windzuig 

Md = 799 kNm Md = -553 kNm 

Nbov -58, 1 kN +81,0 kN 

Nmid +29,0 kN -20,1 kN 

Nond +116,1 kN -80,5 kN 

vd = 117 kN vd = -81,0 kN 

Ndia -70,9 kN +49,2 kN 

BEPALEN DOORSNEDEGRDOTHEDEN: 

Lengte neutrale lijn: 

n = 12; lsys = 2930mm. 

lni = [12+1]x2930 + 2x½x1'3x2930 = 39.067 mm1 

Bepalen ly: 

Uz 

508,7 

ly;ANSYS 

= 508,7 mm 

1 60 -1 o3 . 39.0673 
--·-------

3 70000 · ly;ANSYS 

= 3.348.801 104 mm4 

Bepalen lz: 

Uy = 909,6 mm 

909,6 
1 60 -1 o3 . 39.0673 

--·------
3 70000 · lz;ANSYS 

lz;ANSYS = 1.872840 104 mm4 

Capaciteit horizontale staven: 

kies 0100x4 mm A= 12,1 102 mm2 

I = 139,2 104 mm4 

Np1;d = 250x12, 1 102 = 303 kN 

Nc;u;d = 0,319x303 = 96,7 kN 

i = /I= 139,2. 104 = 34 0mm 
f; 12, 1- 102 , 

.?c = I buc = 2930 = 86 3 
i 34,0 ' 

.?c =~= 
86

•
3 

=1 64 
re! A 52 7 ' 

0,2 ' 

wbuc =0,319 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 

Bepalen 11: 

Uz = 109,5 mm 

tan(cp) = 109,5 I 2400 = 0,046 cp = 0,046 rad 

h;ANSYS = 
T 1 · 105 x 4800 

( G x £.) (2 7 · 10
4 

x 
0

•
046 

) 
I ' 39.067 

= 1.522.232 104 mm4 
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Capaciteit diagonalen: 

kies 0100x4 mm A= 12,1102 mm2 

I = 139,2·104 mm4 

Np1;d = 250x12, 1 102 = 303 kN 

Nc;u;d = 0,252x303 = 76,4 kN 

i = /I= 139,2. 104 = 34 0mm 
VA 12,1.102 , 

.?c = I buc = 3339 = 98 3 
i 34,0 ' 

/4 =~= 98,3 =1 87 
re! .?c 52 7 ' 

0,2 ' 

wbuc = 0,252 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 

C□NTRDLE VERPLAATSINGEN 

1 ql4 
Uz=-·--

120 Edly 

1 16,0 · 20.5004 
Uz = - · --------

120 70.000 . 3.348.801 .1 o4 

Uz = 10,4 < 0,004x20.500 = 80,0 mm 
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Afbeelding 10-12: doorsnede over vakwerkboog lange 

zijden [maten in mm] 

C 148.400 

~~1 
Afbeelding 10-13: overspanning en pijl boog lange 

zijde [mm] 

+ 

Windbelastingcombinatie 1 

H □□FDSTUK 1 □: M □ DELLERING 

1 D. 1 VAKWERKBDGEN LANGE ZIJDEN 

In deze paragraaf worden de doorsnede grootheden van de vakwerkbogen aan de lange zijden van het veld 

bepaald. De vakwerkbogen vormen de oplegging van de ruimtelijke vakwerken aan de veldzijde, zodat vanaf 

de tribunes een kolomvrij zicht op het speelveld is gegarandeerd. Tevens grijpen de secundaire liggers hierop 

aan. De vakwerkbogen worden evenals de secundaire liggers opgebouwd uit twee lagen van 

vakwerkmodulen. De onderste laag is een moduul breed, de bovenste laag is twee modulen breed. Zo 

ontstaat een soort van omgekeerde ~- De hoogte per vakwerklaag is 2750 mm, de breedte per moduul 

bedraagt 2400 mm (zie afbeelding 10-12). 

De overspanning van de vakwerkboog langs de lange veldzijde bedraagt 148,4 m1
, de pijl daarbij is 17,9 m1

. 

De boog wordt belast door driehoekbelastingen uit de vierkante vakwerkvelden en door puntlasten uit de 

aangrijpende secundaire liggers. Er moet met 3 windbelastingcombinaties gerekend worden. Bij 

windbelastingcombinatie 1 : "wind loodrecht op de korte zijde" wordt de boog a-symmetrisch belast door 

windzuiging op een helft en winddruk op de andere helft. Bij windbelastingcombinatie 2: "wind loodrecht op de 

lange zijde" wordt de boog alleen belast door winddruk. Voor alleen windzuiging op de vakwerkboog is 

windbelastingcombinatie 3: "alleen windzuiging" maatgevend. 

+ 

Windbelastingcombinatie 2 Windbelastingcombinatie 3 

Afbeelding 10-14: winddruk en -zuiging aangegeven per windbelastingcombinatie 
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Orn de staafkraehten en verplaatsingen t.g.v. de versehillende belastingeombinaties te bepalen wordt de boog 

ingevoerd in het 2-dimensionale rekenprogramma PC-Frame. De boog wordt gesehematiseerd door deze op 

te delen in meerdere reehte liggers, welke momentvast met elkaar worden verbonden. De boog wordt 

seharnierend opgelegd in de oplegpunten. De belastingen worden als puntlasten op de knopen geplaatst. 

Deze puntlasten representeren de gelijkmatig verdeelde belasting, die op het dakvlak werkt. De 

windbelastingen werken loodreeht op het dakvlak en worden voor invoer in PC-Frame ontbonden in een 

horizontale en een vertieale component (zie afbeelding 10-15). 

Er wordt van uitgegaan dat de boog de helft van de belastingen op het dakvlak opneemt. De breedte van een 

vakwerkveld bedraagt ea. 25,0 m, de diepte ea. 30,0 m. Het belastingoppervlak van een driehoek wordt dan: 

½ [½ 30 25] = 188 m2
• De berekende staafkraehten staan op de volgende bladzijde weergegeven. 
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Afbeelding 10-15: puntlasten reprcsenteren gelijkmatig 

vcrdeelde belastingen 
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STAAFKRACHTEN B□□G LANGE ZIJDE 

BC l: WIND LOODRECHT DP DE KORTE BC 2: WIND LODDRECHT OP DE BC 3: ALLEEN WINDZUIGING 

ZIJDE LANGE ZIJDE 

N-lijn [kN] 
-2827 

+1947 +1947 

D-lijn [kN] 

-464 

-28,0 -19, 1 

-802 
M-lijn [kNm] -10390 

+10759 
~ +1226 13 

Afbeelding 10-16: staafkrachten boog lange zijde 
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BEPALEN NDRMAALKRACHTEN: 

B.C. 1 : wind op korte zijde 

Staaf 3 

Md = +10759 kNm 

Nbov -783 kN 

Nmid +391 kN 

Nond +1565 kN 

B.C. 2 : wind op lange zijde 

Staaf 617 

Md = +1226 kNm 

Nbov -89,2 kN 

Nmid 44,6 kN 

Nond -178,3 kN 

B.C. 3 : alleen windzuiging 

Staaf 617 

Md = -802 kNm 

Nbov +58,3 kN 

Nmid -29,2 kN 

Nond -117 kN 

Maatgevende staafkrachten: 

Nt;s;d = +1474 kN 

Nc;s;d = -1622 kN 

Nd= -544 kN 

-91 kN 

-91 kN 

-91 kN 

Nd= -2827 kN 

-471 kN 

-471 kN 

-471 kN 

Nd= +1971 kN 

+329 kN 

+329 kN 

+329 kN 

B.C. 1 staaf 3 

B.C. 1 staaf 10 

Ns;d 

-873 kN 

+301 kN 

+1474 kN 

Ns;d 

-560 kN 

-427 kN 

-293 kN 

Ns;d 

+387 kN 

+299 kN 

+212 kN 
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B.C. 1 : wind op korte zijde 

Staaf 10 

Nmid 

Nond 

Md = -10390 kNm 

+756 kN 

-378 kN 

-1511 kN 

Staafkrachten diagonalen 

HDDF"DSTUK 1 0: M □ DELLERING 

Nd= -665 kN 

-111 kN 

-111 kN 

-111 kN 

Ns;d 

+645 kN 

-489 kN 

-1622 kN 

-463 kN Nc;s;d = -275 kN B.C. 1 staaf 6/7 

Capaciteit horizontale staven: 

kies 0250x1 0 mm 

A = 75,4 102 mm2 

I = 5438, 1 104 mm4 

Np1;d = 250x75,4102 = 1885 kN 

Nc;u;d = 0,91x1885 = -1715 kN 

i= /I= 5438,1-104 =849mm 
VA 15,4. 102 · 

}c = I buc = 2500 = 29 4 
i 84,9 ' 

}c =~= 
29

,4 ,=0 56 
re! }., 52 7 ' 

0,2 ' 

wb = 0,91 
UC 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 

Capaciteit diagonalen: 

kies 0150x5 mm 

A = 22,8 102 mm2 

I = 599,3 104 mm4 

Npl;d = 250x22,8 102 = 569 kN 

Nc;u;d = 0,522x569 = 297 kN 

i=f-f = 
4 

599,3 -10 = 5' 

22,8 · 10 2 

2 = l hue = 3270 = 73 7 
i 51,3 ' 

2 =-
2
-= 

29
•
4 

=121 
re! 2 52 7 ' 

0,2 ' 

mb = 0,522 
UC 
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Lengte neutrale lijn: 

n = 12; lsys = 2500 mm. 

ln1 = [12+1]x2500 + 2x½x1'3x2500 = 33.333 mm 

Bepalen ly: 

Uz = 60,5 mm 

60,5 
1 60 · 103 · 33.3333 

- -· 
3 70000 · ly;ANSYS 

ly;ANSYS = 17.490.927 104 mm4 

Maximale verplaatsing: 

Uz;max < 0,004xl 

< 0,004x148,400 = 594 mm. 

-355 

B.C.1: winddruk en -zuiging 

Afbeelding 10-17: Verplaatsingen boog lange zijden 

H □□FDSTUK l 0: MODELLERING 

BEPALEN DODRSNEDE GROOTHEDEN: 

De doorsnede grootheden van de vakwerkboog aan de lange zijde wordt op een zelfde manier bepaald als 

die van de secundaire liggers. Wederom wordt een deel van het constructie-onderdeel in het 

rekenprogramma ANSYS ingevoerd en belast met puntlasten op de uiteinden. Aan de hand van de 

berekende verplaatsingen worden met de "vergeet-me-nietjes" de doorsnedegrootheden bepaald. 

Bepalen I,: 
Bepalen It: 

Uy = 100,3 mm 

100,3 
1 60 -103 · 33.3333 

- -· 
3 70000 · 12 ; AN SYS 

lz;ANSYS = 10.550.360 · 104 mm4 

Uz 

tan(cp} 

it;ANSYS 

= 50,49 mm 

= 

= 50,49 / 2400 = 0,021 cp = 0,021 rad 

T 1 . 1 o5 
x 4800 

( G x p_ -) (2 7. 104 x o,021 ) 
I ' 33.333 

= 2.826.839 104 mm4 

CONTRDLE VERPLAATSINGEN: 

De doorsnede grootheid ly wordt in het PC-Frame 2D-model ingevoerd om de verplaatsingen te berekenen. 

Hiernaast zijn de uitkomsten weergegeven voor de verschillende windbelastingcombinaties. Voor de 

combinatie: winddruk en -zuiging blijken de verplaatsingen verreweg maatgevend. Toch zijn deze kleiner dan 

de maximaal toelaatbare verplaatsing van 594 mm. 

+90 

B.C.2: alleen winddruk B.C.3: alleen windzuiging 
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1 0.2 VAKWERKBDGEN KORTE ZI..JDEN 

In deze paragraaf warden de doorsnedegrootheden van de vakwerkbogen aan de korte zijden van het veld 

bepaald. De vakwerkbogen vormen de oplegging van de ruimtelijke vakwerken aan de korte veldzijde, zodat 

vanaf de tribunes een kolomvrij zicht op het speelveld is gegarandeerd. Tevens grijpen de secundaire liggers 

hierop aan. De vakwerkbogen zijn opgebouwd uit twee lagen van vakwerkmodulen. De onderste laag is een 

moduul breed, de bovenste laag is twee modulen breed. De hoogte per vakwerklaag is 2750 mm, de breedte 

per moduul bedraagt 2400 mm (zie afbeelding 10-18). 

De overspanning van de bogen langs de korte veldzijde bedraagt 112 m, de pijl is hier 10,6 m. De boog wordt 

belast door driehoekbelastingen uit de vierkante vakwerkvelden en belast door puntlasten uit de aangrijpende 

secundaire liggers. Er moet met 3 windbelastingcombinaties gerekend warden. Bij combinatie 1: "wind 

loodrecht op de korte zijde" wordt de boog alleen belast door winddruk. Bij combinatie 2: "wind loodrecht op 

de lange zijde" wordt de boog a-symmetrisch belast door windzuiging op een helft en winddruk op de andere 

helft. Voor alleen windzuiging op de vakwerkboog aan de korte zijde is de combinatie 3: "alleen windzuiging" 

maatgevend. 

+ + 

Windbelastingcombinatie 1 Windbelastingcombinatie 2 

A fbcclding 10-20: Winddruk en -zuiging aangegcvcn per windbelastingcombinatic 
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Afbeelding 10-18: doorsnedc over vakwerkboog lange 

zijden [maten in mm] 

Afbeelding 10-19: overs panning en pijl boog lange 

zijde [mm] 

Windbelastingcombinatie 3 
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STAAFKRACHTEN BDOG KORTE ZIJDE 

BC 1: U GT ALLEEN WINDDRUK BC 2: UGT WINDDRUK EN ZUIGING BC 3: UGT ALLEEN WINDZUIGING 

N-lijn [kN] 

3 3 

+1716 +1716 

D-lijn [kN] 

+275 

3 

-282 

-73 -51,3 

M-lijn [kNm] -2064 

-4087 

+3035 +4992 

Afbeelding 10-21: staafkrachten boog korte zijde 
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BEPALEN NORMAALKRACHTEN: 

B.C. 1 : wind op korte zijde 

Staaf 6/7 

Md = +3035 kNm 

Nbov -221 kN 

Nmid +110 kN 

Nond +442 kN 

B.C. 2: wind op lange zijde 

Staaf 3 

Md = +4992 kNm 

Nbov -363 kN 

Nmid +182 kN 

Nond +726 kN 

B.C. 2 : wind op lange zijde 

Staaf 9 

Md = -4087 kNm 

Nbov +297 kN 

Nmid -149 kN 

Nond -595 kN 

Maatgevende staafkrachten: 

Nt;s;d = +641 kN 

Nc;s,d = -686 kN 

Nd= -2523 kN 

-421 kN 

-421 kN 

-421 kN 

Nd= -509 kN 

-85 kN 

-85 kN 

-85 kN 

Nd= -550 kN 

-92 kN 

-92 kN 

-92 kN 

B.C. 2 staaf 3 

B.C. 2 staaf 9 

Ns;d 

-641 kN 

-310 kN 

21 kN 

Ns;d 

-448 kN 

+97 kN 

+641 kN 

Ns;d 

+206 kN 

-240 kN 

-686 kN 
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B.C. 3 : alleen windzuiging 

Staaf 6/7 

Nmid 

Nond 

Md = -2064 kNm 

+150 kN 

-75, 1 kN 

-300 kN 

Staafkrachten diagonalen 

HDDF"DSTUK 1 0: M □ DELLERING 

Nd= +1720 kN 

+287 kN 

+287 kN 

+287 kN 

Ns;d 

+437 kN 

+212 kN 

-14 kN 

-282 kN Nc;s;d = -168 kN B.C. 2 staaf6/7 

Capaciteit horizontale staven: 

kies 0250x5 mm 

A = 38,5 102 mm2 

I = 2888,7104 mm4 

Np1;d = 250x38,5 102 = 963 kN 

Nc;u;d = 0,91x963 = -876 kN 

i = ff= 2888,7. 104 = 86,6mm 
VA 38,5-102 

/4 = /hue = 2500 = 28 9 
i 86,6 ' 

/4 = ~ = 28,9 = 0 55 
,e[ 0 52 7 ' 

/LQ,2 I 

OJbuc = 0,91 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 

Capaciteit diagonalen: 

kies 0150x3,5 mm 

A= 16,1102 mm2 

I = 432,4 104 mm4 

Np1;d = 250x16, 1 102 = 403 kN 

Nc;u;d = 0,530x403 = 213 kN 

i = ff= 432,4. 104 = 51 8mm 
VA 16,1-102 ' 

/4 = (uc = 3270 = 63 1 
i 51,8 ' 

/4 =~= 63,1 =1 20 
,e/ l 52 7 ' 

0,2 1 

OJbuc = 0,530 

kromme a, Tabel 17-NEN 6710 
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Lengte neutrale lijn: 

n = 12; lsys = 2500 mm. 

ln1 = [12+1]x2500 + 2x½x1/3x2500 = 33.333 mm 

Bepalen ly: 

Uz = 113,3 mm 

113,3 
1 60 .1 o3 . 33.3333 

- -· 
3 70000 · ly;ANSYS 

ly;ANSYS = 9.343.939 104 mm4 

Maximale verplaatsing: 

Uz;max < 0,004xl 

< 0,004x112,000 = 448 mm. 

-339 

B.C.1: alleen winddruk 

l\fbeelding 10-22: vervormingen uoog korte zijde 

H □□FDSTUK 1 0: M □ DELLERING 

BEPALEN DOORSNEDE GROOTHEDEN: 

De doorsnede grootheden van de vakwerkboog aan de korte zijde wordt op een zelfde manier bepaald als die 

van de secundaire liggers. Wederom wordt een deel van het constructie-onderdeel in het rekenprogramma 

ANSYS ingevoerd en belast met puntlasten op de uiteinden. Aan de hand van de berekende verplaatsingen 

worden met de "vergeet-me-nietjes" de doorsnede grootheden bepaald. 

Bepalen lz: 
Bepalen It: 

Uy = 190,1 mm 

190,1 
1 60-103 -33.3333 

- -· 
3 70000 · lz;ANSYS 

lz;ANSYS = 5.565.671 · 104 mm4 

Uz 

tan(cp} 

lt;ANSYS 

= 71,65 mm 

= 

= 71,65 / 2400 = 0, 030 cp = 0, 030 rad 

T 1 · 105 x 4800 

( G x J!.. -) = (2 7 · 104 x 
0·

030 
) 

I ' 33.333 

= 1.985.096 104 mm4 

CONTRDLE VERPLAATSINGEN: 

De doorsnede grootheid ly wordt in het PC-Frame 2D-model ingevoerd om de verplaatsingen te berekenen. 

Hiernaast zijn de uitkomsten weergegeven voor de verschillende windbelastingcombinaties. Voor de 

combinatie "wind op korte zijde" blijken de verplaatsingen verreweg maatgevend. Toch zijn deze lager dan de 

maximaal toelaatbare verplaatsing van 448 mm. 

-213 

B.C.2: winddruk en -zuiging B.C.3: alleen windzuiging 
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1 0.3 SAMENVATTING M□ DELLERING 

De voorgaande hoofdstukken worden in onderstaande tabel samengevat. Deze waarden zullen worden 

ingevoerd in het vereenvoudigde model voor berekening met het 3-dimensionale rekenprogramma ANSYS. 

Doorsnede grootheden 

A ly I, 1, 

horizontaalstaven diaQonalen 102 mm2 104 mm4 104 mm4 104 mm4 

boog lange zijde 0 250x10 0150x5 452,4 17490927 10550360 2816839 

boog korte zijde 0 250x10 0150x3,5 230,9 9343939 5565671 1985096 

~ec ligger lange zijde 0 115x5 0 115x5 103,7 4649735 2651074 2128217 

~ec ligger korte zijde 0 100x4 0100x4 72,4 3348801 1872840 1522232 

Tabcl 10- 1: Doorsnedegroothcden vereenvoudigd model 
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:VEREENVDUDIGD MODEL 

Voor het berekenen van de 

staafkrachten en de verplaatsingen 

wordt gebruik gemaakt van een 

vereenvoudigd model. In het vorige 

hoofdstuk zijn reeds de 

doorsnedegrootheden van de 

constructieonderdelen bepaald. In dit 

hoofdstuk worden enkele 

berekeningen 

uitgevoerd. 

op het model 

Afbeelding 11-1: Stadium Australia [1] 



DEEL Ill - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1 VEREENVDUDIGD MODEL 

1 1. 1 INLEIDING 

De staafkrachten en vervormingen van de aluminium dakconstructie warden berekend met 3-dimensionale 

rekenprogramma ANSYS. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigd model. In eerste instantie 

zal de belasting op het model warden aangebracht in de vorm van puntlasten. Dit is om op een snelle en 

eenvoudige manier een eerste indruk te krijgen van de globale krachtswerking en verplaatsingen van de 

ruimtelijke constructie. Verschillen met de 2-dimensiale berekeningen van PC-Frame komen hier aan het licht. 

Er moet beoordeeld warden of er staafdimensies aangepast moeten warden of dat deze gehandhaafd kunnen 

blijven. Deze berekeningscyclus wordt getypeerd als berekening 1. 

Vervolgens wordt er nauwkeuriger met het model gewerkt door de puntlasten te vervangen voor q-lasten. 

Deze berekeningscyclus wordt getypeerd als berekening 2. Als laatste wordt een berekening uitgevoerd op 

een variant van het model, waarbij de aansluiting tussen secundaire liggers en primaire bogen niet 

momentvast, maar scharnierend wordt geschematiseerd. De scharnierende verbinding is eenvoudiger te 

realiseren. Deze berekeningscyclus wordt getypeerd als berekening 3. Echter zal eerst de opbouw van het 

model warden toegelicht. 

In het volgende hoofdstuk warden de berekeningsresultaten teruggekoppeld naar de verschillende 

constructieonderdelen. Uit de staafkrachten warden de optredende normaalkrachten in de staven van de 

ruimtelijke constructies bepaald. Hierop warden de staafdoorsneden gecontroleerd en waar nodig aangepast. 
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1 1 . 2 □ PBDUW VEREENVOUDIGD MODEL 

De aluminium dakconstructie is een complexe constructie opgebouwd uit vele knooppunten en staven. Orn op 

een relatief eenvoudige manier een eerste indruk van de krachtswerking en het gedrag van de constructie te 

verkrijgen wordt een vereenvoudigd model in het 3D-rekenprogramma ANSYS berekend. Het vereenvoudigde 

model wordt opgebouwd uit de primaire bogen en de secundaire liggers. De ruimtelijke constructie

onderdelen, opgebouwd uit vele staven en knopen, worden in dit vereenvoudigde model gemodelleerd door 

lineaire elementen. Aan deze elementen worden doorsnedegrootheden toegekend die overeenkomen met de 

doorsnedegrootheden van de constructie-onderdelen die ze representeren. De waarden hiervan zijn reeds in 

het voorgaande hoofdstuk bepaald. 

ANSYS ANSYS 

Afbcelding 11-3: Isometric vereenvoudigd model Afbeelding 11-4: zij-aanzicht vereenvoudigd model 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

HDDFDSTUK 1 1: VEREENVDUDIGD MODEL 

ANSYS 

Afbcelding 11-2: bovenaanzicht vereenvoudigd model 

ANSYS 

Afbeelding 11-5: Zij-Aanzicht vereenvoudigd model 

181 



DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE 

ITS 

l__;: 

Afbeelding 11-6: Opleggingen vereenvoudigd model 

I'll' 
MAR 4 ; 

11:52: 
PIDT 00. 

H□□FDSTUK 1 1: VEREENVOUDIGD MODEL 

Voor het modelleren van de constructie worden 3D-balkelementen gebruikt. Deze elementen kunnen 

normaalkrachten, dwarskrachten, buigende- en wringende momenten opnemen. Voor de primaire bogen 

langs de veldzijden zijn per vakwerkveld (dus tussen twee aansluitende secundaire liggers) acht elementen 

gebruikt. De secundaire liggers worden ieder uit vier elementen opgebouwd. De elementen worden allen 

momentvast met elkaar verbonden. Hierbij wordt er van uitgegaan dat bij de ontmoetingen tussen 

verschillende constructie-onderdelen de langsstaven en diagonalen van de ruimtelijke vakwerken met elkaar 

worden verbonden. Op deze manier kan de aansluiting een moment overbrengen. 

De constructie wordt opgelegd op de betonnen tribunespanten. Ter plaatse van de opleggingen wordt het 

model star ondersteund. 
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1 1. 3 BEREKENING 1: PUNTLASTEN OP VEREENVOUDIGD 

MODEL 

In eerst instantie worden, evenals bij de berekeningen met PC-frame, de gelijkmatig verdeelde belastingen als 

puntlasten op het vereenvoudigde model geplaatst. Op deze manier wordt op een snelle en eenvoudige 

manier een eerste indruk verkregen van de globale krachtswerking en vervormingen van de ruimtelijke 

constructie. 

Op de primaire bogen wordt per vakwerkveld een puntlast geplaatst. Op de secundaire liggers wordt een 

puntlast geplaatst in het midden van de ligger. Bij de windbelastingcombinaties is de belasting op de 

constructie opgebouwd uit een permanente belasting en windbelasting. De permanente belasting werkt 

loodrecht op het globale xy-vlak (grondvlak) in de globale z-richting. De windbelasting daarentegen werkt 

loodrecht op het dakvlak. Orn deze in te voeren wordt de belasting ontbonden in een x-, een y- en z

component. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de geometrie van het bolsegment. In een bepaald punt op de 

bol staat de straal van de bol, evenals de windbelasting, loodrecht op het oppervlak. De straal en de x-, y-, en 

z-coi:irdinaat zijn bekend. Door de verhouding tussen de straal en de loodrechte kracht gelijk te stellen aan de 

verhouding tussen de coordinaat in een bepaalde hoofdrichting en de kracht in die richting kunnen de een x-, 

een y- en een z-component eenvoudig gevonden worden. Bij de belastingcombinatie permanent + 

sneeuwbelasting wordt alleen een puntlast in z-richting aangebracht. 

Op de volgende pagina worden de puntlasten op het model per belastinggeval grafisch weergegeven en de 

representatieve waarden van de belastingen gegeven. 
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F 1-: ontbinden in x-, een y- en z-component: 

F 1-: R = Fx : x = Fy : y = Fz : z 
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1 1 .3.1 BELASTINGEN □P VEREENV□UDIGD MODEL IN PUNTLASTEN 

BC 1: WIND □ P KORTE ZIJDE BC 2: WIND DP LANGE ZIJDE 

tw tw 
BC 1: wind op korte zijde Permanente bel. Windbelasting 

in z-richting loodrecht op dakvlak 

winddruk indzuiqinq 

winddruk 
y 

l X 

Opp. ~inddruk windzuig 
[m2] Prep= 0,20 0,64 -0,57 kN/m

2 

windzuiqinQ boog lange zijde 188 Frep = 37,6 120,3 -107,2 kN 

sec ligger lange zijde 376 Frep = 75,2 240,6 -214,3 kN 

boog korte zijde 114 Frep = 22,8 73,0 -65,0 kN 

sec ligger korte zijde 228 Frep = 45,6 145,9 -130,0 kN 

Tabel 11-1: Rcpresentatieve waardcn puntlasten BC1 

w 
♦ /~ ~ ~ BC 2: wind op lange zijde Penmanente bel. Windbelasting 

in z-richting loodrecht op dakvlak 

Opp. winddruk windzuig 
[m2] Prep= 0,20 0,64 -0,57 kN/m

2 

boog lange zijde 188 Frep = 37,6 120,3 -107,2 kN 

sec ligger lange zijde 376 Frep = 75,2 240,6 -214,3 kN 

boog korte zijde 114 Frep = 22,8 73,0 -65,0 kN 

sec ligger korte zijde 228 Frep = 45,6 145,9 -130,0 kN 

Tabel 11-2: Reprcsentatievc waarden puntlasten BC:2 

Afbcelding 11-7: Puntlasten op verccnvoudigd model 
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BC 3: ALLEEN WINDZUIGING BC 4: SNEEUWBELASTING 

BC 3: alleen windzuiging Permanente bel. Windbelasting 
in z-richting loodrecht op dakvlak 

Opp. windzuig 
Z X r 

[m2) Prep= 0,20 -0,67 kN/m
2 

windzuiqinq boog lange zijde 188 Frep = 37,6 -126,0 kN 

sec ligger lange zijde 376 Frep = 75,2 -251,9 kN 

boog korte zijde 114 Frep = 22,8 -76,4 kN 

sec ligger korte zijde 228 Frep = 45,6 -152,8 kN 

Tabel 11-3: Represcntatieve waarden puntlasten BC:3 

BC 4: Sneeuwbelasting Permanente bel. Sneeuwbelasting 
in z-richting in z-richting 

Opp. 
[m2) Prep= 0,20 0,56 kN/m

2 

boog lange zijde 188 Frep = 37,6 105,3 kN 

sec ligger lange zijde 376 Frep = 75,2 210,6 kN 

boog korte zijde 114 Frep = 22,8 63,8 kN 

sec ligger korte zijde 228 Frep = 45,6 127,7 kN 

Tabel 11-4: Representatieve waarden puntlasten BC3 

Afbeelding 11-8: Puntlastcn op vcrccnvoudigd model (vervolg) 
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1 1 .3.2 VERV□RMINGEN 

BC 1: WIND OP KORTE ZI.JDE BC 2: WIND OP LANGE ZI.JDE 

BC 1: wind op korte zijde 

uz min uz max 

boog lange zijde -167 +123 mm 

sec ligger lange zijde -164 +99,0 mm 

boog korte zijde -144 +83,6 mm 

sec liaaer karte ziide -144 +83,6 mm 

Lx Lx Tabel 11-5: Max/min vcrplaatsingcn u, B.C. 1 Imm] 

BC 2: wind op lange zijde 

uz min uz max 

boag lange zijde -108 +48,0 mm 

sec I igger lange zijde -105 +47,1 mm 

baog korte zijde -62,6 +23,4 mm 

sec I igoer korte zijde -62,6 +18,2 mm 

Tabel 11-6: Max/min verplaatsingen u, B.C. 2 Imm] 

Afbeelding 11- 9: Vervormingen vereenvoudigd model [schaal vcrvormingen 1:100] 
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BC 3: ALLEEN WINDZUIGING BC 4: SNEEUWBELASTING 

BC 3: alleen windzuiging 

uz min uzmax 

L_y L.x boog lange zijde - +62,5 mm 

sec ligger lange zijde - +60,7 mm 

boog korte zijde - +70,7 mm 

sec ligger korte zijde - +70,7 mm 

Tabel 11-7: Max/min verplaatsingen u, B.C. 3 [mm] 

BC 4: sneeuwbelasting 

uz min uz max 

boog lange zijde -96,3 - mm 

sec ligger lange zijde -92,3 - mm 

boog korte zijde -95,7 - mm 

sec ligger korte zijde -95,7 - mm 

Tabcl 11-8: Max/min verplaatsingen u, B.C. 4 [mm] 

A fbcclding 11-10: V crvormingcn vereenvoudigd model [ schaal vervormingen 1: 100] 
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1 1 .3.3 STAAFKRACHTEN VEREENVDUDIC3D MODEL 

BELASTINGCOMBINATIE 1 WIND DP KORTE ZI.JDE 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] 

y y 

Lx Lx 

Vy[kN] Vz [kN] Nx [kN] 

y 

Lx 
y 

Lx 
-13 

2,1 

-648 
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BELASTINGCOMBINATIE 2: WIND OP LANGE ZIJDE 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] 

-224 
y 

-212 +207 Lx 
-9 

-275 

- 3,9 

Vy[kN] Vz[kN] Nx[kN] 

-1 

-29,8 
-240 

y 

Lx 
-240 

+8 
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My [kNm] 

Vy[kN] 

H□□FDSTUK 1 1: VEREENVDUDIGD MODEL 

BELASTINGCDMBINATIE 3: ALLEEN WINDZUIGING 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

Mz [kNm] Mx [kNm] 

Vz [kN] Nx[kN] 

y 

Lx 
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BELASTINGCOMBINATIE 4: SNEEUWBELASTING 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

Mz [kNm] 

Vy[kN] Vz [kN] Nx[kN] 
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VERGELI.JKING VERPLAATSINGEN: 

PC-FRAME ANSYS 

uz min uz max uz min uz max 

BC 1: wind op korte zijden -355 +292 -167 +123 mm 

BC 2: wind op lange zijden -164 -108 +48,0 mm 

BC 3: alleen windzuiging +90 +62,5 mm 

Tabel 11-9: Max/ min verplaatsingen boog lange zijden 

PC-FRAME ANSYS 

uz min uz max uz min uz max 

BC 1: wind op korte zijden -339 -144 +83,6 mm 

BC 2: wind op lange zijden -213 +82,0 -62,6 +23,4 mm 

BC 3: alleen windzuiging +90 +62,5 mm 

Tabel 11-10: Max/ min verplaatsingcn boog korte 

H□□FDSTUK 1 1: VEREENVDUDIGD MODEL 

Voor de vier belastingcombinaties zijn de vervormingen en staafkrachten in het vereenvoudigde model 

berekend. Ten opzichte van de 2-dimensionale berekeningen met PC-Frame komen hier de ruimtelijke 

aspecten van de constructie naar voren: 

• De primaire bogen langs de veldzijden gelden als opleggingen voor elkaar. Het belasten van een 

bepaalde boog laat een oplegging zien t.p.v. de ontmoeting met de aansluitende bogen. Het verloop van 

de momentenlijn vanaf de ontmoeting om de y-as is nagenoeg gelijk aan de momentenlijn berekend met 

PC-Frame, alleen zijn de waarden lager, omdat de overspanning kleiner is geworden; 

• Het moment om de z-as in de bogen aan de lange zijden wordt veroorzaakt door belastingen op de 

secundaire liggers. In deze richting is er geen boogwerking, maar moet de boog beschouwd worden als 

een ligger opgelegd t.p.v. de ontmoetingen met de bogen aan de korte zijden (hier is een soort van 

oplegmoment te zien); 

• De momenten om de x-as in de bogen aan de lange zijden worden veroorzaakt door belastingen vanuit 

de secundaire liggers; 

• Opvallend is dat bij het belasten van het model met puntlasten de bogen voor de dwarskrachtenlijn een 

zijdcn lineair verloop kent en de momentenlijn een parabolisch verloop kent; 

• De verplaatsingen in de bogen zijn kleiner dan die berekend met PC-Frame. De ruimtelijke constructie 

reageert stijver. De verplaatsingen in de secundaire liggers zijn ook klein. Deze verplaatsing wordt 

voornamelijk bepaald door de zakking van de aansluitende primaire boog. 

De berekende vervormingen en staafkrachten zijn weliswaar kleiner dan die berekend met PC-Frame. Toch 

wordt besloten om dezelfde doorsnede-grootheden van de constructieonderdelen toe te passen in de meer 

precieze berekeningen met q-lasten puntlasten die volgen. 
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1 1 .4 BEREKENING 2: ~-LASTEN OP VEREENVOUDIGD 

MODEL 

Orn een preciezer beeld te verkrijgen van de staafkrachten en vervormingen van de ruimtelijke dakconstructie 

worden i.p.v. puntlasten q-lasten (lijnlasten) op het vereenvoudigde model aangebracht. Hierbij wordt er 

wederom van uitgegaan dat de belastingen op de constructie per vakwerkveld gelijkmatig naar de vier zijden 

worden afgedragen. Hierdoor ontstaan per vakwerkveld driehoeksbelastingen op de verschillende 

constructieonderdelen. 

De verschillen die zijn te verwachten t.o.v. de berekening met puntlasten is dat de staafkrachten een meer 

vloeiend verloop kennen en deze over het algemeen lager zullen zijn. Daarnaast zal de belasting 

nauwkeuriger worden bepaald. In de voorgaande berekening zijn de belastingen per constructieonderdeel 

grofweg bepaald voor het grootste belastingoppervlak en deze op meerdere plaatsen toegepast. Nu wordt per 

vakwerkveld nauwkeurig de precieze belasting bepaald. Hierdoor zullen de staafkrachten en vervormingen 

lager uitvallen. 

Op de volgende pagina worden de verschillende q-lasten per vakwerkveld bepaald. In de afbeelding hiernaast 

worden de plaatsen aangegeven waar deze precies worden aangebracht. 
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Afbeelding 11- 12: q-belasting op vereenvoudigd 

model 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1: VEREENV□UDIGD MODEL 

1 1 .4. 1 BELASTINC3EN □P VEREENV□UDIC3D MODEL IN Q-LASTEN 

BC 1: WIND DP KORTE ZIJDE BC 2: WIND OP LANGE ZIJDE 
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♦ 

perm. bel. Windbelasting Alleen windzuiging Sneeuwbelasting 

in z-richting loodrecht op dakvlak loodrechl op dakvlak in z-richting 

I, winddruk windzuiging windzuiging sneeuwbelasting 

[m'] Prep= 0,20 0,64 -0,57 kN/m
2 

-0,67 kN/m
2 

0,56 kN/m
2 

boog lange zijde q1 16,1 qrep= 3,22 10,30 -9,18 kN/m 1 -10,79 kN/m 1 9,02 kN/m1 

q2 10,3 q,.ep= 2,06 6,59 -5,87 kN/m
1 

-6,90 kN/m
1 

5,77 kN/m
1 

q3 12,3 qrep= 2,46 7,87 -7,01 kN/m
1 

-8,24 kN/m
1 

6,89 kN/m
1 

q4 13,3 qrep= 2,66 8,51 -7,58 kN/m
1 

-8,91 kN/m
1 

7,45 kN/m
1 

boog korte zijde q1 18,2 q,.ep= 3,64 11,65 -10,37 kN/m
1 

-12,19 kN/m
1 

10,19 kN/m
1 

q2 7,6 qrep= 1,52 4,86 -4,33 kN/m
1 

-5,09 kN/m
1 

4,26 kN/m
1 

q3 9,9 Qrep= 1,98 6,34 -5,64 kN/m
1 

-6,63 kN/m
1 

5,54 kN/m
1 

sec liggers lange zijde q1 24,7 Qrep= 4,94 15,81 -14,08 kN/m
1 

-16,55 kN/m
1 

13,83 kN/m
1 

q2 24,4 %ep= 4,88 15,62 -13,91 kN/m 
1 

-16,35 kN/m
1 

13,66 kN/m
1 

sec liggers korte zijde q1 20,2 Qrep= 4,04 12,93 -11,51 kN/m
1 

-13,53 kN/m
1 

11,31 kN/m
1 

q2 20 %ep= 4,00 12,80 -11,40 kN/m
1 

-13,40 kN/m 
1 

11,20 kN/m' 

Tabcl 11-11: Bcpalen q-lastcn op vereenvoudigd model 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

BC 3: ALLEEN WINDZUIGING 
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Afbcclding 11-13: (Hasten op verecnvoudigd 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE HOOFDSTUK 1 1 VEREENVOUDIGD MODEL 

1 1 .4.2 VERV□RMINGEN 

BC 1 WIND OP KORTE ZIJDE BC 2: WIND □ P LANGE ZIJDE 

BC 1: wind op korte zijde 

uz min uz max 

boog lange zijde -132 +96,7 mm 

sec ligger lange zijde -129 +77,0 mm 

boog korte zijde -120 +69,2 mm 

sec ligger korte ziide -120 +69,2 mm 

Lx 
Tabet 11-12: Max./min. verplaatsingen u2 B.C.1 [mm] 

BC 2: wind op lange zijde 

uz min uz max 

boog lange zijde -93,9 +42,3 mm 

sec ligger lange zijde -89,9 +29,8 mm 

boog korte zijde -48,5 +15,9 mm 

sec ligger korte zijde -48,4 +11,4 mm 

Tabel 11- 13: Max./min. verplaatsingen u2 B.C.2 [mm] 

A fbeclding 11-13: Vervormingen vcreenvoudigd model 
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DEEL 111 - UITWERKING DAKCDNSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1: VEREENVDUDIGD MODEL 

BC 3: ALLEEN WINDZUIGING BC 4: SNEEUWBELASTING BC 3: alleen windzLiiging 

LIZ min LIZ max 

boog lange zijde - +54,3 mm 

sec ligger lange zijde - +52,2 mm 

boog korte zijde - +59,5 mm 

sec ligger korte zijde - +59,5 mm 

L . .x L-X 

Tabel 11- 14: Max./min. vcrplaatsingcn u, B.C.3 [mm] 

BC 4: sneeuwbelasting 

LIZ min LIZ max 

boog lange zijde -83,0 - mm 

sec ligger lange zijde -78,8 - mm 

boog korte zijde -80,5 - mm 

sec ligger korte zijde -80,5 - mm 

Tabel 11-15: Max./min. verplaatsingen u, R.C:.4 [mm] 

A fbeelding 11-14: Vervormingen vereenvoudigd model 
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DEEL 111 - UITWERKING DAKC□ NSTRUCTIE H □□FDSTUK 1 1: VEREENV□UDIGD MODEL 

1 1 .4.3 STAAF"KRACHTEN 

BELASTINGCOMBINATIE 1: WIND DP KORTE ZIJDE 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] 

y 

Lx 

Vy[kN] Vz[kN] Nx [kN] 

+9 ,6 

y 

Lx 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1 VEREENYDUDIGD MODEL 

BELASTINGCOMBINATIE 2: WIND DP LANGE ZI.JDE 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] 

y 

Lx 
-149 

-153 l♦ 
-195 

+700 

Vy[kN] Vz [kN] Nx[kN] 

y 

-244 
Lx 

-244 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE HDDF"DSTUK 1 1: VEREENVDUDIGD MODEL 

BELASTINGC0MBINATIE 3: ALLEEN WINDZUIGING 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] 

Vy [kN] Vz [kN] Nx[kN] 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKCONSTRUCTIE 

My [kNm] 

Vy[kN] 

BELASTINGCOMBINATIE 4: SNEEUWBELASTING 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

Mz [kNm] 

Vz [kN] 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 1 1: VEREENVOUDIGD MODEL 

Nx [kN] 

"l 

Lx 
-837 -837 
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DEEL 111 - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE 

1 1. 5 BEREKENING 3: VEREENV□UDIGD MODEL MET 

SCHARNIERENDE AANSLUITINGEN 

De aansluiting van de secundaire liggers met de primaire bogen is in de twee voorgaande berekeningen als 

momentvast geschematiseerd. De horizontale staven in de twee onderste lagen liepen over in de beide 

constructieonderdelen. Dit leverde grote torsiemomenten op in de primaire bogen (worden "meegedraaid" 

door de secundaire liggers). Orn dit te voorkomen wordt een berekening uitgevoerd, waarbij de aansluiting om 

de y-as scharnierend wordt verondersteld. Hierdoor zal het moment om de y-as in het midden van de 

secundaire liggers fors toenemen. Ook moet op de doorbuiging van de secundaire liggers warden gelet. 

Het model wordt belast met q-lasten. Hierbij wordt wederom uitgegaan dat de belastingen op het vakwerkveld 

gelijkmatig naar de vier zijden worden afgedragen. Hierdoor ontstaan driehoeksbelastingen op de constructie

onderdelen. 

0NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H □□FDSTUK 1 1: VEREENV□UDIGD MODEL 

a-- aansluiting met release om y-as 

Afbeclding 11-15: Vereenvoudigd model met 

scharnierende aansluiting om y-as 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1 VEREENVOUDIGD MODEL 

1 1. 5. 1 VERVDRMINGEN 

L....x IL...X 
BC 1: wind op korte zijde 

LIZ min LIZ max 

boog lange zijde -135 +99,2 mm 

sec ligger lange zijde -131 +78,4 mm 

boog korte zijde -122 +69,9 mm 

sec ligaer korte zijde -122 +69,9 mm 

Tabel 11- 16: Max./min. vcrplaatsingcn Uz B.C:.1 Imm] 

BC 2: wind op lange zijde 

LIZ min uz max 

boog lange zijde -94,1 +42,3 mm 

sec ligger lange zijde -90,2 +40,9 mm 

boog korte zijde -49,5 +16,2 mm 

sec ligger korte zijde -49,4 +11,6 mm 

Tabel 11- 17: Max./min. verplaatsingen Uz B.C.2 Imm] 

Afbeelding 11- 16: V crvormingcn vereenvoudigd model 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKC0NSTRUCTIE HD0FDSTUK 1 1 VEREENVDUDIGD MODEL 

BC 3: ALLEEN WINDZUIGING BC 4: SNEEUWBELASTING 

BC 3: alleen windzuiging 

uz min uz max 

boog lange zijde - +54.4 mm 

sec ligger lange zijde - +52,3 mm 

boog korte zijde - +61,1 mm 

sec ligger korte ziide - +61,1 mm 

L_X 
Tabel 11- 18: Max./min. verplaatsingen u 2 B.C.3 [mm] 

BC 4: sneeuwbelasting 

uz min uz max 

boog lange zijde -83,3 - mm 

sec ligger lange zijde -79,1 - mm 

boog korte zijde -82,7 - mm 

sec liager korte zijde -82,7 - mm 

Tabel 11- 19: Max./ min. verplaatsingen u 2 B.C.4 [mm] 

Afbeclding 11- 17: Vervormingen vcreenvoudigd model 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1: VEREENVDUDIGD MODEL 

11.5.2 STAAFKRACHTEN 

BELASTINGCOMBINATIE 1 WIND DP KORTE ZIJDE 

-178 -18R 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] 

y 

♦ 

Vy [kN] Vz [kN] Nx [kN] 

+11,0 

y 

Lx 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKC□ NSTRUCTIE H □□FDSTUK 1 1: VEREENV□UDIGD MODEL 

BELASTINGC□ MBINATIE 2: WIND □P LANGE ZI..JDE 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] -17,8 

76,7 

-76, 
+ 

Vy[kN] Vz [kN] Nx[kN] 

-1 

-255 

+112 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 1 VEREENV□UDIGD MODEL 

BELASTINGCDMBINATIE 3: ALLEEN WINDZUIGING 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

My [kNm] Mz [kNm] 

-161 -161 

y y 

Lx Lx 

Vy [kN] -138 Vz[kN] Nx[kN] 

y 

Lx 
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DEEL 111 - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE HDDFDSTUK 1 1: VEREENV□UDIGD MODEL 

BELASTINGCDMBINATIE 4: SNEEUWBELASTING 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel 

My [kNm] Mz [kNm] Mx [kNm] -20,0 

-61, 

Vy[kN] +147 Vz[kN] Nx[kN] 

y 

Lx 
-8 - 62 -870 -870 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE H□□FDSTUK l l: VEREENVDUDIGD MODEL 

In vergelijking met de berekeningen met momentvaste aansluitingen is het volgende op te merken: 

(zie tabel 11-20/21) 

• Voor de primaire bogen blijven de staafkrachten nagenoeg gelijk. De belasting vanuit de vakwerkvelden 

en de secundaire liggers is voor beide situaties gelijk. Echter door de scharnierende aansluiting tussen 

boog en secundaire ligger wordt het torsiemoment wel gereduceerd met een factor 1 O; 

• Voor de secundaire liggers aan de lange zijden is het moment om de y-as fors toegenomen; 

• Voor de secundaire liggers aan de korte zijden is het moment om de y-as slechts iets toegenomen. Bij de 

berekening met momentvaste aansluitingen was het inklemmingsmoment al niet groot. De primaire boog 

aan de korte zijde tordeerde en leverde geen volledige inklemming, maar een meer flexibele aansluiting; 

• De verplaatsingen van de primaire bogen blijven nagenoeg gelijk. Ook hier geldt weer dat de belastingen 

op de bogen gelijk zijn geleven; 

• De zakkingen van de secundaire liggers veranderen niet veel. Deze worden namelijk voornamelijk 

bepaald door de zakking van de aansluitende primaire boog en niet door de eigen doorbuiging. 

Er wordt voor gekozen om momentvaste aansluitingen tussen de bogen en de secundaire liggers toe te 

passen. De staafkrachten verschillen niet veel van die met scharnierende aansluitingen, maar de doorgaande 

liggerelementen leveren wel een mooier beeld op. De dakconstructie bestaat dan uit een vakwerklaag en een 

ondersteunende laag. 
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DEEL 111 - LilTWERKING DAKC0NSTRUCTIE HD□ FDSTUK 1 1: VEREENV0UDIGD MODEL 

VERGELI.JKING STAAFKRACHTEN BEREKENING 2 EN 3 V□□ R BC 1: 

8OOG LANGE ZIJDEN BOOG KORTE ZIJDEN SEC LIGGERS LANGE ZIJDEN SEC LIGGERS KORTE ZIJDEN 

berekening 2 berekenina 3 berekenina 2 berekenina 3 berekenina 2 berekenina 3 berekenina 2 berekenina 3 

min max min max min max min max min max min max min max min max 

My -4882 +4737 -4874 +4770 -1957 -42,2 -1741 +230 -980 +472 -1563 +897 -781 +478 -827 0 [kNm] 

Mz -1989 +1699 -2223 +1817 -488 -75,4 -527 -37,3 -720 +949 -79,6 +1156 -52, 1 +52,1 -30 +30 [kNm] 

Mx -382 +369 -121 +142 -50,8 +50,8 -75 +75 -228 +228 -186 +186 -30 +30,0 -33,5 +33,5 [kNm] 

Vy -225 +340 -227 +342 -193 +193 -197 +197 -185 +173 -176 +177 -125 +115 -119 +120 [kN] 

Vz -139 +189 -125 +205 -25,2 +25,2 -29 +29 -81,2 +81,2 -96,2 +96,2 -3 +3 -3 +3 [kN] 

Nx -567 -310 -561 -311 -1587 -1300 -1626 -1313 -120 +60,1 -224 +160 -53,3 +50,2 -56 +56 [kN] 

Tabcl 11- 20: Min./ max. staafkrachten berekening 2 en 3 voor B.C.1 

VERGELI.JKING VERPLAATSINGEN U 2 BEREKENING 2 EN 3 V□0R BC 1: 

berekening 2 berekenina 3 

uz min uzmax 

boog lange zijde -132 +96,7 -135 +99,2 [mm] 

sec ligger lange zijde -129 +77,0 -131 +78,4 [mm] 

boog korte zijde -120 +69,2 -122 +69,9 [mm] 

sec ligger korte zijde -120 +69,2 -122 +69,9 [mm] 

Tabcl 11- 21: Min./ max. verplaatsingen u 2 berekening 2 en 3 voor B.C.1 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKCONSTRUCTIE 

BRDNVERMELDING 

[1] 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 

Stadium Australia: een constructief hoogstandje 

Ype Cuperus, Cement 4 2000 

H□□FDSTUK l 1: VEREENVDUDIGD MODEL 
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1 2. TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

t 

In dit hoofdstuk worden de resultaten 

berekend met het vereenvoudigde 

model teruggekoppeld naar de 

afzonderlijke constructie-onderdelen. 

Op de hieruit bepaalde krachten 

kunnen de staven worden 

gedimensioneerd en gecontroleerd. Bij 

de dimensionering wordt een bepaalde 

optimalisatie nagestreefd. 

Afbeelding 12-1: Zentralstadion Leipzig 

l 1 l 



DEEL 111 - Li ITWERKING DAKC0NSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 2: TERUGK0PPELING REKENRESULTATEN 

1 2. 1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk zijn de staafkrachten in de dakconstructie berekend met een vereenvoudigd model. 

De berekende staafkrachten in de liggerelementen moeten worden teruggerekend naar normaalkrachten in 

de staven van de ruimtelijke constructies die ze in het model representeren. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de primaire bogen aan de lange zijde, primaire bogen aan de korte zijde, secundaire liggers 

aan de lange zijde en secundaire liggers aan de korte zijde. 

Orn tot meer optimalisering te komen van de staafdoorsneden worden de constructie-onderdelen in secties 

opgedeeld. Door in voldoende secties te verdelen zijn optredende extremen alleen plaatselijk maatgevend en 

worden maximale staafdoorsneden enkel daar toegepast, waar het materiaal benodigd is. Het toepassen van 

verschillende staafdoorsneden in verschillende secties moet wel nut hebben, oftewel: het verschil in 

profieldoorsnede moet significant zijn, anders kan beter voor seriematigheid gekozen worden. Ook moeten 

doorsneden van de staven van opeenvolgende secties qua omvang (buitendiameter) enigszins bij elkaar 

passen om een meer eenduidig beeld te verkrijgen. 

De keuze voor een profieldoorsnede is een middenweg zoeken tussen een optische slankheid en een laag 

materiaalverbruik. Door materiaal "naar buiten te brengen" wordt met hetzelfde oppervlak een hogere 

kniksterkte bereikt, maar de constructie zal daardoor wel massiever lijken: de slanke wanddikte is van 

buitenaf niet te zien. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een minimale wanddikte. Dit is om 

lokale instabiliteit en kans op mechanische beschadiging op de bouwplaats tegen te gaan. 

Na de dimensionering van de staven worden enkele kenmerkende knooppunten bekeken en moet met de 

gekozen profieldoorsneden, de verplaatsingen worden berekend en gecontroleerd. Als laatste worden de 

constructiegegevens van de aluminium kap vergeleken met die van een soortgelijke constructie. 
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DEEL 111 - LilTWERKING DAKC□NSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 Z: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

1 2.2 DIMENSl□ NERING 

Uit de door ANSYS berekende staafkrachten warden per sectie en per belastingcombinatie de maximale en 

minimale staafkrachten gefilterd. Met behulp van het inwendig evenwicht warden de normaalkrachten in de 

staven van de ruimtelijke vakwerkligger bepaald. Per staafonderdeel warden de maximale (druk) en minimale 

(trek) normaalkrachten gezocht. Hierop warden de staven per sectie gedimensioneerd. De benamingen van 

de verschillende staafonderdelen warden in afbeelding 12-2 aangegeven. 

1 2 . 2. 1 0 PZ ET 

Bij de dimensionering wordt een onderverdeling gemaakt tussen de langsstaven en de diagonalen van de 

ruimtelijke vakwerkligger. De normaalkrachten in de langsstaven warden bepaald uit de momenten om de y

en z-as en de normaalkracht in de ligger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de drie horizontale lagen van 

het ruimtelijk vakwerk (bovenste, middelste en onderste). Een positief moment om de y-as levert drukkrachten 

op in de drie bovenste horizontalen, maar trekkrachten in horizontalen in de midden- en onderste laag. Een 

moment om de z-as van de ligger levert in de in de bovenste en middenlaag zowel trek- als drukkrachten op. 

Beide krachten moeten warden meegenomen. Dit is te zien in tabel 12-3, waarbij de normaalkrachten voor de 

afzonderlijke staven per laag is bepaald. 

De normaalkrachten in de diagonalen warden bepaald uit de dwarskrachten in y- en z-richting en het 

torsiemoment om de x-as van de ligger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wanddiagonalen van de 

onderste en bovenste vakwerklaag, de middendiagonalen in de bovenste laag en de diagonalen in het dak 

van de ruimtelijke ligger. Dwarskrachten en torsiemomenten zullen in een bepaalde diagonaalstaaf van de 

ruimtelijke vakwerkligger een positieve, dan wel negatieve normaalkracht opleveren, echter zal deze in de 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

Nbov 

Afbeelding 12- 2: Benamingen staafonderdelen 

B.C. 1: Wind op korte zijde 

Nx [kN] My [kNm] M, [kNm] 

-521 -129 -1660 
Nbov = -87 + -9 + -277 = -373 -96 180 [kN] 

Nmid = -87 + 5+ -138 = -220 56 [kN] 
Nond = -87 + 19 = -68 [kN] 

Afbeelding 12- 3: Bepalen normaalkrachten in 

langsstaven 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKCONSTRUCTIE 

V□□RBEELD BEPALEN WANDDIKTE: 

Nc;u;d;max = 755 kN 

Nc;u;d;min = 233 kN 

lbuc 

d 

1400 

1200 

1000 

800 

= 3150 mm 

= 150 mm 

=5,7,9,11mm 

:::i' 600 
u z 

400 

200 

0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

d [mm] 

Afbeelding 12- 4: Nc;u;d in relatie tot profielafmetingen 

H□□FDSTUK l 2: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

naastgelegen staaf een tegengesteld teken hebben. Orn de maximale normaalkrachten te bepalen worden de 

uit de staafkrachten afgeleide normaalkrachten, ongeacht het teken, bij elkaar opgeteld. 

Per staafonderdeel zijn er minimale en maximale maatgevende krachten, waaraan de staafdiameters moeten 

voldoen. Druk is veelal maatgevend. Tussen deze maximale en minimale krachten bestaat een range aan 

staafdiameters die bij een bepaalde kniklengte gekozen kunnen worden. Per staafonderdeel wordt bij 

voorkeur een zelfde buitendiameter gekozen. Dit kan worden uitgezet in een grafiek, waar de minimale en 

maximale drukkracht wordt uitgezet tegen de buitenste staafdiameter aan de hand van toe te passen 

wanddikten. 

In Bijlage Vl.5 worden per constructie-onderdeel voor een aantal verschillende buitendiameters de benodigde 

wanddikten bepaald. Per sectie wordt aan de hand van de kniklengte en de maatgevende normaalkracht een 

profieldoorsnede gekozen. Hiermee kan het materiaalverbruik per buitendiameter worden bepaald. Deze 

verschillende waarden kunnen tegen elkaar worden uitgezet in een grafiek en met elkaar worden vergeleken. 

Op basis hiervan kan een keus voor een bepaalde buitendiameter worden gemaakt. Deze worden gekozen uit 

het leveringsprogramma van de fabrikant Nedal. 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCONSTRUCTIE 

1 2.2.2 □ PDELEN SECTIES 

PRIMAIRE BOGEN LANGE ZI.JDEN 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

y 

l X ..... 

SECUNDAIRE LIGGERS LANGE ZI.JDEN 

4 
3 
2 

y 

L, 

HOOFDSTUK 1 2: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

PRIMAIRE BOGEN KORTE ZI.JDEN 

8 

7 
y 

6 L, 
5 

4 

3 

2 

SECUNDAIRE LIGGERS KORTE ZI.JDEN 

De primaire bogen aan de lange en korte zijden 

worden onderverdeeld in 2 secties per 

vakwerkveld en een sectie per stadionhoek. Dit 

resulteert in 12 secties voor de boog aan de lange 

zijde en 1 O secties voor de boog aan de korte 

zijde. Vanwege symmetrie kan verder volstaan 

worden met eerste 6 secties voor de lange zijde en 

de eerste 5 secties voor de korte zijde. Hier moet 

bij het terugkoppelen van de rekenresultaten 

rekening mee worden gehouden. Bij wind op de 

korte zijde wordt de boog aan de lange zijde a

symmetrisch belast. Staafkrachten op sectie 11 

moeten dan geschaard worden ender sectie 2 

(sectie 11 = sectie 2). 

y 

23 L· 

De secundaire liggers worden onderverdeeld in 4 

secties per ligger. Dit is gedaan omdat hier 

voornamelijk in het midden van de ligger 

maximale momenten optreden. De uitienden 

hoeven hier dan niet op worden gedimensioneerd. 

Afbeelding 12- 5: Opdelen secties constructie

onderdelen 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKCDNSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 2: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

1 2.2.3 DIMENSIDNERING BOOG LANGE ZI.JDEN 

LANGSSTAVEN 

800 

600 

400 

200 

z 0 
~ 
z -200 

-400 

-600 

-800 

-1000 

Secties 

- - Nrnax;bov - - - Nrnax;mid ---Nrnax;ond 

Afbcelding 12- 7: Minimalc en manimale normaalkrachtcn per sectie 

sectie 

trek 1 2 3 4 5 6 Nmin 
Nbov 420 415 437 395 463 466 395 
Nmid 286 294 284 290 291 288 284 
Nond 152 279 576 594 624 511 152 

druk 

Nbov -500 -613 -652 -634 -704 -646 -500 
Nmid -367 -374 -392 -397 -413 -400 -367 
Nond -233 -441 -706 -755 -730 -564 -233 

Tabel 12- 2: N min en max per sectic [kN] 
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Afbeelding 12- 6: Bepalen optimale profielkcus 1 

1
) De grafiek laat voor de waarde D=190 mm een vreemde knik naar boven zien. Dit komt doordat in 

het leveringsprogramma van de fabrikant Nedal weinig verschillende wanddiktes met deze 

buitendiameter voorhanden zijn. In veel gevallen moet dan een wanddikte toegepast warden veel 

grater dan de mimimaal toe te passen wanddikte bij de kniklengte en normaalkracht aldaar. Met 

buitendiameters waarbij veel verschillende wanddikten te verkrijgen zijn kan de constructie meer "op 

maat gesneden warden" en kent dan een lager materiaalverbruik. 

Profieldoorsneden 

1 2 3 4 5 6 
Nbov 0200x5 0200x6 0200x6 0200x6 0200x6 0200x6 
Nmid 0200x4 0200x4 0200x4 0200x4 0200x4 0200x4 
Nond 0200x4 0200x4 0200x8 0200x8 0200x8 lll200x8 

Tabel 12- 1: Profieldoorsnec.len per sectic 
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DIAG0NALEN 

z 

160 

140 

120 

100 

~ 80 
z 

60 

40 

20 

2 3 4 5 

- - - - Ndak- - -Nw;bov ---Nm;bov -

6 

Nw;ond 

Afbcclding 12- 8: Minimale en manimale normaalkrachten per scctie 

sectie 

1 2 3 4 5 6 Nmin Nmax 
Nbov 100 107 101 44 59 68 44 107 
Nw;bov 54 107 95 41 62 111 41 111 
Nm;bov 21 51 45 15 27 65 15 65 
Nw;ond 84 146 131 53 80 147 53 147 

Tabcl 12- 3: N min en max per sectie [kN] 
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H□□FDSTUK 1 2: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 
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Afbeelding 12- 9: Bepalen optimale 

profielkeus 

Profieldoorsneden 

1 2 
Nbov 0120x4 0120x4 
Nw;bov 0120x4 0120x4 
Nm;bov 0120x4 0120x4 
Nw;ond 0120x4 0120x4 

125 

3 
0120x4 
0120x4 
0120x4 
0120x6 

Tabel 12- 4: Profiddoorsnedcn per sectie 

4 5 6 
0120x4 0120x4 0120x4 
0120x4 0120x4 0120x4 
0120x4 0120x4 0120x4 
0120x5 0120x4 0120x6 
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1 2.2.4 DIMENSl□ NERING B□□G K□ RTE ZI..JDEN 

LANGSSTAVEN 

z 

300 

200 

100 

0 

~ -100 
z 

-200 

-300 

-400 

-500 

Secties 

- - Nmax;bov - - -Nmax;mid ---Nmax;ond 

A fbeclding 12- 11: Minim ale en manimale normaalkrachten per sec tie 

sectie 

trek 1 2 3 4 5 Nmin 

Nbov 163 129 197 194 222 129 

Nmid 163 194 119 96 87 87 
Nond 164 260 204 214 161 161 

druk 

Nbov -386 -450 -388 -354 -358 -450 

Nmid -198 -256 -259 -241 -239 -259 
Nond -201 -294 -227 -238 -155 -294 

Tabel 12- 'i: N min en max per sectie [kN] 
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Afbeelding 12- 10: Bepalen optimale profielkeus 

Profieldoorsneden 

Nmax 1 2 3 
222 Nbov 0175x5 0175x5 0175x5 

194 Nmid 0175x4 0175x4 0175x4 
260 Nond 0175x4 0175x4 0175x4 

-354 

-198 
-155 

Tabel 12- 6: Profieldoorsneden per sectie 

4 5 

0175x5 0175x4 

0175x4 0175x4 
0175x4 0175x4 
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DIAG□NALEN 

70 
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40 z 
~ 
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2 3 

secties 

4 5 

- - -Nbov - - - - Nv.l;bov ---Nm;bov - - Nv.l;ond 

A fbcclding 12- 13: Minimale en manimalc normaalkrachten per sectie 

sectie 

1 2 3 4 5 Nmin Nmax 

Nbov 61 25 24 14 13 13 61 

Nw;bov 43 36 29 18 27 18 43 

Nm;bov 32 23 17 12 19 12 32 
Nw;ond 62 51 41 24 35 24 62 

Tabcl 12- 7: N min en max per scctie [kN] 
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H□□FDSTUK 1 2: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 
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Afbeelding 12- 12: Bepalen optimak profielkeus 

Profieldoorsneden 

1 2 3 4 5 

Nbov 090x5 090x4 090x4 090x4 090x4 

Nw;bov 090x4 090x4 090x4 090x4 090x4 

Nm;bov 090x4 090x4 090x4 090x4 090x4 
Nw;ond 090x4 090x4 090x6 090x5 090x4 

Tabel 12- 8: Profieldoorsneden per sectie [kN] 
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1 2.2.5 DIMENSl□NERING SECUNDAIRE LIGGERS LANGE ZI.JDEN 

LANGSSTAVEN 

200 

150 

100 

50 

z 
~ 0 
z 

-50 

-100 

-150 

-200 

Secties 

- - Nmax;bov - - -Nmax;mid ---Nmax;ond 

Afbeelding 12- 15: Minimale en manimale normaalkrachten per sectie 

sectie 

trek 1 2 3 4 Nmin 

Nbov 167 121 102 142 102 

Nmid 82 42 39 68 39 
Nond 96 176 174 73 73 

druk 

Nbov -155 -145 -151 -159 -145 

Nmid -105 -47 -33 -100 -33 
Nond -119 -94 -95 -110 -94 

Tabcl 12- 9: N min en max per sectie [kN] 
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Afbeelding 12- 14: Bepalcn optimalc 

profielkeus 

Profieldoorsneden 

1 2 

Nbov 0120x5 0120x5 

Nmid 0120x4 0120x4 
Nond 0120x4 0120x4 

130 

3 

0120x5 

0120x4 
0120x4 

Tabel 12- 10: Profieldoorsncden per sectic 

140 

4 

0120x5 

0120x4 
0120x4 
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DIAGDNALEN 
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secties 

- - Nbov- - - - Nw;bov---Nm;bov- - Nw;ond 

Afbcelding 12- 17: Minimale en manimale normaalkrachten per sectic Afbcelding 12- 16: Bepalen optimale profielkeus 

sectie Profieldoorsneden 
1 2 3 4 Nmin Nmax 1 2 3 4 

Nbov 58 54 51 50 50 58 Nbov 0100x4 0100x4 0100x4 0100x4 

Nw;bov 69 59 60 67 59 69 Nw;bov 0100x4 0100x4 0100x4 0100x4 

Nm;bov 42 35 35 40 35 42 Nm;bov 0100x4 0100x4 0100x4 0100x4 
Nw;ond 86 74 74 83 74 86 Nw;ond 0100x4 0100x4 0100x4 0100x4 

Tabcl 12- 11: N min en max per sectie [kN] Tabel 12- 12: Profieldoorsneden per sectie 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKCONSTRUCTIE H□□FDSTUK 1 2: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

1 2.2.6 DIMENSICNERINC3 SECUNDAIRE LIC3C3ERS KORTE ZI.JDEN 

LANGSSTAVEN 

150 

100 

50 

z' 
~ 0 
z 

-50 

-100 

-150 

- - Nrrax;bov 

Secties 

- -Nrrax;mid -Nrrax;ond 

Afbcelding 12- 19: Minimale en manimalc normaalkrachten per scctie 

secties 

trek 1 2 3 4 Nmin Nmax 

Nbov 49 42 49 58 42 58 
Nmid 13 24 26 24 13 26 
Nond 67 109 111 78 67 111 

druk 

Nbov -67 -69 -62 -77 -62 -77 

Nmid -25 -27 -26 -22 -22 -27 
Nond -59 -91 -90 -65 -59 -91 

Tabel 12- 14: N min en max per sectie [kN] 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

60,0 

50,0 

40,0 
~ ... 
E m 30,0 
~ 
Cl 

20,0 

10,0 

0,0 
80 90 100 105 110 120 

D[mm) 

Afbeelding 12- 18: Bepalen optimale profielkcus 

Profieldoorsneden 

1 2 3 4 
Nbov 0100x4 0100x5 0100x5 0100x4 

Nmid 0100x4 0100x4 0100x4 0100x4 
Nond 0100x4 0100x5 0100x5 0100x4 

Tabel 12- 13: Profieldoorsncdcn per sectie 
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DIAGONALEN 
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Afbeelding 12- 20: Minimale en manimale normaalkrachten per sectie 

sectie 

4 

1 2 3 4 Nmin Nmax 
Nbov 15 15 15 15 15 15 
Nw;bov 28 23 20 25 20 28 
Nm;bov 21 18 15 19 15 21 
Nw;ond 35 29 25 32 25 35 

'l'aud 12- 15: N min en max per sectie [kN] 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 1 2: TERUGK□PPELING REKENRESULTATEN 
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Afbeelding 12- 21: Bepalen optimale 

profielkeus 

Profieldoorsneden 

1 2 

Nbov 080x5 080x5 

Nw;bov 080x5 080x5 

Nm;bov 080x5 080x5 
Nw;ond 080x5 080x5 

100 

3 

080x5 

080x5 

080x5 
080x5 

Tabel 12- 16: Profieldoorsnedcn per sectie 

4 

080x5 

080x5 

080x5 
080x5 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKCONSTRUCTIE 

Als eerste zal per constructie-onderdeel de 

boutafmeting aan de hand van de over te brengen 

kracht worden bepaald: 

Ft;u;d = 0,72. ared;2. ft;b;d. Ab;s 

Ft;s;d bekend 

a,ed;2 = 1 

f1.b·d = 310N/mm2 (aluminium 6082-T6 bouten) 

Hieruit volgt Ab;s;ben 

- f' 

l!Q I 98 

132 1118 

155 /1381 

1ao n:,s 
200 /178 

220 1198 

240 /218 i 
J 1238 ! 

280 125B I 

3;0 1328 

Afbeelding 12- 22: Verband tusscn boutdiameter en 

bolafmctingen MERO-systeem [2] 

H□□FDSTUK 1 2: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

1 2. 3 KNDDPPUNTEN 

De belastingen werkend op de dakconstructie worden naar de opleggingen overgebracht d.m.v. 

normaalkrachten in de staven van de ruimtelijke constructie. Deze overdracht vindt plaats via de 

knooppunten. In de voorgaande paragraaf zijn reeds de normaalkrachten in de staven van de constructie 

bepaald, waarna de afmetingen van de staven gekozen kon worden. Er wordt gebruik gemaakt van het 

MERO-systeem. Hierbij worden de staven verbonden in bolvormige knooppunten. Aan de uiteinden van de 

staven worden zogenaamde reducers aangebracht. Er moet gekeken worden of de op een bepaalde knoop 

aan te sluiten staven niet met elkaar in conflict komen. 

Als eerste moet een knoopafmeting gekozen worden. In de documentatie van het MERO-systeem wordt hier 

een eerste aanzet toe gegeven. Aan de hand van de toe te passen boutafmeting voor de verbinding van de 

staven aan de bolvormige knoop kan een bolstraal gekozen worden. Hoewel deze tabel voor het 

constructiemateriaal staal geldt, wordt deze hier nu toch voor aluminium toegepast. 

Bepalen boldiameter D F1;s;d Ab;s;ben boutdia. boldia. 

[mm] [kN] [mm 2
) [mm) 

primaire boog lange zijde langsstaven 200 704 3154 M64 240/218 

diagonalen 120 146 654 M33 

primaire boog korte zijde langsstaven 175 450 2016 M64 240/218 

diagonalen 90 62 278 

secundaire liggers lange zijde langsstaven 120 176 789 M42 180/158 

diagonalen 100 86 385 M33 

secundaire liggers korte zijde langsstaven 110 91 408 M33 132/118 

diagonalen 80 35 157 M20 

vakwerkveld langsstaven 110 100 448 M33 132/118 

diagonalen 80 27,9 125 M16 

Afbeelding 12- 23: Bepalen boldiamcters 
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DEEL 111 - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE 

KN□□PPUNTEN IN RUIMTELIJK VAKWERK 

A fbcclding 12-24: Aanzicht knoop m bovenlaag 

ruimtclijk vakwcrk 

Afbcclding 12-26: Aanzicht knoop m onderlaag 

ruimtclijk vakwcrk 

H□□FDSTUK 1 2: TERUGK0PPELING REKENRESULTATEN 

Op de knopen in de boven- en onderlaag van het 

ruimtelijk vakwerk sluiten steeds 4 horizontaal en 4 

diagonaalstaven aan. De horizontaalstaven hebben 

een diameter van 110 mm, de diagonalen hebben 

een diameter van 80 mm. De Boldiameter bedraagt 

132/118 mm. Op de knooppunten in de bovenlaag 

moet het bekledingssysteem worden aangebracht 

Dit gebeurt zoals reeds beschreven is in hoofdstuk 8: 

"Keuze bekledingssysteem", door een verticale staaf, 

die het doek voorspant. Deze staaf is onderdeel van 

het MERO-systeem. Afbeelding 12- 25: Knoop in bovenlaag vakwcrk 

Afbeclding 12- 27: Knoop in onderlaag vakwerk 
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DEEL Ill - UITWERKING DAKC□ NSTRUCTIE 

KN□□ PPUNTEN IN PRIMAIRE B□□ G LANGE 

Afbeelding 12-29: Bovenaanzicht knoop in middelste 

laag primaire boog, boog 

Afbcclding 12-26: Knoop in middelstc laag primaire 

boog, aanzicht op dwarsstavcn boog 

H□□FDSTUK 1 2: TERUGK□PPEUNG REKENRESULTATEN 

De constructie van de primaire vakwerkbogen 

bestaat in principe uit twee vakwerklagen. In de 

knooppunten in de middelste laag van de bogen (op 

dezelfde hoogte als de onderste laag van het 

ruimtelijk vakwerk) sluiten 4 horizontaalstaven aan. 

Twee hiervan zijn langsstaven van de vakwerkboog. 

Deze hebben een diameter van 200 mm. Tevens 

sluiten hier twee staven aan loodrecht op de richting 

van de boog. De diameter van deze staven bedraagt 

110 mm. Verder sluiten op de knoop diagonalen uit 

beide vakwerklagen aan. Vier diagonalen uit de 

bovenste laag en twee diagonalen uit de onderste 

laag. De diagonalen hebben een diameter van 120 

mm. De boldiameter bedraagt 240/218 mm. In de 

afbeeldingen hiernaast is te zien dat de onderdelen 

met genoemde afmetingen niet met elkaar in conflict 

komen en het knooppunt dus realiseerbaar is. 

Afbeelding 12-30: Bovcnaanzicht knoop in middclstc 

laag primaire boog 

Afbeelding 12-32: Isometrie knoop in middclstc laag 

primairc boog 
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DEEL Ill - LilTWERKINC3 DAKC□ NSTRUCTIE H□□FDSTUK l 2: TERUC3K□ PPELINC3 REKENRESULTATEN 

1 2.4 CONTR□ LE VERPLAATSINGEN 

Nu de staafdoorsneden van de verschillende constructie-onderdelen zijn bepaald moeten de verplaatsingen 

opnieuw worden gecontroleerd met inachtneming van de nieuwe profieldoorsneden. Als eerste zullen de 

doorsnede-grootheden worden bepaald. Dit gebeurt op dezelfde wijze als reeds aangewend is in hoofdstuk 

10: "Modellering". 

BC 1: WIND □ P KORTE ZIJDE BC 2: WIND □ P LANGE ZIJDE 

L_x 

Afbcclding 12- 27: Vcrvormingcn vercenvoudigd model BC 1 en BC 2 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

1 
L....X 

De berekende verplaatsingen worden vergeleken met de 

eerder gemaakte berekening 2. (Vereenvoudigd model 

met momentvaste aansluitingen, zie hoofdstuk 11: 

"Vereenvoudigd model"). In de tabellen staan deze 

onder de noemer "ber. 2". De uiteindelijke 

verplaatsingen staan onder "ber. eind". 

BC 1: wind op korte zijde LIZ min LIZmax 

ber. 2 eind ber. 2 ber. eind 

boog lange zijde -167 -179 +123 +126 mm 

sec ligger lange zijde -164 -173 +99,0 +98,3 mm 

boog korte zijde -144 -152 +83,6 +85,3 mm 

sec ligger korte zijde -144 -152 +83,6 +85,3 mm 

Tabel 12- 17: Max./min. Verplaatsingcn u2 BC1 

BC 2: wind op lange zijde LIZ min LIZmax 

ber. 2 eind ber. 2 ber. eind 

boog lange zijde -108 -144 +48,0 +65,3 mm 

sec ligger lange zijde -105 -138 +47,1 +65,0 mm 

boog korte zijde -62,6 -66,1 +23,4 +23,4 mm 

sec ligger korte zijde -62,6 -66,1 +18,2 +17,4 mm 

Tabel 12- 18: Max./min. Verplaatsingen u2 BC2 

227 



DEEL Ill - LilTWERKING DAKC□NSTRUCTIE 

BC 3: ALLEEN WINDZUIGING BC 4: SNEEUWBELASTING 

"--X ~ 

Afbcclding 12- 28: Vcrvormingen verecnvoudigd model BC 3 en BC 4 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

H□□FDSTUK 1 2: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

BC 3: alleen windzuiging uzmin uzmax 

ber. 2 eind ber. 2 ber. eind 

boog lange zijde - - +62,5 +83,7 mm 

sec ligger lange zijde - - +60,7 +80,0 mm 

boog korte zijde - - +70,7 +79,1 mm 

sec ligger korte zijde - - +70,7 +79,1 mm 

Tabel 12- 19: Max./min. Vcrplaatsingcn u, BC2 

BC 4: sneeuwbelasting uz min uzmax 

ber. 2 eind ber. 2 ber. eind 

boog lange zijde -96,3 -126 - - mm 

sec ligger lange zijde -92,3 -78,6 - - mm 

boog korte zijde -95,7 -105 - - mm 

sec ligger korte zijde -95,7 -82,3 - - mm 

Tabcl 12- 20: Max./min. Verplaatsingcn u 2 BC:2 

Zoals te verwachten vallen de uiteindelijke 

verplaatsingen groter uit dan de verplaatsingen van 

berekening 2: Q-lasten op vereenvoudigd model. 

Vooral de primaire bogen hebben door de kleinere 

profieldoorsneden aan stijfheid ingeboet. Toch vallen 

de verplaatsingen alleszins mee. De maximale zakking 

van de constructie bedraagt 179 mm voor de boog aan 

de lange zijde bij belastingcombinatie 1. 
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DEEL Ill - LilTWERKING DAKCDNSTRUCTIE H□□ F"DSTUK 1 2: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

1 2. 5 CONCLUSIES DAKCONSTRUCTIE 

Nu de staven in de dakconstructie zijn gedimensioneerd en de verplaatsingen t.g.v. de belastingen zijn 

gecontroleerd en goed bevonden, kunnen de uiteindelijke constructiegegevens worden bepaald. Aan de hand 

van deze gegevens kan de economie van de constructie worden beoordeeld. Belangrijke indicatoren hiervoor 

zijn het aantal toegepaste staven en knopen en het gewicht van de constructie. Deze waarden hebben direct 

invloed op de kosten van de dakconstructie. 

Orn de constructiegegevens van de aluminium dakconstructie in het juiste perspectief te plaatsen kunnen 

deze het beste worden vergeleken met een soortgelijke constructie. Hiervoor wordt het Paljud Stadium te 

Split, Kroatie gekozen. Hier is een vergelijkbare dakconstructie toegepast, waarbij met een ruimtelijk vakwerk, 

opgebouwd uit het MERO-systeem, de tribunes aan de langszijde van het veld worden overkapt. De 

toegepaste vakwerkstructuur is opgebouwd uit halve octaeders op een orthogonaal grid, met gridafmetingen 

van 3,0 bij 3,0 m en een constructiehoogte van 2,3 m. De lengte van de overspanning in langsrichting 

bedraagt 220 m, in dwarsrichting is de overspanning maximaal 45,0 m. Per overkapping zijn er 6416 staven 

en 1730 knopen toegepast en bedraagt het gewicht 311 ton. Voor de gehele aluminium dakconstructie zijn in 

totaal 13776 staven en 3529 knopen benodigd, het constructiegewicht bedraagt 243 ton [3]. 

Orn tot een vergelijking te komen worden bovengenoemde getallen teruggerekend naar waarden per 

vierkante meter grondvlak. Het grondvlak van een overkapping van het Paljud Stadium bedraagt 6800 m2
. Het 

grondvlak van de totale aluminiumconstructie is 11372 m2
. Wanneer het aantal toegepaste knopen per 

vierkante meter met elkaar vergeleken wordt, blijkt dat de aluminium dakconstructie aanzienlijk meer knopen 

heeft dan het Paljud Stadium, 0,31 resp. 0,25 knopen per vierkante meter, een verschil van ea. 25%. 

Hetzelfde geldt voor het aantal toegepaste staven per vierkante meter, 1,21 om 0,94 staven/m2
, een verschil 
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Afbeelding 12- 29: Paljud Stadium te Split [3] 

Paljud, Split [3] Aluminium dak 
A grondvlak 6800 11372 [m'] 
knopen 1730 3529 
staven 6416 13776 
gewicht 311 243 [t] 

knopen/m2 0,25 0,31 
staven/m2 0,94 1,21 
gewicht/m' 45,74 21,36 [kg/m'] 

Tabel 12- 21: Vergclijking constructicgegevens 

Paljud Stadium en aluminium dakconstructie 
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van bijna 30%. Deze verschillen worden veroorzaakt door de verschillende toegepaste rastermaten. Het 

Paljud Stadium heeft een gridmaat van 3,0 bij 3,0 m, de aluminium dakconstructie van ea. 2,5 bij 2,5 m. 

Daarnaast is de constructie van de aluminium dakconstructie t.p.v. de primaire bogen en de secundaire 

liggers opgebouwd uit twee vakwerklagen. Het aantal staven en knopen is een bepalende factor voor de 

kosten van een ruimtelijk vakwerk [3]. 

Het constructiegewicht per vierkante meter van de aluminium dakconstructie is daarentegen een stuk lager 

dan die van het Paljud Stadium. 21,36 kg/m2 om 45,74 m2
, een verschil van ongeveer 50%. Deze factor½ 

komt bekend voor, omdat deze vaak wordt aangenomen als verhoudingsgetal tussen een aluminium en 

stalen constructie. Echter zijn de overspanningen van het Paljud Stadium fors groter. In langsrichting bedraagt 

deze 220 m, in dwarsrichting maximaal 45,0 m. De primaire bogen van de aluminium constructie daarentegen 

overspannen aan de lange zijden 150 m. De maximale overspanning in dwarsrichting bedraagt 25,0 m. 

Daarnaast is er bij het construeren van het dak van het Paljud Stadium gerekend met een fors hogere 

windbelasting, omdat het stadion slechts op 200 m van de Adriatische Zee is gelegen. Toch kan niet voorbij 

worden gegaan aan het feit dat de aluminium constructie een erg laag constructiegewicht heeft. Dit heeft 

enerzijds zijn oorzaak in het feit dat de elkaar kruisende bogen een gunstig effect op elkaar uitoefenen. 

Anderzijds zijn de windbelastingen waarop de constructie is berekend erg laag [3]. 

Met het toegepaste constructieprincipe van ruimtelijke vakwerken ondersteund door vakwerkbogen aan de 

veldzijden is een unieke constructie ontworpen, waarbij alle tribunes van een rondgaand stadion met 

vakwerken worden overdekt. Het ruimtelijke constructieprincipe doet recht aan de lichtheid van aluminium en 

ondervangt de lagere materiaalstijfheid. 
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Aspecten die kunnen worden aangedragen voor vervolgonderzoek op deze afstudeeropdracht zijn tweeledig. 

Aan de ene kant zal dieper op de materiaaleigenschappen van aluminium kunnen worden ingegaan. Daarbij 

moet gedacht worden aan de dynamische aspecten van de constructie. Hierbij kan vermoeiing een rol spelen. 

Verder moet gekeken worden naar de invloeden van temperatuurschommelingen in de constructie. Door 

verhinderde vervormingen kunnen extra spanningen in de constructie ontstaan. Aan de andere kant kunnen 

de optimale constructiehoogte en gridmaat voor deze dakconstructie onderzocht worden. De constructie is nu 

licht gedimensioneerd. De normaalkrachten in de staven zijn laag. Er moet gekeken worden of de gridmaat 

groter gekozen kan worden, waardoor minder staven en knopen benodigd zijn om de dakconstructie op te 

bouwen. Dit levert een economischer oplossing voor de dakconstructie op. 
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BR□NVERMELDING 

[1 l 

[2] 

[3] 
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www.stadienlist.com/ 

Documentatie MERO Buasysteme 2.1.02 Bauteile der Raumstrukturen Kugelknoten System 

Documentatie MERO Buasysteme 5.4.81 Bauobjekte. Sportbauten, Trib0nendach Stadion in Split, 

Jugoslawien 
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BIJLAGEN BIJLAGE I: FUNCTl□ NEEL ONTWERP 

BIJLAGE I. RUIMTELIJK ONTWERP 

In Bijlage I. Ruimtelijk ontwerp worden verschillende afmetingen bepaald, welke voor het ruimtelijk ontwerp van 

het stadion van belang zijn. 

I. 1 VELDAFMETINGEN 

Voor het ontwerp van de stadionplattegrond zijn de veldafmetingen benodigd. Deze zijn bepaald aan de hand 

van de FIFA-handleiding [2]. 

• Speelveldafmetingen 

• Ruimte tussen veldlijn en veldafscheiding 

langs de zijlijn: 

langs de achterlijn: 

105 X 68 m2 

6,0 m1 

7,5 m1 

Over de gehele omtrek van het veld kunnen 90 cm hoge reclameborden worden geplaatst. De plaats hiervan 

t.o.v. de veldlijnen is belangrijk bij het bepalen van vrije zichtlijnen op het veld, omdat de reclameborden het zicht 

kunnen belemmeren. 

• Ruimte tussen veldlijn en reclamebord 

lange zijde: 5,0 m1 

korte zijde: 3,0 m 1 

direct achter de doelen: 3,5 m 1 

I I 

~ 

0 
~ 

~ 

I I I 
r 
"" 

5.0 
~ 

De afmetingen zijn weergegeven in naastgelegen figuur. Afbcclding I-1 Veldafmetingen in m [2] 
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1.2 BEPALEN AANTAL TRIBUNERIJEN 

Orn een indicatie te verkrijgen van het toe te passen aantal rijen voor de tribunes is aan de hand van de 

toeschouwerscapaciteit de benodigde tribunelengte bepaald. Door de tribunelengte te delen door de veldomtrek 

wordt het aantal rijen verkregen. De veldafmetingen zijn aan de hand van de FIFA-handleiding [2] bepaald. Het 

speelveld is 105 x 68 m, langs de zijlijn moet een ruimte van 6,0 m vrij gehouden worden en achter de achterlijn 

een ruimte van 7,5 m. 

De benodigde capaciteit bedraagt 15.000 toeschouwers. Voor de reguliere toeschouwers wordt een 

zitplaatsbreedte van 500 mm toegepast en voor de leden van de business-club [1] een zitplaatsbreedte van 600 

mm. 

Toeschouwers: Zitplaatsbreedte: 

• zitplaatsen t.b.v. reguliere toeschouwers: 14.330 0,5m1 

• zitplaatsen t.b.v. business-club: 500 0,6m1 

• zitplaatsen t.b.v. minder validen: 20 0,8 m1 

• zitplaatsen t.b.v. sky-boxen: 150 0,8m1 

De totaal benodigde tribunelengte voor de zitplaatsen bedraagt dan 7601 m 1. Voor het verdisconteren van de 

trappen op de tribunes wordt een toeslag van 10% in rekening gebracht (1,2 -1,5 m trapbreedte op een 

tribunelengte van maximaal 15 m [1]). De aantrede van de tribunes bedraagt 0,8 m 1. 

De totaal benodigde tribunelengte inclusief toeslag: 7601 m 1 
· 1, 10 = 8361 m 1 

De tribuneomtrek per rij bedraagt ea. 346 m1
. Het gemiddeld aantal rijen bedraagt dan: 8361/346 = 24 rijen. Dit 

zal als hulpmiddel gebruikt worden bij het ontwerp. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 4 



BIJLAGEN BIJLAGE I: FUNCTl □ NEEL □NTWERP 

I. 3 BEPALEN BREE DTE □ NTSLUITINGSR□UTES 

De breedte van de trappen en de looppaden langs het veld moeten m.b.t. veiligheid in geval van calamiteiten 

groot genoeg zijn om het gehele stadion binnen 8 minuten te ontruimen. 

De minimaal benodigde breedte kan worden bepaald via de formule: 

Be= A I (C*T) [1] waarbij: 

Be: de effectieve breedte in meters 

T: de passagetijd in seconden (480 sec.) is nodig in geval van calamiteiten in een veilig gebied 

te komen. 

A: Het aantal te verwerken personen 

C: De vastgestelde capaciteit: 1,28 voor trappen en doorgangen 

1,88 voor een looppad 

De tribune aan de overzijde van de hoofdtribune zal maatgevend zijn voor de afvoer van toeschouwers (grootste 

tribune). Per vak moeten max. 750 personen via een trap worden ontsloten. Het aantal dat vanaf deze tribune 

naar een uitgang moet bedraagt ea. 2500 personen. 

De minimale breedtes worden hiermee: 

• de looppaden: 2500/ (480*1.88) 

• de trappen 750 I (480*1.28) 

= 2,77 m 

= 1,30 m 

De breedte van de trappen wordt op 1,3 m gesteld. 

De breedte van de looppaden wordt op 3,0 m gesteld. 
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Afbeelding I-2: afstanden voor bcpalen 

tribunehoogte 
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1.4 PLAATSBEPALING EERSTE TRIBUNERIJ 

Nu de veldafmetingen, trap- en looppadbreedte bekend zijn, ligt de afstand tussen de veldlijnen en de eerste 

tribunerij vast. In de ontwerpuitgangspunten is namelijk vastgelegd dat de supporters zo dicht mogelijk op het 

veld moeten zitten vanwege de sfeer in het stadion. Vervolgens kan de benodigde hoogte van de eerste 

tribunerij worden bepaald. Hierbij is van belang dat men, vanwege optimaal kijkcomfort zonder belemmeringen, 

over de 90 cm hoge reclameborden heen kan kijken. De tribunes langs de zijlijn zijn hierin maatgevend, omdat 

hier de reclameborden dicht langs het veld staan en de toeschouwers relatief ver van het veld af zitten. De plaats 

en hoogte van de eerste tribunerij is weer van belang bij het bepalen vrije zichtlijnen van de toeschouwers op het 

veld. 

De volgende gegevens zijn van belang: 

• afstand veldlijn-reclamebord 

• hoogte reclamebord 

• afstand veldlijn-veldafscheiding 

• looppadbreedte 

• trapbreedte 

5,0m 

0,9m 

6,0m 

3,0m 

1,3 m 

• De hoogte van de ogen van een toeschouwer wordt op 1,25 m boven de tribuneplaat gesteld. 

• De horizontale afstand van de ogen tot aan de voorkant van de tribuneplaat wordt op 0,45 m gesteld. 

De afstand van de zijlijn tot aan de ogen van de supporter op de eerste rij bedraagt 10,765 m. Met behulp van 

gelijke driehoeken wordt de hoogte van het zichtsveld bepaald op ea. 2,25 m. De bovenkant van de tribuneplaat 

wordt dan bepaald op 2,25-1,25 = 1,00 m. De hoogte van de voorste tribunetrede op 1,0 m gesteld. De tribunes 

achter de beide doelen voldoen dan ook. Een afstand van de achterlijn tot aan de ogen van de supporter op de 

eerste rij van 15.9 men het reclamebord op een afstand van 6.5 m vanaf de achterlijn. 
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I. 5 BEPALEN □PTREDEN 

Voor een aantal maatgevende doorsneden is bepaald welke optreden benodigd zijn voor het garanderen van 

vrije zichtlijnen. 

De benodigde optrede per tribunerij wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: 

N = (R + C)x(D + T) _ R [4] 
D 

waarbij: 

N = optrede; 

R = verticale afstand tussen oog en veldlijn; 

D = horizontale afstand tussen oog en veldlijn; 

C = C-waarde, hier op 120 mm gesteld; 

T = aantrede, hier op 800 mm gesteld; 

Vooraf kan al het een en ander gezegd worden over de kijkafstanden en de optreden van de tribune [2]: 

• Hoe kleiner de afstand van de eerste tribunerij tot het speelveld, hoe steiler de tribune zal moeten zijn; 

• Hoe hoger de eerste tribunerij boven het speelveld is gelegen, hoe steiler de tribune zal moeten zijn; 

• Naarmate het rijnummer toeneemt, zal ook de benodigde optrede toenemen; 

Voor het bepalen van de waarden voor R en D moet eerst de plaats van de eerste tribunerij worden bepaald, 

zowel horizontaal als verticaal. De horizontale afstand D wordt bepaald door de breedte van het looppad langs 

het veld en de trapbreedte. De verticale afstand R wordt bepaald door de eis van vrije zichtlijnen boven de 

reclameborden uit. De bovenkant van de tribuneplaat van de eerste rij ligt op een hoogte 1000 mm, de hoogte 

van de ogen van de toeschouwer op de eerste rij wordt dan 2250 mm. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

De maatgevende doorsneden voor het bepalen 

van de benodigde optrede zijn die aan de lange 

zijde. Ook is de situatie aan de lange zijde in de 

hoeken belangrijk, omdat de hoogte van de 

voorste tribunetrede toeneemt, maar de afstand 

tot het veld nagenoeg gelijk blijft. Dit geldt ook 

voor de stadionhoeken. Orn te bekijken hoe de 

minimaal benodigde optrede zich ontwikkeld tot 

en met rij 30 is de formule voor het bepalen van N 

uitgezet in Excell-bladen. 

I 
1 

2 

Afbcelding I-3: Maatgevende doorsncden optrcden 

7 



81..JLAGEN 81..JLAGE I: FUNCTl□ NEEL DNTWERP 

Doorsnede 1: Midden lange zijde Doorsnede 2: In hoeken aan lange zijde Doorsnede 3: In stadionhoeken 
R: verticale kijkafstand 1e rij 2250 R: verticale kijkafstand 1 e rij 4050 R: verticale kijkafstand 1 e rij 4950 
D: horizontale kij kafstand 1 e rij 12500 D: horizontale kijkafstand 1e rij 11000 D: horizontale kijkafstand 1 e rij 11600 

rij R D C T N rij R D C T N rij R D C T N 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm) [mm] [mm] [mm] [mm) [mm] [mm] [mm) [mm] [mm] 

1 2250 12500 120 800 272 1 1 
2 2522 13300 120 800 279 2 2 
3 2801 14100 120 800 286 3 3 
4 3086 14900 120 800 292 4 4 
5 3378 15700 120 800 298 5 4050 11000 120 800 423 5 
6 3677 16500 120 800 304 6 4473 11800 120 800 431 6 
7 3981 17300 120 800 310 7 4905 12600 120 800 439 7 4950 11600 120 800 470 
8 4290 18100 120 800 315 8 5344 13400 120 800 446 8 5420 12400 120 800 477 
9 4605 18900 120 800 320 9 5790 14200 120 800 453 9 5897 13200 120 800 485 
10 4925 19700 120 800 325 10 6243 15000 120 800 459 10 6382 14000 120 800 492 
11 5250 20500 120 800 330 11 6702 15800 120 800 465 11 6873 14800 120 800 498 
12 5580 21300 120 800 334 12 7168 16600 120 800 471 12 7371 15600 120 800 504 
13 5914 22100 120 800 338 13 7639 17400 120 800 477 13 7875 16400 120 800 510 
14 6252 22900 120 800 343 14 8116 18200 120 800 482 14 8385 17200 120 800 516 
15 6595 23700 120 800 347 15 8598 19000 120 800 487 15 8901 18000 120 800 521 
16 6942 24500 120 800 351 16 9085 19800 120 800 492 16 9422 18800 120 800 526 
17 7292 25300 120 800 354 17 9577 20600 120 800 497 17 9948 19600 120 800 531 
18 7647 26100 120 800 358 18 10073 21400 120 800 501 18 10479 20400 120 800 536 
19 8005 26900 120 800 362 19 10574 22200 120 800 505 19 11015 21200 120 800 540 
20 8366 27700 120 800 365 20 11080 23000 120 800 510 20 
21 8731 28500 120 800 368 21 11589 23800 120 800 514 21 
22 9100 29300 120 800 372 22 12103 24600 120 800 517 22 
23 9472 30100 120 800 375 23 12620 25400 120 800 521 23 
24 9846 30900 120 800 378 24 24 
25 10224 31700 120 800 381 25 25 
26 10606 32500 120 800 384 26 26 
27 10990 33300 120 800 387 27 27 
28 11376 34100 120 800 390 28 28 
29 11766 34900 120 800 392 29 29 
30 12159 35700 120 800 395 30 30 

Afbeelding I-5: Berekening optreden 
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BIL-ILAGE II. BEKLEDINGSSYSTEMEN 

11. 1 · KAL-Z IP SYSTEEM 

11.1 .1 PR□ DUCTINF"□RMATIE 
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TABEL I: 2-VEI.DS OPLEGGING 

Linm1 Dikte KAL·ZIP® 
65·305/333 65-400 

:<;2,50 m1 (),8 0,8 
2,50 $2,75 . 0,8 0.9 
2,75 s 3,00 0,8 0,9 
3,00:; 3,25 0,9 1,0 

3,25 $3,50 1,0 1,2 

3,50 s; 3,75 1,2 1,2 
3,75:,; 4,00 

4,0(}:,; 4,25 

TABEL II: 3-VELOSOPLEGGING 

Linm1 Oikte KAL-ZIP41 

65·305/333 65,400 

s; 2,50 m1 0,8 0,8 
2,50$ 2,75 0,8 0,8 

2,75 s 3,00 o,a 0,8 
3,00 $3,25 0,8 0,9 
3,25 $3,50 0,9 0,9 
3,50s 3.75 0,9 1.0 

3,75 $4,00 1,0 1,2 
4,00 $4,25 1,2 

TABEL Ill: MEER-VELDSOPLEGGING 

Linm1 Dikte KAL-ZIP® 

65-305/333 65-400 

s2,50m1 0,8 0,8 
2,50S 2,75 0,8 0,8 
2,75 $ 3,00 0,8 0,8 
3,00 S3,25 0,8 0,9 
3.255 3,50 0,9 0,9 
3,50 s 3,75 0,9 1,0 

3,75 $ 4,00 1,0 1,2 
4;00 $4,25 1,2 

ENKE'.BE ~0:0@EELUEN 
~~~~~~~~ .. 

KAL-ZJP" met zaehte isol
Onderkonstroktie: hout 

KAL-ZIP"met zachtel-
Ond'1#1tonstruktie: trapez{um-pmfiel. 
platen 

KAL-ZIP'met zachte ls<llamt 
0na,,rl«m$trr,/(f/e 'gasb,ot,,n 

KAL-ZIP" met zachte iso/atie 
Ond&.~ktle, beton 
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ALUMINIUM FELSBANEN-EEN GREE' urr KET PROGl!AMMEN 

I 

al~tingen Dikte 
(mm) lmmJ 

KAL•ZIP305 ..,_....._305--e 0.8 

~ '? r 0.9 
\,{I 

0.8 KAL-ZIP333 -=- -"=........._.., 0.B n r n r '.,D 

KAl,ZIP400 rr-=1 C.B 
(1-9 
i,0 
,.2 

KAL-ZIP SOO ------500 0.9 

0 f 
• p 

1,2 

KAL-ZIP600 600 0,9 n j ,.o 
1,2 

VERHOUDING TOT ANDERE MATERIALEN BIJ OIREC1 KONTAKT 

In kombinatie met Atmosfeer 

Land Siad/ lndustrie Zeeklimaat 

Zink toegeta1en toegetater roegelater. 

Roestvrij staal 1oege1nen ioege!aten :oegelaten· 
Kunststof 1ooge:a1en wegelaten toei-Jelater. 

Lood ~oege~ten ioegela!en verboden 

Onbehandeld staal Verbcder. verboden >J&boden 

Koper verboden verboden verooden 

In •tie andere genffffl zljn beschermenM tussenlagen aan te raden, b, v. kunststoffo/ie voor onder¥ 
konstrukties. ln staa! of bitumineu.ze tussenlegen vooronderkonstrukties in behm of gewgpend 

""""'· ~ dit geldt. enkai vnor .Jchroe-ven en nieten uit T'Offfllvrij uaat, wttartJ;j ~n elektroiytische verbindfng 
optreedt. 

MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

Trekvastheid 
Rekgrens 0,2% 
Elastlclteilsmodulus 
Platteerlaag 
Warmteuitzettlngscoefficient 

rn!n 225 NJmm2 

~Jn 200 N.Jrnm2 

70000 Nlrnrr/ 
beide zijden rn c. • % van de rnrn,nale dik'.e 
O.OOC-024 :rdm 

Ortken in KAL-ZJP« aluminium felsbanen h&bben 911n W&6l"$ta.Pd tegen vliegvuu,,. .ffl stralingswarmte 
vo/glms DIN 4102 (harde daklHtdekking). De aluminium felsbanttn tot en met bouwbreedte 4CO mm 
zijn gecertlf~ t;'Jndet Zula$Wng nr. Z~14.1-181 DJBt Berlin. 

":l 

:),9 
',C 
·,2 

Gewldrt 
(kglm') 

:3.4:, 
3.86 
l'..,2!! 
~,,,4 

t58 
3,\H 
4,73 

2-.22 
).56 
4,26 

1 D 

3,34 
3,74 
l,'~ . 
.\,% 
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Mario Silvester 
ENSCHEDE • Drie immense zee
containers staan op elkaa.r ge
stapeld voor sporthal Diekman 
in Enschede. De boven.ste staat 
dertig ineter boven de grond en 
beva.t een mobiele profielwals 
waa.nnee aluminium dakdelen, 
'K.AL-ZIP-banen', op maat wor
den gesneden. Een lopende 
band schuift het materiaal ver
volgens naar buiten. 

"We maken wel eens vaker dakde• 
!en op een bouwplaatsft, vertelt 
Frans Luyendijk, uitvoerder van 
Hafkon uit Maassluis, "maar op 
deze hoogte werken we norinaal 
niet. We doen het alleen omdat 
het hier niet anders kan, vanwege 
een gebrek aan opslagruimte.~ 
De bovenste container staat a.an 
de voor- en achterkant open. Ge• 
zien vanaf het dak van de sporthal · 
oogt de container als de doos 
waarin een goochelaar zijn assis• 
tente la.at verdwijnen. lliusionis• 
ten komen er in Enschede niet a.an 
te pas, ma.ar toch lijkt het bouw
proces een beetje op goochelen. 
Aa.n de achterkant van de contai• 
ner schuift een gladde strook alu• 
rninium naar binnen, aa.n de voor
kant komt hij er voorzien van pro
fielen en op maat afgesneden 
weer uit. 

De binnenkant van de container 
onthult het geheiin van de 'goo
·cheltruc'. Het oogt er als een klei
ne werkplaats met in het midden 
een lopende band en een bedie• 
ningspaneel. Dit is de mobiele 
walsinstallatie die de profielen in 
het aluminium perst en het vervol
gens afsnijdt in stroken vart 70 
meter lengte. Daama worden ze 
via een transportband op het dak 
geschoven, waa.r bouwvakkers ze 
op stapels leggen. 
De nieuwe sporthal verrijst vlak 
naast het oude FC Twente Stadion. 
De ha! heeft een opervlakte van 60 
JC 48 meter en ~ ontworpen door 
architectenbureau Leijh Kappel• 
hoff Seckel uit Hengelo. De bouw 
begon december vorigjaar; in no
vember za1 het gebouw in gebruik 
worden genomen. In het dak wor
den 207 alurniniumstroken ver• 
werkt. Hieraan werken zeven 
bouwvakkers. Als alle stroken op 
hWl plaats liggen komt er een la.s
ser orn het dak af te werken. "We 
zijn er een week- of drie rnee be
zig", geeft Frans Luyendijk aan. 

Waterpas 
Omdat op de bouwplaats geen 
ruimte is voor opslag van de KAir 
ZIP-banen, is de profielwals op 
dezelfde hoogte geplaatst als het 
dak. "We zijn een halve dag bezig 
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'geweest om · die contaln_ers te 
plaatsen. Ze moesten p_rec1e~ wa
terpas staan. Die machine trllt en 
als de containers verkeerd worden 
geplaatst, flikkeren ze bij de eer
ste de beste windvlaag onderste 
boven." · 
Orn dit te voorkomen is de onder
ste container bovendien voorzien 
van een tegenwicht van 10 ton, 
hetzelfde gewicht als de profiel-
wals. "Verder hebben we geen ex
tra veiligheidsmaatregelen geno
men", zegt Frans Luyendijk. Hij 
wijst op de netten die rond het dak 
zijn bevestigd. "Dat zijn de norma
le maatregelen die we altijd ne
men om de kans op ongelukken te 
verkleinen. Afgezien van die drie 
containers en de walsinstallatie is 
het eigenlijk een heel gewone 
bouwplaats." 

BIJLAGE 11: BEKLEDINGSSYSTEMEN 

Het aluminium wordt vanaf een rol do?r de wals gevoerd. en 
komt er geprofileerd en op lengte weer u1t. Foto: Matt•I !Gsremaker 
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k* + + + ± + 
4,0m 

k* + + +1_) 
4,0m 

+ + 
4,0m 

Ms2 

+ ± + + 

BIJLAGE II: BEKLEDINGSSYSTEMEN 

V. l .2 □VERSPANNINC3EN KAL-ZIP 

De mogelijke overspanningen die gehaald kunnen worden met het KAL-ZIP felsbaansysteem staan gegeven in 

de tabellen van de productinformatie, zie bijlage V.1.1. Er wordt gecontroleerd of de overspanning van 4 m 1 bij 

een meer-veldsoplegging (=:: 4 velden) met het product 65-400, t=1,2 mm kunnen worden gerealiseerd, met de 

belastingen werkend op de aluminium dakconstructie. 

Als belasting wordt het eigen gewicht en sneeuwbelasting aangehouden: 

Pperm = 0,005 kN/m2 (eigen gewicht = 4,73 kg/m2) 

Pvar = 0,56 kN/m2 

Prep = 0,57 kN/m2 

De doorsnedegrootheden van de KAL-ZIP felsbaan wordt in de tabel geschat: 

+ + ± + + + +1_ 
4,0m 4,0m 

b h a A A*a a tov n-lijn I 
onderdeel [mm] [mm] [mm] [mm2] [mm31 [mm] fmm4] 
rechte and. 

1 397,60 1,20 0,60 477,12 286,27 9,84 46215,93 

Momentencoefficienten: 2 1,20 35,00 17,50 42,00 735,00 7,06 6383,38 
3 1,20 44,00 22,00 52,80 1161,60 11,56 15579,29 

Mv1 = 0,077qi2 
R t a A A*a a tov n-lijn I 

Ms2 = - 0,107ql2 ronde and. [mml lmm21 [mm31 lmml [mm4l 
4 30,00 1,20 50,00 55,42 2770,88 39,56 182588,02 
5 20,00 1,20 54,00 36,57 1974,68 43,56 96952, 13 

4 totaal: 663,91 6928,44 347718,75 
5 

~' 1 ,r 
" " ft 

neutrale lijn : 10,44 [mm] (t.o.v. onderrand) 
Wonder 33319,57 [mm3] 
Wboven 6372,66 [mm3] 
I : 347718,75 [mm4] 

tabel Il-1: Doorsncdegroothedcn KAL-ZIP fclsbaan 
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BRUIKBAARHEIDS GRENSTDESTAND: 

De maximale doorbuiging volgt uit 8max < 0,004 -I= 16 mm. 

q,ep = 0,4 x 0,57 = 0,23 kN/m2 

M,ep;s2 = 0, 107 X 0,23 X 4,02 = 0,39 kNm 

= 4000 mm 

E = 70.000 N/mm2 

= 17,9104 mm4 

5q!4 M/ 2 5 0,23-4000 4 

8 - --- - ----'-------
mid - 384£/ 16£/ - 384 70.000-34,8-10 4 

8m,d =31,5-16,0=15,5mm 

1 0,39-4000 2 

16 70.000-34,8-10 4 

15,5mm < 0,0044000 = 16mm (voor daken Ubii , 0,0041) 

11. 2 BEGLAZINGSSYSTEEM 

BIJLAGE 11: BEKLEDINGSSYSTEMEN 

UITERSTE GRENSTDESTAND: 

De maximaal toelaatbare spanning fo,2% = min. 200 N/mm2 t.g.v. buiging mag 

niet worden overschreden. 

= 1,5 X 0,4 x 0,57 = 0,34 kN/m 1 

= 0, 107 0,34 4,02 = 0,58 kNm 

Wooven = 6,37103 mm3 

c, = M = 0,58-106 =91<200 N/mm2 
d W 6 37-10 3 

' 

11. 2. 1 TECHNISCHE INF□RMATIE ~UATTR□-SYSTEEM (NBD) 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 1 3 
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Korte Of11$ChfiJving CCl 
Oua.ttro systemen :111 kOllnlOze beglaztngs$:ySter.'18n voor daken en wan
den bestaande uit enkeJ.. of dubbelglaspaneten. waterdicht aan elkaar ver
kit. konstruktiefoodefsteond doorme\alen Quattro kt!Oopi,,untan en ,gesta
blltseerd door puntvomige, tineaire o1 ruimter~ke d:'aagkcnstruKtles met 
Stanke afmatir.g,en. Er :tijrl vanaliN rn~ in z:owel de gla$panCNHSarneo
sieffiog:. de Quattro imooppunten a.ls de stabl!Sera:nde draagkonstrukties. 
G!Obaal kan ondefflc::heid woroen gemaakt in de Quattro systeemprodukten 
en de Quattro projektp10dukten die voor speeifl•ki, projekten (eenmatig) 
woroen omworpen en otrtwikkeld. Oaatbij ii de samenstel!lng $p8Qaa! !er• 
IM}I er voongebauwd wordt 9P de kennis van de Quattro systemen en ge
bruik wordt gemaai<I van ma1eriile deelsystemeo en standaardelem&nten 
die reeds a&teler ontwikkalcl werden voor de Qwlnro symemen, 
De Ouattr<> systemen :ljn geen k8nt en klaar pnx:tukf van bekende materie
le elementen. maar flexibele kOMceptuete systernet1 ~t nog ve!e nader In 
Iii! vulen l'TIOg9fljkheden. Er is alljd veel ~ en orrtwikkelwel'IC: mee 96"' 

""'""'· Samenstenmg (E) 
Systeernopbouw Ko.zltnloze beg!azlngssysteme,:i bestaanda U!I drie 
__ , 
• Glaspanelen in wl'Sci'lOleode ultvotrlngen 
• Metalen Ouaflto kr'looppuriten 
• Metalen draagkOJ'IStrukties. . 
1-\e-t architektonisdt ®'I van kozijnfoze beglaziogen ~kken te bou
wtn met maxnnale trMsparanritt. In de mMSte geval zal cta.trom WQt

den 99~ozen voor helder glaS. soms voor fftl lagtt em ie<:oating in het 
du~ in dltwatlden. TIIWipvoordedaken tMthun grotere 200-
betasting en lager vefBml httldemeid van dOofnehtookdea'I de maasage
tifl1e en gecoats gtaspmlenwortkngekozso om een ~ passon
de opl0$$ing tt- ver1<rige,t 
Elementtmopbouw. materlaaf • G-Deze k!JfflMtn Z¥' aamengesltid op een aantal wr.ichilende wijzen, ont• 

leend aan d& ervalingen van de glaslndosttie, root een aan~ bepencin-
gen. tnhentnlaan<le sc:,ed~$}1Ste8CnOpbOOw: 
- Mas.sitlenkelgla flQat. 11aff..en gehwl YOOtgespannen gtas,; 
- Gelamwleen::iglas:11oat, hatf.angeheei.~MMgias;. 
- Dubbm(m~f)gl.-r. float, half. en geheel voorge-sparmert glas per 

bladidentiekvm,aardaf~ 
- Dobbel(rnus.eflge&atnioeerd}glaS: f!Oat. halt- en geheet \,'()()rgesp&n• 

noo gas per bfilld dentiek van aard of "9t5dlillend; · 
- Dvbbel(galaminN:rdJglas: fla.t. haH- of geheel voorgesparmen g!as 

per blad ldentiek van aaro of verschlllend. 
Verdef kumen de glasplaten waarott de giaspanftn zljn opgeboowd 
verschHlende licht- en warmtebeinvtoedeode eigenscttappen hebben: 
-he!Oerg&as; 
- In de massa getint gias: gfl&, oruin. groen. blauw: 
- hatde reflek1erende coatings aan builen-, spouw- of binnenzijde; 
- zachte rallectetende coatings aan d8 .spoUWZJJde; 
- zacn.te of harde lcge emissiecoatir.9$ ~e>w E) aan de spouwbronenzij• 

""· - scr&Mlngs aan de boi!Dn-. spouw• of binr1an:djde; 
De oootinge e11 screenings warden gewoon~jk aaogetn"acht op hekler 
glas, mur lrunnen ook vanwege de: ~tEt lidrt- en waimlereguleren
d& eigensc:happen wottten aangebracN op in de massa getlnt gtas.. De 
~en$elingen van de !jjei&mmeerd& en OUbbelglaSoanelen Zijn in prin" 
cipe duelfCM ats de standaardpaneten zoal.$ dOOr ae gtaslrl<:tUattie ont" 
wikkald, met dien verstande dal tlet boroo Yan bevesl)gingsg.alao in het 
gtas .wdillooele newerklngen in het glas verelSI en YOOr een bepetking 
.,ran de !Oepa$Sing van mei name de zaehte eoatin9' rorgt Oe.ze kunnen 
Ujdens het faDrikage• en assembiageptoces van at dl.lbbelglaSPaoelen 
gemakkefijk worden beschad!g(f, hebben geen optimale kWa§teit en zut. 
ten dus veelal op voorharld nietworden aangebod&n. 
De IIOatgta&platen, massief of ge!amineerd en l'lalf•voorgespaone,, glaS· 
plau1:n kunnen al1een worden toegepast indien er geen gaten worden 
voonien in de gtaspa{lefer,, dus ~teen bi de gekilte of geij[mde bevestt
gi~deo. B~ toepass.ing van g-aten in hel glas kan aHeen volledig 
~glas wcraen gebrutkt 
Ce gfaspane!en WOl'OM ~a.and& Quattro knOOppomon. Dat kan 
oP een aantai wijzen geschieden. H&t haotdonderscheid is dat h.lStlen de 
mechal'lisehe en de diemisehe verbindingsmethOden. 
Mechanische verblnd!ngsmetloden 
81J cteze metnoden wor(II: er geDl\lik. gemaakt van boulert gel/OOfd door 
gaten in het glas; rectne 91-ten of ge~vere1nde gaten in massief gtas. 
Massie! gtas moat een minimal& dikta van a tot 10 mm htbben "oor de 
goede wer1(!ng van gesoeveretr1de ga«m. t>atzelfde getdt voor d4 buiten• 
p!aa1 van een ge-s,oevereiflde geiemineeroe ~. Uite:rtt 1Ge1ne tole
ranlm :n he! g!as tljn aen eeme ....ereiste. 
Bij ae mechanische bevestingsrrnrthoden k1Jt1nen in kont1ruktiet opz1cnt 
de theoretir.c:h scham1E1rerioa verbindingen worden OOOe-rscheideii. 
w.ui'b~ h@tsch.am-er zsch If! de gtuplaatctikte be\lmdL naaSI: de l)l'Sk:ti· 
sche 9'4ve verbil"!dingen, waarbij d& beweegball(heM:i van de bevestigtng 
a.an !'let Quattro IU'\OQppurrt zk::h t,urten het gla$\ilak bevlndt De tot nu toe 
~ Ouattrosystemengaan FJltwnffl'l- stljvf,vemlndtngin het 

vtak ._..n de glaspiaat. Een speciale uit\/Q81ing Quattro SR (Wefek!Wljd ge
pstenONrd) is speciaal ontwikkelcl voor de Japaose markt met haar aan:IA 
bel/fngt,bela$tingen. Het Ouatlrtt SR knoopptmt beWI dubl)ele sehamje.. 
ren om te lrunnen bewegen in het vtak van het g1aS. 
etiemisd'le verbindlngsrnethoden 
Bii oo cnemi&Che methoekln wordt gebruik gemaakt 11an fl6Jabe!e W£kit. 
Wigen of van st1jve verlijmngen. Verkitt1ngen zoals door de glasimtustne 
in de laat811)1 deoennia ontwikke!d van buiten;:,taten via de spouwlalten 
aan de binnenptaten klJnnen ook tiier 'lfOtden IQegepast Oil. word: door 
de geve!industrw 's-tructural glazing· genoemd, ean afkortmg van het 
Amerikaarise begrip 'structuralty sealed glazing', \.'Qc,r puntv<>lmige be
ves~ingen is deze l)'P6 veriQtling 011votdoende sterk. roals laboratorM'Tl· 
proeven hebben u#gewezen. P1.m1vomuga b8vesllgingen lwrmen ech.tar 
wel worden vertjmd met een thermohatdende lijrn. Oa.wwor !I; \!Oidoon" 
de- oi,der20ek verrlcht In elgen la.boratomim en bij h&t Ujmlnsmuut van de
Tu Delft van de fawltel! det VtiegtuigbOl.!Y, om horimntalll Clak6n te lwn• 
nen re.altSeren. Vert,kale toepu.$itlg$n voor ~ woroen momeotN! 
nog -on<:terzoeht in verl<:On:e 1.ar1geauuri:iroeven met belrekldng 101 kruip 
van de !ijm. temperatuutge-drag en UV best&ndigt:e1ci. Op deza lijr.wer
binding Is octrooi aangevraagd. 

• Metlllen Quattro lcnooppunten 
Oeze heboen in hBt algsmeen een vorm die Is afgeleid van -de k-ortstt! af• 
stana tussen oe glas.pt.aatgater. ert de centr'alt opfegglng van d& stab&li• 
semnde actrt&<kon:&truKtie. Voor de vler gaten in de noekl!n van Vl8r 
glaspanelen msultood dat in een typfflehe diagonale kruisvofm. Twee ga. 
ten naast elkaar resuleren in een rechte veminding QV8r cte centrale op
l&gging. Hoewel de Quattro ~men tit.:n naam Qnllenen aan de !M9SI 
voorkamende krlcloppunt.svorm, ztn erookin demNde vormgewig rno·s. 
Ouo's en Mcnc·.s mogelijlc. De optegging ...n de sta.tiiliserende achter 
kOOS1r1.lktie IS AltrJd oentraat getegen, in net hart van ae naaM tusnn de -Oe ~ zijn veMlaldgd van meiaal: aluminium (gegoten}, lj?er 
~ndSulair gietijzer), staal (ge!Ut) Of ro~jSlaal (gegt)ten of getut). De 
kellle tussen tassen en gietef! van knooppunten word! gewoonUJk be· 
pamt1 door de aantallen klentJeke stuks van de verschil!endlt knoop-

t~~Gl::~-: ::~:~==~::i~~ 
:knoopplJO!Sf'I zeer geschikt zijn voor kleinere series. 'IOOr mutlipe!s en 
ntfsvoor,~ 
O& knOopunten klmnen WQrden ond&rsehelden in: 
- Speciale projectknooppunten. aie speciliek voor een enke! project wor

den omworpen, ontwikke!d en vervaatd!gd 
- S)'$18emknooppunten, waarvan het: ontweq:, is vervaardlgd maar dat 

kan worden UJ1Q9pas1 aan sp(!O!Ktke afmetr'lgen en belasdrlgen wm 
net betrokken pt'Ofekt en 1enS1otta 

- Startdaardlmooppunten .:He vo!ledig ontwlkkeld. vervaardJgd en ·u11 
voorra.ad' lewrbaar zijn. 

1n pnneipe zijn 1tr drie OU!smodeJlen van Ouattrokoooopunten, geka:'ak.~ 
1eri5een::1 dOor he! matenaal van de armel'\: 
- Suipla'IQperi. veNaardlgd rr.et stripvonnige armen in Siaa! of M 50 x 6 

10110 mm met u!twendige- lassen en scherpe k.anten van di satn41nstel
!ende el&menten in het knooppunt 99n l<arakteriStieke vormgeving >r1 

Sia.al; 
- Stafknopen, verv.aardlgd mst massief ror.de st.nlamen in Slaal en rvs 

met een geijmde Qraadvert111dirlg in rv.:, inlet ge1ast1 of fff1 inwendlge 
potlasverbfKl!ng voor staal oozichtbaar zonder 18Sr.t;:)Sen: een abstraO
teen ongebrulkelijke wt!'ktuigbOUWkurtCllge vormge...ing in $1:a.i.1 tin rvs; 

- Giinknopen. 'tl'P.N8ardigd ln a!umlnlum. no& .. llair glet(zer otgegoten rvs 
in een karaktenstleke gletvl)tffl mot konlsche. verjongeni:1$ armdoor
sneden en argeronde noeken. 

De vel't!ndlngsmelhod& aan de giasf:)laa1 of eat1 e1e- s1a::iifiserende acnw
consttuetie gesc:hiedt altijd d.m,v, een centraJe boutwrtllnding. kl voor
noemde drie ultvoefingen is he! prcbleem van lateraal !orderen {in het 
v1ak van de glasplaten) tijciens montage opgeiost door voorspanning of 
door dubbe!e lorsiestiflen De iri de pralctijk van de !Xluw veeM.lklig optre-
der.CJe problemltfl van de maat>/OeringstOJera1'111tt5 (X. ,: Z) wordan In &el'~ 

ste instanue cpg&fllst in het glaSQet b1j recllte glasgater. en in de ont• 
vangs1 van de gtaspjaamout in eiK van de vier 'llinger& van de Quattro 
knoop daar een ruITT't gat et afthaM e&fl grotere ruimte In de gewenste 
r1Cht:!ng aanwezig Is. Daartoe is &en in dB konstruk1ieve votm~ per 
g!asptaat get,ruil<eHjk samen:.te1 van 'IA&r gaten vOOU!en:"" puser:iti 
gat, een l'lori?onlaal steutgat een vertikaal sieutge:t en een rutrn gat, <Jie 
geumenlijk de ®lredende vervotmingen doOr axteme loodrec."tte bela$
ting&n an t&mperau,ur kunnen opvangen zondef extra spal'lnlngen ln de 
g~plaat "'lOIJit de op1eggingen. G&Zten de IOlerantittverscnaten vanuit 
hel glasvlak, de- Quattro knopen, de stabi!tserende dtaagkOnstrulctle en 
de t>eloonen ruwbouwkonstruldie, worden op a!!e v1ak:ken tussso -mn:e 
vier bouwkomponer.ten maa1rage1en g&troffen om toleranti&versctiillen le 
neutraHseren. 

• Metafen draagkonstrukttes 
De stablliseronde draagkorlstmkties twnnen beSta.m uit reed& aar.wf:!Zl· 
ge b<luwkompooernen tbetonnen kolomrnen. balken en V!oerranden of 
·vreemde· materia~ :roa.l!f gei61'ntneerd houten llggers), dan weJ utt rne
taJen kOmponenien" In prindp& WOl'dt l<onstruktief de eiS gestekl van vol-
doende Stl!ft(te,s1ilfheldenstabllit8:lt, t&!Wljllll1estne'tlsche~n 
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aan de samenhMg tus9efl het kozjjntoz~ karak'ler van de Quattro begfa~ 
zing en de slankneid van de draagkonstruktie een evengroot belang 
wortn toegekend, tn de meeste gevallen zm Clan 00k worden gekomn 

'""" - eenslandaard stalen draagkonatruktie 
- eenslanke stalef1 ~ktie-
- en sur,erslanke stalen draagkonstruktle 
Aluminium zal door d&vormg&Ymgsmogelijkt,ede van met name eldtu-
Sie!:)rofielen vootderen bleden voor de kleinere -overspa.nn~ waar oe 
(Lo,v. sfaal} geringere slijfheid nog oiel maalgevend ls. 
Tot de &tandaartl staalkorlstrukties worden open profielen gerekend, ge
wocn~jk werl<end aas- bujg!ng:sprotielen.. hortzon1aaf of venikaa1 
Tot de Sja.nke profielen beOOren de ronae en eltipsvormige buizeo en 'iler
~rne of reehthoekige kokers, als solitaire elememen of in samenge.stel
:;e \/Ormen van vakwetldiggers (met dl'ieMekige ondE)'l"Verdellng), dan 
we! \liel'tlndeerigg&rs (met rectithoeldge onderverwSM) " 
Tot de S\lpef'Sianke staa.ll<onWuktifl behoren de .aktiel' ot paSSief \'OOrge~ 
spannen trekspanien, vervaardigd louter Uit kabeis ol mass.ief stafstaal 
ofwel LIii eeri kombinatie daarvan met een cantrale drukbUiS. Kal:iels en 
st.mtaal hebbetl attijd een momentenvormig verloop ncctgom kOr .. ~uk• 
!i&f wertczaam ie kt)nnl!n ?iJn, hetgeen de karaktertStlelce buik\/onn, lens~ 
vorm. o1 visgraatvorm bepaatt. De pur& treks:panfen (zonder drul<bui:zsn) 
wotden gespannen tussen twee 1egenover11ggende ruwbouwkOnstruk• 
ll&s en ontlenen daaraan hoge reak11e(t~k)kta0hlen { open lreksp.tnten). 
Kan de, ruwbouwKOnstn.JkM die noet !eveten. dan kan een drukbu-.s wor~ 
den geinlroduceerd om oe kOnstruklieve onafhank.lJ1ijk111 eeoheid of 'eoti" 
teit' vari l.vk• en drukkrachtiln tot stand 1e brenger.. Olt word! een geSlo
ten trekspam genoemd. Dit SChema ka.n :rowe-1 in een 11nea1re spantwrm 
wo«too uitgevoord. al:s ii'! een plaal:vorm. Jn dal gevaJ sprek:en we over 
drte~men5'00ale open of gesloten trekkon;truk!ies. In deze samenhang 
mo9' w-orden vermetd dal kabel$ doOf de mechanisehe vervorming blJ 
voorsoaMing Ml belasting tot gtQtere reaktiekradtteri Of drukkfaChten en 
,ot een grotere veM>rming van de iotale glaskonstruktie zullen leiden, 
vergefeken met massieve stelkonstruktitt. Gl.aspanel&n kunneo sleehts 
blj uittuSI kllt!Be vervormingen van de draagkoostruktie blijven fonkfione. 
reii. Bovendten vereisen k:abels Hn akte'lf! VOOfSJ)MninQ: terwl,11 mas. 
sieve scaven ~oonlljk ~oe!'ldc hebben a.an passieve voorspanning. 
Quattro systemen woroen daarom gewoonlljk in geval van superai.anke 
tr&k:sparrten met maasieve ~iaven f.ntgevoerd. De vorm va,, de ifekspan-
ten wordt bepaeld door de momenienlijn die ontstaat door de Komblnatie 

=:=:::::~~~i~r;;~=~~r:~::::~ 
de diameter var. het Slalstaal .ziio WJrvotgens al te ieiden ult de lorrm;le 
M "' f.a. waerbij de optredende trekkractrt omgekeerd e\."enredig is met 
de atstand ofwel e1e diepte van de boog. Vocr 'a' wordt veela! In eel'®! 1r,. 

Slantte aanoettouden 1/10van de ov8fSpaflni'lg 'I'. 
De- boogvomng geknikte trekstaven zuUen voor positiew en \IOOr nega• 
tieve-betasting op het gclsviak resulteren in twee 18gengesteld verlopen• 
de geknikle bogen, De batisposrtles van die twee {hole en bOU&) tJOgeo 
ten opz:Jdlte van het glas'-llak lwnneo dneenet zijn: 
- lar WfJeru~den van het glaS'lllak (beide ronvex ot co11eaat}; 
- bede aan da binn~tijdt van het glasvsak (corwex en conc.aaf); 
- berje aan de builem:ljde van hat glasvtal< {convex en concaaf ). 
Ce keuztt om tot een van deM drio basisposities te komen. is afhanka!ijk 
vao de mogelijkheden van de ruWbouwkonstruktte om reaktlekt'U:!"iten te 
!evemn. van detai11-8Chn1sche overwogingen (konserveling en onder" 
ho.ud), maatvoora! vaneetl'\etische ovetW"egingen. aangemm Ouartrog&,, 
velS in het algemeen 2eer sterkarchilek1011ioc:h bepaald en bepalend tijn. 
TreKStaven ter weeruljden v&n het gmvtak leiden tot een soort 'flets• 
>MEI'• of 'spinneweb'princfpe. Seide bogen v.an de trekspan1en aan een 
z,tc:le van het 91asV1ak geposnklneerd, betei<ent data.an een Z¥te een ab
stract glasvlai< aaflWelig is en aBe mecheniek aao de am:lere zijde. 
Oe twee trel<bogen konnen fl prtnape op een tweetal wijzen won:tan sa
mengevoegd:: lenswrmlg of visbtrikl!Qfmig, terwif. o-nderspanruuide bo• 
gen <ia.araan ten grondslag lggen. 
Ondenlpannend, als: bass waal'bij Hndin'lensiOnaal l:lepaa!d& of hneaire 
ooderspannhgskonstn.Jkti&s .zijn ontwo.rpen :oals bij11. VQOf vlakke daken 
die eendoidig dooreeo enkel belasttnggeval word&n bepaald en gedi· 
menSloneerd: neeiwaards. genchte belaSlng en de mogelijk optredende 
opwaardSe wlndbeUingen worden gene!Jlraiiseerd door fln l'lo-og el
gengewicht in de gtaapaneten. De bUllCVOrm die de momentenlljn volgt 
h .. tt overru onderspannende tr~aven me1 exact deze!fde dtamet&r. 
A~e belaGMg 1eidt tot het bianguleren van oe onde:rspannmg. 
L.asvonmg, waarblj de voelputtten wn de b&lde geknlkte bogen g► 
meeoschappeijk: zijn. en de <tiepte van d& a!dus omstane lensvormtwee
maa! d9: kOnstruk:tle-..e atsand •a· utt de tormule M .. F.a is. TrekSpanfen 
met drvkbuizen ('lrek.druie$pa0ten'} tiebben att1jd eer. lensvorm omda1 
aao de emdeo van de bu$ eveneens: de trek.Slaven samenkome-n zodat 
van een ~nsiruktiew ff!tite11 sprake is; 
ViSbu11<VOrmig, waaftij de twee bogen zodanig in eikaar lijn varschOYen 
oat de 1o1a1e diep1e ge!itk i:S aan eenmaal ·a . Oit fesvlfeert altijd ri twee 
maaJ twee op;egpi.;ritenop een alstand ·•· van elkaar: in prtncipe dos 1/1 O 
van de overspanning T. Tu$Ui'l !ensvorm -en visbulk.vorm zijn urtaraatd 
ook wssanvormen mogel!J< om de snijpunten van ere lwee oogen ,~ laten 
samerwallen met afs~houdenoe druk:staven ttaar de Quattroknopen. 

BI.JLAGE 11: BEKLEDINGSSYSTEMEN 

Oppervlaktebehandeling Glas: met t,ebandeid. Aluminium: gepoeder• 
coat. Nodulair gletljU!r: thermisch ventnkt •n gepoedert:O&t. Floestvut· 
staal: nlet nahehandeld of inaief! 'll'@1'ei$t natorel gepassiveerd. 
Hulpstuldcen Ni&t systeeme1gen etementen roat& at1kefptaten, ankern.. en 
maatvoetl-ngst-olerantitoi,heffers aisme-de voor..JnaspaneJemel'\ten als 
standaard of specials in te ooowen, in het algemeen 'A1n thecmische ver• 
zmld: staa,I en rosstvaststaal 

Vonn, a1metingen, ;ewic:ht (f) 
Vorm Glaspanelen ztJn wukant en recntl'loekig, Quattro knoopptmte-r. 
kruisvomllg me! 4, 3, 2 en ~ arm. OraagkonstrukUe& gewoonHjk hneair, 
maar oOk rulmWlijke onderspanningskonstruklies tijn mogalijk in t&genge
stekl ~kromde s1aafwett<en ~ in ae vorm van ruimtevakwerl<en. 

250 en 300;,: 300 mm in tie harten van de "1erV9f'bindingspuntoo. 
Oe afl'Oetingen van de mbiliserer1cie draag!<onsttuklres VOlgel'l uitde speci• 
fieke betei<ening en zijn noon standaard, hoogstens ,amen~ I.ITT stan
daattSJ:irofielon. 
Gewicht G1aspanelen: 25 N/n'lm dikte. Volumieke massa. Quattro knoop• 
pul'l1en in aluminium: 2.7 kg/dm3; in .staal en rvs; a, 7 kg/dm3. 

Uiterlijk (G) 
Opperviaktestruktuur Giaspanelen: glad; randen: rectrt en sehuln (afg&• 
snolen} geslepen of gepolijs:1 Machinaal v~n,aan'.figd $1.U!· gladheid 11M de 
poedercoaflng; mechinaat vervaaf'd!gd «:mstva$!taal: gtat:l Nodlllalf' gletj• 
%er en aluminium: gladheid lf8fl poedefe.Oatiog, Gletwenc $naasappalhvid 
van zandgietsn en coquillegieten. Wasgleten: glad. Hande!SStaat g~ 
van poedertOatng met onregelma~ van he!: lhermiSd't verzlriicen. 
Kledr Glaspane1an: zi, kJeur b-a$ismateriaal eoatings en sc:eenings. 
Roestvaststaal: natumt Alum1mum gepoeden:oat in Slandaaftf AAl•klev· 
ren, Veanktstaa.1werk: naturef {gewoonfiiltniet gebloemd vanwege de_,. 
Cf~everscnille,n}. Veninkt on gepo&dercoat SU!alwerk \IOlgens de atan• 
<:L.rd beschiktare RAt....tdeurenwaaier, ind. &PeOOie mota!liql.16 coatings. 
Glans Glaspanelen: reflek:tetend volgens opgave glaStabrtkanten. Aoest
vastst.a.al JJJachinaal vervaardigd: mal; roestvaststaal gegoten: mat: ver
z!nkt staatw&tk: mat t<it dot: g~oedercoat staa!- en alummiumwerk: half 
gianzend. 

Meehanlscheeigenschappen --{J) 
Produktsterkte VOOt ale onderdelen gefdt vo!gens Carekemng. 
Mat;&riuisterkte Elasticite11smodulus, gtas: 73.000 to! 75.000; staal: 
2.10.oocr. atum!nium: 67.000tot73,000 Nlmrrf'. 
Tr-elcSterlcte, floa1gas: 40: haff-voorgespannan gjas.: 120: voorgespanoen 
gla.s: 200: gtaal: 360 en alumtnium AIMgS!: 2, S Nlmm~ 

VUur, expiosie (K) 
Brandbaametd Oobrandba.ar. 
Explosiebestandheid Glaspanelen en metalen onderdelen naar berek&· 
mng {ervanng aanwe?ig). 

Gassen. vtoeistoflen1 vaste stoffan (L} 
Sestandhekt Glas: goed bes1and 1egen atmos1erisc:t;e !n'll'ioeden. voor
zidlligheid me1 lOgen ui be-ton- -en me:ise!werl< IS geood&n 

Then'nbehft 1t1genschappen (M} 

Uitzettlng lln&alr41 uitzettEngscoefficleni, gla.s: 9; staa!: 12 en a:ummmm: 
24• 10·6 m/(m-K}. 
Wanntegeleidingsk0eflieiin1 Glas.: O,&t; staal: 40.50 en alorriniuffl: 200 
W/(rn--K). 
Bastandheid FloatglaS: 60" -110\ voorges:oanneri glas: 270". st.aat 550e 
en aluminium: 2SO"G. 

ToepasbaarhekJ1 ontvmp (T} 
Bruikbaarheid, funkttoneel V!1esgeve1s en glazen Claken voor de utiii,. 
tettsbouw en prestigieoze woningbouw, 
Ontwerpdetails Design en Engineering: door de prcdUcent tr. o"8rleg met 
deprojel<tard'ritekt 

V.rwerldngskenmerken JYl 
Transport, voorbereidlng, varwerklng Door ae labrlkant 

Ek000miscne, kommetefilt, ftlktOttlf'f (Y} 
Prifien, levertngsvoorwurden Op il,8:nvraa:g. 
Lev.ring Ooordtfabrlkant. 
Levenljd Nader 011ereen te kOfMn. 
Leveflngsgebied Neclerla.od en export over de gerteie were,a 
Technische :!lervice Or.tweip en engmeeringatde!ir'ig m eigen huis ajS or;.. 
dersteunende dienstverlenirlg -.,oor Oe proiet<tarc;tutek.1 en proJekmarmemer. 

RefMentlu (Z) 
Adru-&en Wer&ldw1jd: m 5 jaar 40 pro1ekten ~realiseerc:, 101aie opper
vlakte boven 10.000 rrf Retentiel,st op earwraag. 
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BIJLAGEN BIJLAGE II: 8EKLEDINGSSYSTEMEN 

11.2.2 BEPALEN BEN□ DIGDE DIKTE GLASPLAAT: 

De glasplaat wordt opgebouwd uit drie constructieve lagen gehard glas van ieder 14 

mm. Bij langdurige belastingen mogen de verschillende lagen niet als 

samengestelde doorsnede warden beschouwd, omdat uit onderzoek is gebleken dat 

reeds na twee uur belasten de samenhang aanzienlijk is gereduceerd [8]. De 

buitenste platen beschermen de binnenste tegen invloeden van buitenaf. De glazen 

dakplaten warden beschouwd als dragend in een richting met een maximale 

overspanning van 2,0 m, welke volgt uit productiebeperkingen. Als belasting wordt 

het eigen gewicht en sneeuwbelasting aangehouden: 

qperm = 0,4225 = 1,05 kN/m2 

qvar = 0,56 kN/m2 

8RUIKBAARHEIDS GRENSTOESTAND: 

De maxima le doorbuiging volgt uit c5 max < 0,004 · l = 8 mm. 

qrep = 1,61 kN/m2 

= 2000 mm 

E = 70.000 N/mm2 

I = 3 1 /121000 83 = 68,6 104 mm4 

0 
= 5ql

4 
= 5-1,61-2000

4 

384 El 384 · 70000 · 68,6 -10 4 
6,98 <8mm 

De benodigde dikte is in totaal 42 mm (3 x 14mm). Dit levert een eigen gewicht op 

van 1,05 kN/m2
. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

UITERSTE GRENSTDESTAND: 

De maximaal toelaatbare trekspanning fmt;u;d = 51,7 N/mm2 t.g.v. buiging mag 

niet overschreden warden. 

qrep = 2,10 kN/m2 

= 1/8 2, 1 2,02 = 1,05 kNm 

W = 3 1/5100082 =32,0103 mm3 

M 1,05-106 
2 

c,d =-= 
3 

=32,8<51,7N/mm 
W 32,0-10 

1 5 
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BIJLAGEN BIJLAGE Ill: BELASTINGEN 

BIJLAGE Ill. BELASTINGEN EN COMBINATIES 

111 • 1 WINDBELASTING 

Met de onderstaande formule uit de norm NEN 6702 paragraaf 8.6.1.3 kan de representatieve windbelasting op 

de overkapping bepaald worden: 

P,ep = Cdim C;ndex · Ceq · <!>1 Pw 

De moeilijkheid is hoe de wind aangrijpt op de dakconstructie. Voor het bepalen van de windbelasting op het 

dakvlak laat het ontwerp zich niet goed vertalen in de NEN 6702. Toch is voor dit ontwerp is als eerste 

geprobeerd om de NEN 6702 toe te passen, daarna zijn de drukcoefficienten bepaald door 

windtunnelonderzoeken van vergelijkbare projecten te hanteren, te weten de Amsterdam ArenA en het 

Olympisch stadion van Tunesie. 

111.1 .1 WINDBELASTING V□LGENS NEN 6702 

Als eerste worden de winddrukcoefficienten met de huidige norm bepaald om een soort van referentiekader voor 

de winddrukken te verschaffen. Bij het bepalen van de windbelasting voor stadion de Kuip is wel een model in 

een windtunnel onderzocht [2][5]. De vorm van het dak van de Kuip is in zekere zin vergelijkbaar met de 

aluminium constructie. Hierdoor kunnen enkele conclusies uit dat onderzoek overgenomen worden voor het 

bepalen van de windbelasting. Het blijkt dat het eerste door de wind aangestroomde vlak een windbelasting 

ondervindt die overeenkomt met waarden volgens NEN 6702. De windbelastingen op alle overige vlakken zijn 

veel lager dan volgens NEN 6702, maar we weten niet in welke orde. Door toch de waarden van de norm aan te 

houden word! in ieder geval veilig gedimensioneerd. Tevens kwam naar voren dat er bij de berekening twee 

hoofdrichtingen kunnen worden aangehouden: loodrecht op de korte zijde en loodrecht op de lange zijde. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

Afbeelding 111-1: Globaal stromingsbeeld stadion de 

Kuip [2] 

17 
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- ·-------t-··---------

Fwind 

► 

loefzijde tussenstuk leizijde 

Afbeelding 111-2: Driedeling overkapping bij wind 

op kopsc kant 

BI.JLAGE Ill: BELASTINGEN 

Voor het bepalen van de winddrukcoefficienten volgens de NEN-norrn, wordt de overkapping bij wind in de beide 

hoofdrichtingen verdeeld in een loefzijde, een lijzijde en het gebied daartussen als een tussenstuk. Wind zal aan 

de loefzijde druk aan de bovenzijde en zuiging aan de onderzijde van de overkapping teweegbrengen en druk 

aan de onderzijde en zuiging aan de bovenzijde van de overkapping aan lijzijde. Daartussen bevindt zich nog 

een groot deel van de overkapping. Voor dit tussenstuk wordt windzuiging aan de bovenzijde verondersteld. 

De gekromde dakvlakken worden als eenzijdig hellende overkapping beschouwd. De vertaalslag van gekromd 

naar eenzijdig hellend wordt gemaakt door op drie plaatsen (t.p.v. de dakranden en het midden in doorsnede 

gezien) de windvormfactoren C1 te bepalen. Deze worden bepaald voor de bijbehorende hoeken volgens de 

norm NEN 6702, Figuur 27a - Windvorrnfactoren C1 voor eenzijdig hellende overkappingen. C1 is de sommatie 

van de vormfactoren onder en boven de overkapping. De stuwdruk Pw dient te zijn bepaald op het hoogste punt 

van het dakvlak, dat is in dit geval 32 m. Er wordt uitgegaan van windgebied I, bebouwd. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 1 B 



BIJLAGEN BIJLAGE 111: BELASTINGEN 

Bij het bepalen van de windbelastingen wordt de overkapping als een dakvlak beschouwd. Voor het bepalen van 

de factoren Cd;m en Pw wordt de gebouwhoogte van aangehouden, de hoogte tussen het hoogste punt en het 

aansluitende terrein. Wei wordt voor het bepalen van Cdim de hoogte van de dakrand aan de achterkant van de 

tribunes van ea. 15 m (zie afbeelding Vl-3) aangehouden. 

WIND OP LANGE ZIJDE 

Prep 

Ceq 

= cdim C;ndex Ceq <!>1 Pw 

= 0,86 (hoogteverschil 33,7 - 21,9 = 11,8m, b >100m) 

= 1,0 

<!>1 = 1,0 

Pw = 1,38 kN/m2 (h = 33,7m) 

WIND OP KORTE ZIJDE 

Prep 

Ceq 

= 0,86 (hoogteverschil 26,8-13,3 = 13,5m, b >100m) 

= 1,0 

<!>1 = 1,0 

Pw = 1,38 kN/m2 (h = 33,7m) 

+26,Bm 

+21,9m 

Afbeelding 111-3: Hoekcn van de overkapping boven de lange en korte zijde 

WIND OP LANGE ZIJDE: 
Prep [KN/m

2
] 

WIND OP KORTE ZIJDE: 
Prep [KN/m2

] C1 C1 

Loef- en lijzijde druk zuiging druk zuiging Loef- en lijzijde druk zuiging druk 

01 = 29,6° +1,16 -1,76 +1,38 -2,09 01 = 35° +1,2 -1,8 +1,42 

02 = 24° +0,96 -1,56 +1,14 -1,85 02 = 30° +1,2 -1,8 +1,42 

03 = 18,4° +0,77 -1,37 +0,91 -1,03 03 = 26° +1,04 -1,64 +1,23 

tussenstuk tussenstuk 

04 = 10° -1,4 -1,66 04 = 10° -1,4 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

'-01 I 
~) 

+13,3m 

zuiging 

-2,14 

-2,14 

-1,95 

-1,66 
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Blo..lLAGEN Blo..lLAGE Ill: BELASTINGEN 

Afbcelding III-4: Vergelijking dakvlak met Amsterdam 

ArenA 

Ill. 1 .2 WINDTUNNEL□NDERZ□EK AMSTERDAM ARENA 

Bij de nieuwbouw van de Amsterdam ArenA is voor het bepalen van de windbelasting onderzoek gedaan naar 

winddrukken middels windtunnelonderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Peutz & Associes B.V. De 

Amsterdam ArenA heeft een vergelijkbaar dakvlak als de aluminium tribuneoverkapping, waarbij het beweegbare 

dak buiten beschouwing wordt gelaten (zie afbeelding Vl-5). In het onderzoek zijn meerdere varianten 

onderzocht. Uit resulterende tabellen blijkt dat de variant met gesloten dak hogere waarden oplevert. Deze 

variant wordt dan ook voor ons onderzoek gehanteerd. 

WERKWlo..lZE 

De winddrukken zijn op een 131-tal punten gemeten. Voor elk van deze meetpunten is in principe voor 24 

windrichtingen het drukverschil gemeten tussen het meetpunt en de ongestoorde statische druk boven de 

maquette in de tunnel. Het gemeten drukverschil is gerelateerd aan de stuwdruk op 10 m hoogte in het "vrije 

veld". De aldus bepaalde drukcoefficient is Cp10. De overige factoren (Cdim, Ceq, q>1) van de formule voor de 

windbelasting uit §8.6.1.3 NEN 6702 worden gewoon volgens de norm meegenomen. Voor het bepalen van de 

resulterende windbelasting op het bouwwerk of op onderdelen daarvan moeten de ongunstigste combinaties van 

de gelijktijdig optredende windbelastingen in rekening worden gebracht. De meetpunten zijn op slechts twee 

kwadranten aangebracht. Door gebruik te maken van symmetrie kunnen ook de coefficienten voor de andere 

delen worden bepaald. 

VERWERKEN MEETRESULTATEN 

Orn uit de grote hoeveelheid meetresultaten zinnige conclusies te kunnen trekken en de minimale en maximale 

waarden te kunnen destilleren, is een goede verwerking van de meetresultaten benodigd. De verschillende 

meetpunten worden daarom in (radiale) rijen opgedeeld. Echter zoals te zien is op figuur 111-6 liggen de 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 20 
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meetpunten van onder en boven het dakvlak niet in hetzelfde kwadrant. De meetpunten van onder het dakvlak 

worden daarom volgens draaisymmetrie 180° gedraaid. Omdat in de hoek (vlak C) enkele meetpunten zijn 

weggelaten en om toch verder te gaan met het toepassen van rijen met vijf meetpunten, wordt er lineair 

ge"interpoleerd tussen de waarden van de naastgelegen rijen. Zo ontstaan virtuele meetpunten. Voor doorsnede 

4 wordt er ge"interpoleerd tussen doorsnede 3 en 5 (virtuele punten [76] en [77]) en voor doorsnede 6 tussen 5 

en 7 (virtuele punten [86] en (87]). Er worden gemiddelde waarden bepaald om te kijken of maximale en 

minimale piekspanningen (die makkelijk op te sporen zijn) ook voor het gehele dakvlak (of een gedeelte 

daarvan) een maximale en minimale waarde oplevert. Er wordt dan gezocht naar globaal gezien de meest 

ongunstige situatie met inachtneming van de piekwaarden. Als eerste wordt per rij de gemiddelde 

winddrukcoefficient bepaald voor boven (tabel 111-1) en onder het dakvlak (tabel 111-2). Deze worden dan opgeteld 

en leiden tot resulterende winddrukcoefficienten per rij (tabel 111-3). Het dakvlak wordt opgedeeld in verschillende 

vlakken: 

Vlak A: rechte stuk aan korte zijde; 

Vlak B: hoek; 

Vlak C: rechte stuk aan lange zijde; 

Per vlak worden de gemiddelde waarden bepaald (tabel 111-4) en gezocht naar de maximale en minimale 

waarden. Orn een en ander inzichtelijker te maken worden de waarden per vlak in een grafiek weergegeven. Uit 

deze grafiek kunnen enkele interessante conclusies worden getrokken: 

• Voor de vlakken A, B en C treedt de grootste winddruk op bij voorwaartse aanstroming. Dit is vergelijkbaar 

met de norm. In de andere gebieden treedt windzuiging op; 

• De minimale en maximale winddrukken voor de vlakken A en C treden op bij windrichting in (het gebied van) 

de hoofdrichting. Deze kan dan als maatgevende richting worden beschouwd; 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 
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~ 

Afbeelding 111-5: vcrdeling vaste dakvlak in rijen en 

vlakkcn 
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Windbelastinggeval 1: Loodrecht op korte zijde 

Prep = - 0,57 kN/m2 

Prep = + 0,64 kN/m2 

/:::::------·•-----.:> 

~/ 

-

Windbelastinggeval 2: Loodrecht op lange zijde 

Prep= - 0,57 kN/m2 

Prep=+ 0,64 kN/m2 

·~~ ............ 
':c-

BIJLAGE Ill: BELASTINGEN 

• Bij wind onder 45° met de hoofdrichtingen treden bij voorwaartse aanstroming hoge winddrukken op vlak C 

op. Op de vlakken A en C treden dan vrij forse windzuigingen op. 

Uit bovenstaande worden twee verschillende windbelastinggevallen in de hoofdrichtingen voor het totale dakvlak 

gegenereerd: 

• Windbelastinggeval 1: loodrecht op korte zijde; 

• Windbelastinggeval 2: loodrecht op lange zijde; 

Hierbij worden de maximale en minimale winddrukcoefficienten gezocht. In verband met veiligheid worden deze 

waarden op het gehele dakdeel gelijktijdig verondersteld. Op die manier worden ook de hoge waarden van wind 

uit de richtingen onder 45° ondervangen. De representatieve waarden voor de windbelasting kunnen dan nu 

volgens de NEN 6702 bepaald worden. 

Uit tabel Vl-3 kunnen de maximale winddrukcoefficienten Cp10 voor windzuiging en winddruk warden gehaald: 

zuiging 

druk 

Cp10 Prep kN/m
2 

-0,47 -0,57 

+0,53 +0,64 
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BEPALEN STUWDRUK: 

Prep 

Ceq 

Cindex 

Pw 

= Cdim · Cindex · Ceq · <!>1 · Pw 

= 0,86 

(hoogteverschil 32-15 = 17m, b >100m) 

= 1,0 

= cp10 

= 2,0zie 1.2 

= 0,70 kN/m2 zie3 

(h=10m, gebied I, bebouwd) 

Hieruit volgt: 

Prep = 1,20 cp10 

BIJLAGE Ill: BELASTINGEN 

1 Bij de in de windtunnel bepaalde drukcoefficienten cp10 zijn uitsluitend gemiddelde waarden gemeten 

(gedurende een uur). Er zijn geen metingen verricht met betrekking tot piekwaarden van de windvlagen. In de 

gehanteerde waarde voor de stuwdruk zijn de windvlagen wel verdisconteerd. Aangezien er voor de 

drukcoefficienten cp10 geen rekening gehouden is met de maxima van de windvlagen, dient er voor de 

vergrotingsfactor die de dynamische invloed van de wind in rekening brengt, <!>1, een waarde van 2,0 te warden 

aangehouden. Dit blijkt uit literatuuronderzoek bij referentieprojecten [4]. 

2 Bij het windtunnelonderzoek van stadion de Kuip is om aan de voorschriften te voldoen, in overleg met bouw- en 

woningtoezicht, besloten de verdeling van de windtunnelproef aan te houden, maar de absolute waarden met 

een factor 2 te vermenigvuldigen [2]. 

3 Er dient een hoogte van 1 Orn te warden aangehouden, omdat de in de windtunnel bepaalde cp10 gerelateerd is 

aan een stuwdruk op 1 Orn hoogte in het vrije veld. 
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BIJLAGEN BIJLAGE 111: BELASTINGEN 

ORUKCDEFFICIENTEN, CPl □, BOVEN HET DAKVLAK AMSTERDAM ARENA 
basissituatie aesloten dak 

oost zuid west noord 
15° 30° 45° 60° 75° goo 105° 120° 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345° 360° 

1 60 -0,32 -0,47 -0,52 -0,57 -0,55 -0,55 -0,56 -0,58 -0,41 -0,30 -0,37 -0,47 -0,53 -0,55 -0,50 -0,50 -0,43 -0,44 -0,37 -0,22 -0,14 -0,11 -0,16 -0,26 

62 -0,22 -0,37 -0,47 -0,53 -0,54 -0,64 -0,67 -0,63 -0,45 -0,32 -0,40 -0,59 -0,64 -0,62 -0,57 -0,56 -0,47 -0,41 -0,29 -0,15 -0,08 -0,01 -0,06 -0,11 
63 -0,23 -0,38 -0,52 -0,58 -0,64 -0,66 -0,81 -0,72 -0,54 -0,39 -0,46 -0,63 -0,68 -0,63 -0,61 -0,58 -0,49 -0,43 -0,25 -0,13 -0,04 -0,01 -0,03 -0,11 

64 -0,14 -0,38 -0,53 -0,63 -0,69 -0,78 -0,80 -0,68 -0,54 -0,49 -0,56 -0,62 -0,65 -0,71 -0,71 -0,64 -0,56 -0,45 -0,23 -0,02 0,11 0,19 0,15 0,06 
65 -0,01 -0,33 -0,57 -0,63 -0,69 -0,71 -0,75 -0,61 -0,49 -0,50 -0,50 -0,60 -0,62 -0,66 -0,69 -0,66 -0,65 -0,45 -0,13 0,17 0,37 0,47 0,40 0,24 

gem. -0,18 -0,39 -0,52 -0,59 -0,62 -0,67 -0,72 -0,64 -0,49 -0,40 -0,46 -0,58 -0,62 -0,63 -0,62 -0,59 -0,52 -0,44 -0,25 -0,07 0,04 0,11 0,06 -0,04 

2 66 0,05 -0,27 -0,61 -0,86 -0,79 -0,72 -0,78 -0,66 -0,56 -0,52 -0,49 -0,51 -0,53 -0,64 -0,61 -0,61 -0,62 -0,55 -0,25 -0,01 0,20 0,37 0,36 0,29 
67 -0,14 -0,38 -0,61 -0,78 -0,76 -0,73 -0,81 -0,70 -0,58 -0,48 -0,49 -0,58 -0,65 -0,68 -0,64 -0,66 -0,70 -0,64 -0,47 -0,25 -0,05 0,08 0,13 0,08 

68 -0,18 -0,39 -0,57 -0,73 -0,71 -0,69 -0,77 -0,73 -0,55 -0,39 -0,46 -0,56 -0,66 -0,62 -0,60 -0,69 -0,72 -0,67 -0,51 -0,33 -0,18 -0,06 -0,01 -0,06 
69 -0,20 -0,34 -0,49 -0,63 -0,66 -0,61 -0,68 -0,66 -0,49 -0,32 -0,41 -0,50 -0,57 -0,59 -0,57 -Cl,70 -0,64 -0,65 -0,49 -0,35 -0,17 -0,06 0,00 -0,05 
70 -0,27 -0,38 -0,51 -0,58 -0,57 -0,52 -0,55 -0,51 -0,41 -0,31 -0,38 -0,47 -0,55 -0,62 -0,61 -0,60 -0,62 -0,62 -0,53 -0,41 -0,24 -0,11 -0,08 -0,10 

gem. -0,15 -0,35 -0,56 -0,72 -0,70 -0,65 -0,72 -0,65 -0,52 -0,40 -0,45 -0,52 -0,59 -0,63 -0,61 -Cl,65 -0,66 -0,63 -0,45 -0,27 -0,09 0,04 0,08 0,03 

3 71 -0,09 -0,33 -0,48 -0,65 -0,66 -0,55 -0,51 -0,50 -0,37 -0,29 -0,37 -0,46 -0,53 -0,56 -0,48 -Cl,45 -0,46 -0,57 -0,56 -0,44 -0,31 -0,13 -0,04 -0,06 
72 -0,08 -0,25 -0,46 -0,66 -0,75 -0,65 -0,59 -0,54 -0,44 -0,30 -0,37 -0,47 -0,51 -0,57 -0,52 -0,58 -0,60 -0,67 -0,59 -0,44 -0,27 -0,13 -0,02 0,01 
73 -0,12 -0,31 -0,50 -0,70 -0,77 -0,67 -0,68 -0,63 -0,51 -0,35 -0,42 -0,52 -0,56 -0,62 -0,57 -0,62 -0,72 -0,77 -0,65 -0,48 -0,33 -0,15 -0,05 -0,02 
74 -0,03 -0,26 -0,50 -0,72 -0,76 -0,67 -0,72 -0,64 -0,55 -0,42 -0,42 -0,50 -0,56 -0,58 -0,52 -0,57 -0,64 -0,72 -0,64 -0,47 -0,29 -0,09 0,03 0,03 
75 0,13 -0,11 -0,37 -0,68 -0,72 -0,72 -0,78 -0,65 -0,55 -0,52 -0,47 -0,48 -0,53 -0,58 -0,56 -0,55 -0,62 -0,75 -0,67 -0,50 -0,26 0,00 0,15 0,21 

gem. -0,04 -0,25 -0,46 -0,68 -0,73 -0,65 -0,66 -0,59 -0,48 -0,38 -0,41 -0,49 -0,54 -0,58 -0,53 -0,55 -0,61 -0,70 -0,62 -0,47 -0,29 -0,10 0,01 0,03 

4 [76) 0,16 -0,06 -0,33 -0,61 -0,66 -0,65 -0,72 -0,63 -0,54 -0,50 -0,47 -0,50 -0,54 -0,58 -0,57 -0,54 -0,59 -0,75 -0,70 -0,56 -0,35 -0,10 0,11 0,20 
[77) -0,02 -0,20 -0,41 -0,64 -0,71 -0,69 -0,74 -0,69 -0,59 -0,44 -0,44 -0,49 -0,56 -0,59 -0,54 -0,56 -0,61 -0,69 -0,65 -0,50 -0,33 -0,15 -0,03 0,02 
78 -0,04 -0,18 -0,41 -0,60 -0,71 -0,72 -0,67 -0,60 -0,48 -0,37 -0,42 -0,50 -0,54 -0,60 -0,52 -0,52 -0,58 -0,71 -0,68 -0,55 -0,40 -0,22 -0,08 -0,01 
79 0,02 -0,16 -0,35 -0,57 -0,71 -0,69 -0,62 -0,53 -0,41 -0,34 -0,38 -0,46 -0,49 -0,57 -0,52 -0,48 -0,57 -0,67 -0,66 -0,54 -0,41 -0,20 -0,06 0,06 
80 -0,09 -0,18 -0,31 -0,56 -0,71 -0,67 -0,56 -0,50 -0,38 -0,33 -0,37 -0,44 -0,48 -0,55 -0,52 -0,46 -0,48 -0,56 -0,60 -0,57 -0,43 -0,25 -0,10 -0,01 

gem. 0,01 -0,16 -0,36 -0,60 -0,70 -0,68 -0,66 -0,59 -0,48 -0,40 -0,41 -0,48 -0,52 -0,58 -0,53 -0,51 -0,57 -0,68 -0,66 -0,54 -0,38 -0,18 -0,03 0,05 

5 81 0,00 -0,09 -0,23 -0,49 -0,66 -0,76 -0,71 -0,55 -0,39 -0,33 -0,41 -0,47 -0,51 -0,62 -0,53 -0,43 -0,41 -0,50 -0,57 -0,55 -0,51 -0,35 -0,17 -0,10 
82 0,07 0,00 -0,14 -0,37 -0,52 -0,63 -0,65 -0,59 -0,42 -0,34 -0,41 -0,46 -0,51 -0,55 -0,50 -0,46 -0,45 -0,57 -0,62 -0,57 -0,49 -0,32 -0,15 0,01 
83 -0,01 -0,10 -0,28 -0,47 -0,61 -0,65 -0,65 -0,66 -0,52 -0,37 -0,41 -0,44 -0,49 -0,54 -0,51 -0,49 -0,48 -0,62 -0,64 -0,57 -0,47 -0,33 -0,14 -0,06 
84 -0,01 -0,13 -0,32 -0,56 -0,66 -0,71 -0,76 -0,73 -0,62 -0,46 -0,45 -0,47 -0,55 -0,59 -0,56 -0,55 -0,57 -0,66 -0,65 -0,52 -0,37 -0,20 -0,08 0,00 
85 0,19 -0,01 -0,28 -0,54 -0,60 -0,58 -0,65 -0,60 -0,52 -0,48 -0,46 -0,51 -0,55 -0,58 -0,57 -0,52 -0,56 -0,75 -0,73 -0,62 -0,43 -0,20 0,07 0,19 

gem. 0,05 -0,07 -0,25 -0,49 -0,61 -0,67 -0,68 -0,63 -0,49 -0,40 -0,43 -0,47 -0,52 -0,58 -0,53 -0,49 -0,49 -0,62 -0,64 -0,57 -0,45 -0,28 -0,09 0,01 

6 [86) 0,07 0,00 -0,18 -0,38 -0,43 -0,41 -0,48 -0,46 -0,43 -0,45 -0,46 -0,50 -0,55 -0,59 -0,57 -0,52 -0,56 -0,75 -0,79 -0,72 -0,60 -0,43 -0,17 -0,02 
[87] -0,11 -0,14 -0,25 -0,40 -0,47 -0,51 -0,54 -0,51 -0,47 -0,40 -0,42 -0,46 -0,52 -0,56 -0,54 -0,52 -0,52 -0,65 -0,69 -0,64 -0,56 -0,45 -0,31 -0,17 

88 -0,11 -0,09 -0,14 -0,31 -0,48 -0,62 -0,73 -0,76 -0,62 -0,47 -0,44 -0,45 -0,49 -0,52 -0,52 -0,48 -0,44 -0,57 -0,62 -0,62 -0,61 -0,52 -0,38 -0,24 
89 0,01 -0,03 -0,17 -0,35 -0,52 -0,64 -0,73 -0,69 -0,56 -0,42 -0,43 -0,47 -0,54 -0,55 -0,51 -0,48 -0,49 -0,50 -0,58 -0,55 -0,51 -0,37 -0,21 -0,05 
90 -0,04 -0,08 -0,10 -0,32 -0,48 -0,66 -0,74 -0,68 -0,46 -0,34 -0,42 -0,44 -0,49 -0,55 -0,49 -0,47 -0,43 -0,47 -0,55 -0,57 -0,61 -0,52 -0,32 -0,13 

gem. -0,04 -0,07 -0,17 -0,35 -0,47 -0,57 -0,64 -0,62 -0,51 -0,42 -0,43 -0,46 -0,52 -0,55 -0,53 -0,49 -0,49 -0,59 -0,65 -0,62 -0,58 -0,46 -0,28 -0,12 

7 91 -0,22 -0,24 -0,26 -0,34 -0,49 -0,57 -0,58 -0,54 -0,39 -0,33 -0,42 -0,46 -0,43 -0,51 -0,48 -0,45 -0,42 -0,50 -0,54 -0,57 -0,64 -0,59 -0,42 -0,29 
92 -0,15 -0,06 -0,08 -0,16 -0,24 -0,32 -0,37 -0,37 -0,32 -0,32 -0,42 -0,44 -0,49 -0,51 -0,50 -Cl,47 -0,47 -0,55 -0,64 -0,66 -0,72 -0,70 -0,54 -0,31 
93 -0,19 -0,12 -0,14 -0,22 -0,29 -0,34 -0,38 -0,40 -0,34 -0,34 -0,39 -0,46 -0,49 -0,50 -0,46 -0,48 -0,45 -0,61 -0,67 -0,72 -0,76 -0,68 -0,49 -0,33 
94 -0,21 -0,14 -0,17 -0,24 -0,27 -0,30 -0,32 -0,29 -0,31 -0,34 -0,39 -0,45 -0,49 -0,53 -0,52 -0,48 -0,47 -0,64 -0,72 -0,76 -0,75 -0,69 -0,54 -0,34 
95 -0,05 0,01 -0,07 -0,21 -0,25 -0,24 -0,30 -0,31 -0,34 -0,42 -0,45 -0,48 -0,55 -0,60 -0,57 -0,51 -0,55 -0,75 -0,85 -0,81 -0,76 -0,65 -0,41 -0,22 

gem. -0,16 -0,11 -0,14 -0,23 -0,31 -0,35 -0,39 -0,38 -0,34 -0,35 -0,41 -0,46 -0,49 -0,53 -0,51 -0,48 -0,47 -0,61 -0,68 -0,70 -0,73 -0,66 -0,48 -0,30 

B 96 -0,05 0,07 0,14 0,13 0,06 0,01 -0,11 -0,22 -0,36 -0,44 -0,46 -0,50 -0,55 -0,55 -0,49 -0,46 -0,50 -0,63 -0,82 -0,81 -0,83 -0,73 -0,54 -0,26 
97 -0,14 -0,08 -0,06 -0,08 -0,10 -0,14 -0,20 -0,25 -0,33 -0,44 -0,49 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,48 -0,49 -0,62 -0,73 -0,78 -0,79 -0,69 -0,44 -0,27 
98 -0,17 -0,17 -0,14 -0,19 -0,22 -0,27 -0,30 -0,32 -0,33 -0,42 -0,49 -0,52 -0,54 -0,52 -0,47 -0,46 -0,47 -0,62 -0,78 -0,70 -0,74 -0,56 -0,38 -0,26 
99 -0,11 -0,16 -0,16 -0,17 -0,22 -0,27 -0,30 -0,35 -0,33 -0,37 -0,47 -0,50 -0,50 -0,48 -0,44 -Cl,43 -0,43 -0,55 -0,70 -0,70 -0,60 -0,47 -0,32 -0,18 

100 -0,32 -0,37 -0,46 -0,60 -0,64 -0,53 -0,56 -0,46 -0,37 -0,36 -0,46 -0,49 -0,47 -0,50 -0,49 -0,45 -0,41 -0,53 -0,64 -0,62 -0,54 -0,43 -0,35 -0,31 
gem. -0,16 -0,14 -0,14 -0,18 -0,22 -0,24 -0,29 -0,32 -0,34 -0,41 -0,47 -0,50 -0,51 -0,51 -0,48 -0,46 -0,46 -0,59 -0,73 -0,72 -0,70 -0,58 -0,41 -0,26 

9 101 -0,51 -0,57 -0,67 -0,64 -0,63 -0,71 -0,46 -0,43 -0,37 -0,39 -0,49 -0,59 -0,59 -0,53 -0,48 -0,45 -0,48 -0,53 -0,63 -0,60 -0,51 -0,35 -0,34 -0,40 
102 -0,23 -0,19 -0,18 -0,19 -0,19 -0,20 -0,20 -0,27 -0,28 -0,39 -0,56 -0,63 -0,60 -0,50 -0,41 -0,43 -0,43 -0,52 -0,63 -0,64 -0,65 -0,44 -0,31 -0,27 
103 -0,26 -0,24 -0,22 -0,22 -0,19 -0,20 -0,23 -0,29 -0,33 -0,50 -0,67 -0,62 -0,59 -0,52 -0,43 -Cl,43 -0,43 -0,50 -0,63 -0,65 -0,66 -0,54 -0,38 -0,30 
104 -0,15 -0,12 -0,07 -0,07 -0,10 -0,14 -0,19 -0,29 -0,40 -0,60 -0,68 -0,65 -0,62 -0,57 -0,52 -0,50 -0,50 -0,58 -0,63 -0,71 -0,69 -0,58 -0,36 -0,22 
105 -0,14 0,04 0,08 0,07 0,08 0,01 -0,09 -0,24 -0,44 -0,58 -0,62 -0,65 -0,61 -0,57 -0,50 -0,49 -0,50 -0,60 -0,64 -0,69 -0,66 -0,60 -0,43 -0,20 

aem. -0,26 -0,22 -0,21 -0,21 -0,21 -0,25 -0,23 -030 -0,36 -0,49 -060 -0 63 -0,60 -0,54 -0,47 -046 -0 47 -0 55 -0 63 -0,41 -0,63 -0 50 -0 36 -0 28 

gem. Drukcoefflcienten perwindrichting 
-0,10 -0,19 -0,31 -0,45 -0,51 -0,53 -0,56 -0,53 -0,45 -0,40 -0,45 -0,51 -0,55 -0,57 -0,53 -0,52 -0,53 -0,60 -0,59 -0,49 -0,42 -0,29 -0,17 -0,10 

Tabel III- 1: Drukcoefficicnten boven het dakvlak 
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81.JLAGEN BI.JLAGE 111: BELASTINGEN 

DRUKCDEFFICIENTEN, CPl 0, DNDER HET DAKVLAK AMSTERDAM ARENA 
basissituatie esloten dak 

oost zuid west noordl 
15' 30" 45° 60" 75' 90" 105' 120' 135° 150' 165' 180° 195° 210' 225' 240' 255' 270' 285° 300' 315' 330° 345' 360' 

(195'l (210'l (225'l (240'l (255'l (270'l (285'l poo'l (315) (330'l (345'l (360'll p5'l (30'l (45'l (60'l (75'l (90'l po5'l (120'l (135'l p50'l p65'l (180' 
9 106 -0,29 -0,32 -0,35 -0,34 -0,33 -0,32 -0,33 -0,38 -0,41 -0,41 -0,39 -0,34 -0,24 -0,26 -0,21 -0,21 -0,22 -0,24 -0,27 -0,35 -0,40 -0,42 -0,39 -0,31 

107 -0,33 -0,35 -0,36 -0,38 -0,35 -0,36 -0,35 -0,38 -0,43 -0,41 -0,41 -0,33 -0,24 -0,27 -0,24 -0,25 -0,24 -0,25 -0,28 -0,36 -0,41 -0,45 -0,42 -0,36 
108 -0,31 -0,31 -0,36 -0,37 -0,33 -0,34 -0,34 -0,38 -0,41 -0,40 -0,39 -0,32 -0,25 -0,26 -0,28 -0,34 -0,31 -0,23 -0,26 -0,36 -0,42 -0,42 -0,39 -0,34 

gem. -0,31 -0,33 -0,36 -0,36 -0,34 -0,34 -0,34 -0,38 -0,42 -0,41 -0,40 -0,33 -0,24 -0,26 -0,24 -0,27 -0,26 -0,24 -0,27 -0,36 -0,41 -0,43 -0,40 -0,34 

8 109 -0,32 -0,32 -0,37 -0,38 -0,35 -0,35 -0,34 -0,38 -0,41 -0,40 -0,38 -0,32 -0,25 -0,27 -0,30 -0,35 -0,32 -0,25 -0,26 -0,36 -0,40 -0,41 -0,37 -0,34 

4 110 -0,36 -0,35 -0,37 -0,37 -0,33 -0,35 -0,34 -0,38 -0,44 -0,42 -0,39 -0,30 -0,20 -0,17 -0,20 -0,27 -0,28 -0,24 -0,27 -0,33 -0,42 -0,45 -0,42 -0,38 
111 -0,33 -0,33 -0,36 -0,35 -0,34 -0,34 -0,35 -0,38 -0,40 -0,41 -0,38 -0,28 -0,21 -0,23 -0,24 -0,29 -0,26 -0,22 -0,25 -0,34 -0,40 -0,42 -0,40 -0,35 
112 -0,28 -0,33 -0,36 -0,35 -0,33 -0,34 -0,34 -0,37 -0,41 -0,39 -0,38 -0,29 -0,23 -0,26 -0,27 -0,30 -0,27 -0,24 -0,26 -0,35 -0,35 -0,39 -0,37 -0,30 

gem. -0,32 -0,34 -0,36 -0,36 -0,33 -0,34 -0,34 -0,38 -0,42 -0,41 -0,38 -0,29 -0,21 -0,22 -0,24 -0,29 -0,27 -0,23 -0,26 -0,34 -0,39 -0,42 -0,40 -0,34 

2 113 -0,32 -0,32 -0,36 -0,36 -0,34 -0,36 -0,36 -0,40 -0,44 -0,42 -0,40 -0,31 -0,22 -0,29 -0,28 -0,31 -0,28 -0,25 -0,27 -0,36 -0,43 -0,44 -0,42 -0,35 

114 -0,31 -0,33 -0,34 -0,36 -0,34 -0,34 -0,33 -0,39 -0,41 -0,41 -0,39 -0,31 -0,22 -0,26 -0,26 -0,29 -0,28 -0,23 -0,27 -0,33 -0,41 -0,42 -0,39 -0,34 
115 -0,33 -0,34 -0,36 -0,37 -0,35 -0,36 -0,36 -0,40 -0,42 -0,44 -0,38 -0,31 -0,23 -0,28 -0,28 -0,31 -0,27 -0,24 -0,28 -0,35 -0,42 -0,42 -0,42 -0,35 
116 -0,31 -0,31 -0,34 -0,36 -0,33 -0,34 -0,34 -0,37 -0,41 -0,42 -0,36 -0,28 -0,19 -0,24 -0,25 -0,28 -0,24 -0,22 -0,26 -0,35 -0,42 -0,43 -0,39 -0,35 

gem. -0,32 -0,33 -0,35 -0,36 -0,34 -0,35 -0,34 -0,39 -0,41 -0,42 -0,38 -0,30 -0,21 -0,26 -0,26 -0,29 -0,26 -0,23 -0,27 -0,34 -0,42 -0,42 -0,40 -0,35 

gem. Drukcoefficienten per windrichting 
-0,32 -0,33 -0,36 -0,36 -0,34 -0,35 -0,35 -0,38 -0,42 -0,41 -0,39 -0,31 -0,23 -0,26 -0,26 -0,30 -0,28 -0,24 -0,27 -0,35 -0,41 -0,42 -0,40 -0,34 

Tabet III- 3: Drukcoefficienten onder het dakvlak 

RESULTANTE DRUKCDEFFICIENTEN, CP 1 0, BOVEN HET DAKVLAK AMSTERDAM ARENA 

basissituatie oesloten dak 
oost zuid west noord 

15° 30' 45' 60' 75' 90° 105' 120' 135' 150' 165' 180° 195' 210' 225' 240° 255' 270° 285' 300' 315' 330' 345' 360' 
1 res. 0,13 -0,06 -0,18 -0,22 -0,28 -0,32 -0,37 -0,26 -0,07 0,02 -0,08 -0,28 -0,41 -0,37 -0,35 -0,29 -0,26 -0,21 0,02 0,27 0,46 0,53 0,46 0,31 

2 res. 0,17 -0,03 -0,20 -0,36 -0,36 -0,29 -0,36 -0,25 -0,08 0,02 -0,05 -0,21 -0,37 -0,34 -0,33 -0,34 -0,38 -0,38 -0,18 0,09 0,34 0,48 0,50 0,38 

3 res. 0,29 0,08 -0,10 -0,33 -0,40 -0,31 -0,31 -0,22 -0,07 0,03 -0,03 -0,20 -0,32 -0,36 -0,29 -0,27 -0,34 -0,46 -0,36 -0,13 0,10 0,32 0,41 0,38 

4 res. 0,33 0,18 0,00 -0,24 -0,37 -0,34 -0,32 -0,21 -0,06 0,01 -0,03 -0,19 -0,31 -0,36 -0,30 -0,22 -0,30 -0,44 -0,40 -0,20 0,01 0,24 0,37 0,39 

5 res. 0,37 0,27 0,11 -0,13 -0,28 -0,32 -0,34 -0,25 -0,08 0,01 -0,04 -0,18 -0,31 -0,36 -0,30 -0,20 -0,22 -0,39 -0,38 -0,23 -0,06 0,14 0,30 0,35 

6 res. 0,29 0,27 0,20 0,01 -0,14 -0,22 -0,30 -0,24 -0,09 -0,01 -0,05 -0,17 -0,30 -0,33 -0,29 -0,21 -0,22 -0,35 -0,39 -0,28 -0,19 -0,04 0,12 0,22 

7 res. 0,16 0,23 0,22 0,12 0,03 -0,01 -0,05 -0,01 0,08 0,06 -0,03 -0,17 -0,28 -0,31 -0,27 -0,19 -0,20 -0,38 -0,42 -0,36 -0,34 -0,24 -0,08 0,05 

8 res. 0,16 0,18 0,23 0,20 0,13 0,11 0,05 0,06 0,07 -0,01 -0,09 -0,18 -0,26 -0,24 -0,18 -0,11 -0,14 -0,34 -0,47 -0,36 -0,30 -0,17 -0,04 0,08 

9 res. 0,05 0,11 0,14 0,15 0,13 0,09 0,11 0,08 0,05 -0,09 -0,21 -0,30 -0,36 -0,27 -0,22 -0,19 -0,21 -0,31 -0,36 -0,05 -0,22 -0,07 0,04 0,06 

Tabel III- 2: Rcsultante drukcoefficienten 
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QEM. RESULTANTE DRUKC □ EFFICIENTEN PE~ VI Ak". r.Pl n .6cc-t..1~ 
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GEM. RESULTANTE DRUKCDEFFICIENTEN PER VLAK, CPl 0, BOVEN HET DAKVLAK AMSTERDAM ARENA 
basissituatie aesloten dak oooervlakte aewoaen 

oost zuid west noord 
15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345° 360° 

A gem. 0,19 -0,01 -0,17 -0,32 -0,35 -0,30 -0,35 -0,24 -0,07 0,02 -0,05 -0,23 -0,37 -0,35 -0,32 -0,31 -0,34 -0,36 -0,18 0,08 0,31 0,45 0,47 0,36 

B gem. 0,30 0,22 0,09 -0,12 -0,24 -0,26 -0,28 -0,20 -0,06 0,01 -0,04 -0,18 -0,31 -0,35 -0,29 -0,22 -0,25 -0,40 -0,39 -0,24 -0,09 0,10 0,24 0,29 

C gem. 0,13 0,17 0,21 0,17 0,10 0,08 0,04 0,05 0,07 -0,01 -0,11 -0,21 -0,29 -0,27 -0,21 -•0,15 -0,17 -0,34 -0,43 -0,29 -0,29 -0,16 -0,03 0,07 

Tabel III- 4: Rcsultantc drukcoefficicnten per vlak 
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Afbeelding III-7: Olympisch stadion Tunesie [4] 

111.1 .3 WINDTUNNELDNDERZOEK □ LYMPISCH STADIDN TUNESIE 

Voor het bepalen van de winddrukcoefficienten op het dakvlak van het Olympisch stadion van Tunesie heeft er 

een windtunnelonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Peutz & Associes 

B.V. De reden dat dit onderzoek hier wordt behandeld is dat het Olympisch stadion van Tunesie een opening 

tussen het dak en tribunes heeft. Dit in tegenstelling tot de Amsterdam ArenA. De drukken zijn op 120 

verschillende meetpunten gemeten, 60 boven en 60 onder het dak. Voor elk van de 120 meetpunten is voor 28 

windrichtingen (van 0° tot 360° met tussenstappen van 15° en de hoofdassen) het drukverschil gemeten tussen 

het meetpunt en de ongestoorde druk boven de maquette in de tunnel. Het gemeten drukverschil is gerelateerd 

aan de stuwdruk op 10 m hoogte in het vrije veld. De metingen zijn verricht voor 2 varianten van het ontwerp van 

het stadion: 

1. met een kleine opening tussen het dak en de tribune; 

2. met een grote opening tussen het dak en de tribune; 

Tussen de achterzijde van de tribunes en de aluminium dakconstructie is er een relatief grote opening. De 

meetresultaten van deze tweede variant zullen dan ook worden aangehouden. Tevens bleek bij het 

windtunnelonderzoek naar stadion de Kuip [2] al dat tussen varianten met een grote of kleine opening weinig 

verschil zit in de resultaten. De meetpunten zijn slechts op twee kwadranten van het stadion gelokaliseerd. De 

resultaten voor de andere punten kunnen met behulp van symmetrie worden afgeleid. 
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VERWERKEN MEETRESULTATEN 

De door het onderzoek bepaalde drukcoefficienten, cp10 zijn in tabel 1 weergegeven als resultante van de 

drukcoefficienten van boven en onder het dakvlak. Vervolgens worden de drukcoefficienten langs de ligger (piek) 

en de bijbehorende drukcoefficienten tussen de liggers (dal) gemiddeld (tabel 2). Dit wordt gedaan, omdat het 

dak van het Olympisch stadion van Tunesie tussen de Jiggers golft. Op deze manier ontstaan drukcoefficienten 

voor een vlak dak. Per groep van 12 meetpunten wordt een gemiddelde drukcoefficient bepaald als gemiddelde 

waarde per doorsnede (12 meetpunten). Deze procedure staat beschreven in het rapport [4]. Tevens is weer een 

verdeling gemaakt in de vlakken korte zijde [A], hoeken [B] en lange zijde [C] en daarvoor zijn de gemiddelde 

resulterende drukcoefficienten bepaald (tabel 3). Conclusies: 

• Over het gehele dakvlak is er gemiddelde windzuiging aanwezig. Slechts op een enkele plaats is er een 

kleine winddruk aanwezig; 

• Bij de vlakken A en C treedt een grote windzuiging op bij voorwaartse en achterwaartse aanstroming; 

• Bij vlak B treedt een grote windzuiging op bij achterwaartse aanstroming; 

Uit het windtunnelonderzoek naar de drukcoefficienten kan geconcludeerd worden, dat het dak altijd gemiddeld 

op windzuiging wordt belast. Daarom wordt een nieuw belastinggeval ge"introduceerd: 

• Windbelastinggeval 3: alleen windzuiging; 

In het rapport wordt gesteld om ook een "fictief' belastinggeval voor winddruk te genereren door voor q>1 een 

waarde van -1,2 aangehouden. Deze waarde komt voort uit literatuuronderzoek [4]. Echter bij belastinggeval 1 

en 2 hebben we al met winddrukken te maken. Daarom blijft dit "fictieve" belastinggeval hier achterwege. Bij 

windbelastinggeval 3 wordt de minimale winddrukcoefficient gezocht. Deze bedraagt -0,56. In verband met 

veiligheid worden deze waarden op het gehele dakdeel gelijktijdig verondersteld. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

Afbeclding 111-8: Mcetpuntcn op en onder bet dakvlak [4] 

BIJLAGE 111: BELASTINGEN 

BEPALEN STUWDRUK: 

Prep = Cdim · C;ndex Ceq · q>1 · Pw 

=0,86 

Ceq 

(hoogteverschil 32-15 = 17m, b >100m) 

= 1,0 

C;ndex 

Pw 

Prep 

= -0,56 

= 2,0 

= 0,70 kN/m2 

(h=10m, gebied I, bebouwd) 

= -0,67 kN/m2 

Windbelastinggeval 3: alleen windzuiging 

2 
Prep = - 0,67 kN/m 
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RESULTANTE DRUKCDEFFICIENTEN, CPl □, BOVEN EN ON DER HET DAKVLAK □ LYMPISCH STADIDN TUNESIE 

basissituatie met een arote openina tussen de tribune en het dak 
oost zuid west noord oost zuid west noord 

15° 30° 45• so· 75• 90° 105° 120· 135° 150° 165° 180° 195° 210· 225° 240° 255° 270° 285° 300° 315° 330° 345• 360° 71° 161° 251° 341" 
t t -0,01 -0,t8 -0,10 0,00 0,07 0,02 0,00 -0,05 -0,07 -0,10 -0,07 -0,07 -0,07 -0,03 -0,05 0,01 0,04 -0,12 -0,25 -0,12 -0,01 -0,35 -0,36 -0,19 0,04 -0,06 0,02 -0,36 

2 -0,12 -0,16 0,04 0,15 0,18 0,03 -0,06 -0,24 -0,29 -0,38 -0,37 -0,35 -0,32 -0,18 -0,10 0,02 0,12 0,04 -0,13 -0,15 -0,12 -0,37 -0,44 -0,34 0,16 -0,38 0,06 -0,42 
3 -0,11 -0,04 0,12 0,15 0,15 0,02 -0,16 -0,23 -0,29 -0,44 -0,46 -0,43 -0,50 -0,33 -0,13 -0,02 0,02 0,02 -0,06 -0,12 -0,16 -0,41 -0,44 -0,39 0,15 -0,46 -0,03 -0,45 
4 -0,05 -0,02 0,07 0,09 0,11 -0,03 0,06 0,09 -0,12 -0,33 -0,31 -0,26 -0,38 -0,48 -0,28 -0,06 -0,05 -0,02 -0,09 -0,09 -0,13 -0,33 -0,39 -0,34 0,09 -0,33 -0,07 -0,37 
5 0,00 0,02 0,09 0,06 0,08 0,17 0,38 0,12 -0,08 -0,25 -0,20 -0,09 -0,12 -0,30 -0,36 -0,18 -0,08 -0,04 -0,04 -0,04 -0,13 -0,27 -0,32 -0,25 0,03 -0,22 -0,17 -0,33 
6 0,02 0,04 0,09 0,04 0,08 0,15 0,14 -0,27 -0,63 -0,71 -0,59 -0,35 -0,38 -0,33 -0,30 -0,21 -0,13 -0,02 -0,01 -0,03 -0,10 -0,24 -0,28 -0,19 0,05 -0,73 -0,18 -0,28 

7 -0,04 -0,26 -0,17 -0,06 0,01 -0,01 -0,01 -0,05 -0,07 -0,11 -0,to -0,t0 -0,11 -0,t1 -0,10 -0,05 -0,06 -0,15 -0,29 -0,21 -0,06 -0,34 -0,40 -0,34 -0,01 -0,08 -0,08 -0,39 
8 -0,29 -0,36 -0,35 -0,34 -0,21 -0,17 -0,17 -0,19 -0,26 -0,37 -0,39 -0,35 -0,30 -0,25 -0,27 -0,24 -0,37 -0,40 -0,51 -0,36 -0,31 -0,49 -0,50 -0,55 -0,25 -0,37 -0,39 -0,55 
9 -0,36 -0,39 -0,34 -0,25 -0,17 -0,19 -0,18 -0,21 -0,36 -0,47 -0,45 -0,47 -0,42 -0,24 -0,35 -0,29 -0,30 -0,30 -0,43 -0,39 -0,39 -0,55 -0,55 -0,66 -0,19 -0,44 -0,31 -0,58 

10 -0,34 -0,34 -0,23 -0,15 -0,15 -0,20 -0,16 -0,29 -0,37 -0,37 -0,33 -0,34 -0,36 -0,29 -0,23 -0,30 -0,23 -0,16 -0,25 -0,24 -0,32 -0,46 -0,48 -0,57 -0,17 -0,34 -0,29 -0,47 

11 -0,33 -0,31 -0,17 -0,13 -0,11 -0,18 -0,36 -0,46 -0,47 -0,33 -0,21 -0,24 -0,43 -0,44 -0,38 -0,23 -0,22 -0,13 -0,13 -0,14 -0,26 -0,33 -0,43 -0,44 -0,14 -0,19 -0,26 -0,41 
12 -0 32 -0 30 -0 15 -0 08 -0,11 -0 37 -0 81 -0 84 -0 64 -0,58 -0 61 -0 77 -1 09 -1 20 -0 88 -0 36 -0 19 -0 10 -0 09 -0 12 -0 23 -0 31 -040 -0 38 -0 12 -0 57 -0 24 -0 40 

2 13 -0,41 -0,27 -0,20 -0,20 -0,04 -0,07 -0,07 -0,09 -0,09 -0,11 -0,09 -0,13 -0,14 -0,13 -0,16 -0,13 -0,14 -0,12 -0,27 -0,40 -0,24 -0,17 -0,36 -0,61 -0,09 -0,10 -0,17 -0,37 
14 -0,48 -0,28 -0,20 -0,25 -0,15 -0,13 -0,13 -0,21 -0,23 -0,21 -0,26 -0,32 -0,31 -0,24 -0,27 -0,33 -0,34 -0,29 -0,38 -0,47 -0,37 -0,46 -0,48 -0,56 -0,16 -0,27 -0,39 -0,45 
15 0,68 -0,39 -0,32 -0,41 -0,27 -0,26 -0,31 -0,28 -0,21 -0,30 -0,34 -0,36 -0,38 -0,37 -0,32 -0,24 -0,40 -0,30 -0,34 -0,40 -0,35 -0,57 -0,48 -0,61 -0,34 -0,34 -0,43 -0,54 
16 -0,59 -0,31 -0,22 -0,20 -0,12 -0,22 -0,34 -0,23 -0,29 -0,38 -0,28 -0,22 -0,31 -0,40 -0,42 -0,33 -0,30 -0,28 -0,25 -0,24 -0,19 -0,40 -0,40 -0,50 -0,14 -0,33 -0,31 -0,46 
17 -0,46 -0,37 -0,23 -0,16 -0,10 -0,26 -0,40 -0,58 -0,71 -0,61 -0,28 -0,08 -0,15 -0,40 -0,61 -0,57 -0,47 -0,32 -0,34 -0,30 -0,25 -0,36 -0,40 -0,45 -0,11 -0,37 -0,58 -0,41 
18 -0,40 -0,30 -0,17 -0,13 -0,11 -0,27 -0,54 -1,10 -1,45 -1,42 -0,87 -0,52 -0,58 -1,01 -1,41 -1,28 -0,97 -0,44 -0,27 -0,23 -0,19 -0,25 -0,31 -0,38 -0,10 -0,99 -1,17 -0,33 

19 -0,43 -0,24 -0,13 -0,09 0,08 0,05 0,01 -0,04 -0,09 -0,13 -0,12 -0,14 -0,18 -0,14 -0,18 -0,17 -0,10 -0,04 -0,06 -0,26 -0,20 -0,03 -0,29 -0,55 0,02 -0,13 -0,18 -0,27 
20 -0,50 -0,23 -0,08 0,02 0,16 0,09 0,01 -0,09 -0,17 -0,30 -0,30 -0,33 -0,36 -0,35 -0,37 -0,22 -0,19 -0,06 0,04 -0,03 -0,08 -0,05 -0,31 -0,49 0,12 -0,33 -0,24 -0,29 
21 -0,47 -0,17 -0,06 0,02 0,06 0,00 -0,04 -0,18 -0,38 -0,41 -0,30 -0,31 -0,37 -0,30 -0,40 -0,42 -0,29 -0,10 -0,06 -0,04 -0,02 -0,05 -0,29 -0,46 0,05 -0,26 -0,34 -0,28 

22 -0,40 -0,13 -0,02 -0,04 0,01 -0,06 -0,14 -0,42 -0,33 -0,08 -0,09 -0,14 -0,21 -0,09 0,08 0,02 -0,46 -0,19 -0,12 -0,07 -0,03 -0,06 -0,26 -0,39 -0,03 -0,07 -0,46 -0,27 
23 -0,31 -0,08 0,06 0,01 0,01 -0,08 -0,21 -0,02 0,29 0,16 0,10 0,06 -0,02 0,07 0,26 0,54 0,37 -0,12 -0,09 -0,05 -0,01 -0,07 -0,23 -0,32 0,00 0,12 0,52 -0,24 
24 -0 31 -0,08 0 05 0 03 0 03 -0 08 -0 09 0 11 0 10 -0 15 -0 09 -0 11 -0 24 -0,21 -0 20 0 01 0 09 -0 16 -0 09 -0 07 0 00 -0 11 -0 21 -0 38 0 02 -0 09 0 12 -0 22 

3 25 -0,78 -0,53 -0,22 -0,22 -0,25 -0,12 -0,10 -0,06 0,00 -0,05 -0,07 -0,09 -0,12 -0,14 -0,17 -0,11 -0,15 -0,11 -0,07 -0,08 -0,14 -0,10 -0,07 -0,36 -0,31 -0,04 -0,17 -0,10 
26 -0,67 -0,65 -0,31 -0,29 -0,54 -0,64 -0,49 -0,39 -0,31 -0,27 -0,21 -0,19 -0,24 -0,32 -0,36 -0,30 -0,28 -0,34 -0,31 -0,28 -0,30 -0,40 -0,43 -0,50 -0,53 -0,25 -0,31 -0,51 
27 -0,66 -0,66 -0,35 -0,26 -0,53 -0,45 -0,35 -0,32 -0,33 -0,35 -0,23 -0,24 -0,36 -0,39 -0,45 -0,36 -0,28 -0,29 -0,32 -0,27 -0,21 -0,19 -0,39 -0,48 -0,55 -0,26 -0,34 -0,35 
28 -0,55 -0,61 -0,29 -0,20 -0,34 -0,23 -0,24 -0,29 -0,44 -0,32 -0,25 -0,31 -0,32 -0,30 -0,37 -0,40 -0,41 -0,39 -0,42 -0,38 -0,27 -0,13 -0,34 -0,46 -0,38 -0,22 -0,46 -0,33 
29 -0,53 -0,55 -0,33 -0,16 -0,19 -0,14 -0,23 -0,28 -0,36 -0,44 -0,48 -0,45 -0,31 -0,08 -0,17 -0,41 -0,63 -0,60 -0,59 -0,39 -0,26 -0,15 -0,30 -0,40 -0,23 -0,49 -0,62 -0,28 
30 -0,48 -0,47 -0,32 -0,16 -0,14 -0,13 -0,18 -0,26 -0,45 -0,77 -1,01 -0,76 -0,32 -0,08 -0,11 -0,52 -0,97 -0,85 -0,63 -0,43 -0,21 -0,12 -0,27 -0,36 -0,16 -1,00 -0,88 -0,25 

31 -0,83 -0,68 -0,29 -0,29 -0,31 -0,17 -0,14 -0,Q4 -0,01 -0,06 -0,11 -0,09 -0,11 -0,13 -0,17 -0,14 -0,15 -0,12 -0,06 -0,05 -0,09 -0,02 -0,06 -0,39 -0,40 -0,09 -0,18 -0,05 
32 -0,50 -0,53 -0,26 -0,19 -0,14 0,00 0,05 0,08 0,01 -0,07 -0,11 -0,23 -0,32 -0,35 -0,40 -0,33 -0,33 -0,22 -0,15 -0,07 -0,03 0,09 0,01 -0,22 -0,20 -0,10 -0,38 0,06 
33 -0,47 -0,55 -0,21 -0,13 -0,12 -0,01 0,01 -0,04 -0,08 -0,12 -0,26 -0,34 -0,30 -0,37 -0,42 -0,32 -0,43 -0,52 -0,28 -0,15 -0,10 0,03 -0,04 -0,22 -0,15 -0,24 -0,47 -0,04 
34 -0,43 -0,46 -0,15 -0,09 -0,Q7 -0,08 -0,06 -0,11 -0,13 -0,29 -0,26 0,03 -0,02 -0,15 -0,20 -0,06 -0,02 -0,30 -0,47 -0,24 -0,14 0,01 -0,10 -0,25 -0,13 -0,34 -0,05 -0,08 
35 -0,42 -0,46 -0,12 -0,04 -0,09 -0,04 -0,11 -0,16 -0,27 -0,21 0,34 0,27 0,11 0,01 -0,03 0,08 0,11 0,02 -0,12 -0,26 -0,15 0,02 -0,06 -0,20 -0,12 0,25 0,05 -0,03 
36 -0 39 -0 40 -0 13 -0 01 -0 03 -0,02 -0 05 -0 15 -0 25 -0 05 0 26 0 09 -0 06 -0 10 -0 07 0 07 -0 03 -0,16 -0,37 -0,29 -0,13 0,01 -0,05 -0,25 -0,06 0,28 0,01 -0,03 

4 37 -0,43 -0,62 -0,20 -0,22 -0,31 -0,49 -0,30 -0,35 -0,29 -0,14 -0,05 -0,07 -0,11 -0,13 -0,17 -0,11 -0,15 -0,14 -0,17 -0,11 -0,09 -0,09 -0,13 -0,19 -0,29 -0,07 -0,16 -0,15 
38 -0,62 -0,66 -0,54 -0,36 -0,43 -0,51 -0,43 -0,43 -0,39 -0,23 -0,16 -0,19 -0,27 -0,24 -0,35 -0,33 -0,35 -0,30 -0,27 -0,26 -0,19 -0,25 -0,34 -0,30 -0,38 -0,15 -0,40 -0,31 
39 -0,68 -0,75 -0,68 -0,33 -0,43 -0,56 -0,54 -0,56 -0,46 -0,30 -0,20 -0,26 -0,23 -0,32 -0,44 -0,45 -0,46 -0,41 -0,33 -0,28 -0,26 -0,23 -0,31 -0,33 -0,41 -0,20 -0,49 -0,30 
40 -0,48 -0,55 -0,53 -0,22 -0,31 -0,42 -0,42 -0,41 -0,32 -0,26 -0,28 -0,23 -0,31 -0,42 -0,48 -0,41 -0,40 -0,40 -0,43 -0,32 -0,32 -0,18 -0,23 -0,28 -0,30 -0,27 -0,44 -0,26 
41 -0,37 -0,44 -0,49 -0,23 -0,25 -0,29 -0,27 -0,23 -0,26 -0,27 -0,24 -0,39 -0,53 -0,49 -0,40 -0,25 -0,28 -0,41 -0,50 -0,45 -0,35 -0,19 -0,22 -0,28 -0,25 -0,25 -0,30 -0,23 
42 -0,33 -0,39 -0,38 -0,21 -0,22 -0,24 -0,20 -0,19 -0,22 -0,26 -0,32 -0,80 -1,07 -0,88 -0,63 -0,40 -0,38 -0,44 -0,57 -0,50 -0,40 -0,19 -0,21 -0,26 -0,22 -0,26 -0,40 -0,21 

43 -0,31 -0,67 -0,29 -0,37 -0,51 -0,74 -0,42 -0,34 -0,28 -0,07 0,04 -0,02 -0,Q7 -0,09 -0,15 -0,12 -0,10 -0,12 -0,11 -0,10 -0,08 0,01 -0,01 -0,10 -0,46 0,04 -0,15 -0,02 
44 -0,19 -0,43 -0,38 -0,31 -0,39 -0,41 -0,24 -0,18 -0,05 0,06 0,04 -0,06 -0,13 -0,29 -0,38 -0,36 -0,38 -0,33 -0,32 -0,22 -0,09 0,06 0,09 -0,04 -0,35 0,08 -0,43 0,08 
45 -0,16 -0,39 -0,41 -0,28 -0,30 -0,37 -0,23 -0,12 -0,02 0,02 -0,01 -0,07 -0,30 -0,48 -0,41 -0,43 -0,51 -0,45 -0,40 -0,37 -0,11 0,03 0,06 -0,02 -0,33 0,01 -0,54 0,03 
46 -0,29 -0,35 -0,35 -0,19 -0,24 -0,27 -0,17 -0,13 -0,12 -0,08 0,00 -0,25 -0,41 -0,24 -0,24 -0,37 -0,42 -0,33 -0,21 -0,17 -0,15 -0,03 -0,01 -0,11 -0,23 -0,03 -0,43 -0,03 
47 -0,27 -0,33 -0,29 -0,11 -0,17 -0,20 -0,15 -0,17 -0,14 -0,12 -0,15 -0,12 0,19 0,07 -0,11 -0,21 -0,27 -0,13 0,03 0,26 0,16 -0,02 -0,02 -0,09 -0,15 -0,12 -0,29 -0,05 
48 -0,23 -0,30 -0,25 -0,08 -0,15 -0,13 -0,11 -0,14 -0,15 -0,13 -0,11 0,05 0,00 -0,28 -0,44 -0,55 -0,47 -0,33 -0 09 0 16 0,29 0 02 -0 04 -0,10 -0 14 -0 11 -0 58 -0 43 

5 49 -0,18 -0,42 -0,40 -0,14 -0,18 -0,34 -0,47 -0,25 -0,19 -0,11 0,00 -0,Q4 -0,05 -0,05 -0,11 -0,06 -0,08 -0,10 -0,09 -0,06 -0,07 0,00 -0,06 -0,12 -0,25 -0,02 -0,10 -0,23 
50 -0,33 -0,56 -0,54 -0,47 -0,36 -0,52 -0,52 -0,47 -0,27 -0,26 -0,16 -0,18 -0,18 -0,25 -0,34 -0,39 -0,41 -0,39 -0,34 -0,24 -0,22 -0,19 -0,25 -0,25 -0,37 -0,19 -0,45 -0,23 
51 -0,36 -0,65 -0,59 -0,50 -0,39 -0,61 -0,60 -0,53 -0,34 -0,31 -0,20 -0,26 -0,30 -0,37 -0,51 -0,57 -0,63 -0,60 -0,48 -0,37 -0,29 -0,25 -0,26 -0,35 -0,38 -0,20 -0,68 -0,12 
52 -0,25 -0,51 -0,45 -0,45 -0,31 -0,46 -0,50 -0,41 -0,29 -0,22 -0,18 -0,23 -0,26 -0,35 -0,45 -0,50 -0,54 -0,53 -0,48 -0,38 -0,28 -0,20 -0,19 -0,24 -0,31 -0,18 -0,58 -0,01 
53 -0,18 -0,35 -0,36 -0,35 -0,23 -0,34 -0,35 -0,28 -0,21 -0,19 -0,14 -0,22 -0,38 -0,44 -0,46 -0,43 -0,47 -0,41 -0,41 -0,42 -0,34 -0,20 -0,15 -0,19 -0,24 -0,14 -0,51 0,05 
54 -0,18 -0,27 -0,31 -0,25 -0,20 -0,27 -0,27 -0,21 -0,16 -0,13 -0,10 -0,30 -0,60 -0,62 -0,52 -0,24 -0,21 -0,24 -0,35 -0,41 -0,41 -0,17 -0,13 -0,16 -0,17 -0,10 -0,24 -0,39 

55 -0,20 -0,48 -0,49 -0,29 -0,31 -0,39 -0,56 -0,30 -0,17 -0,05 0,04 -0,02 -0,05 -0,05 -0,13 -0,07 -0,09 -0,12 -0,11 -0,06 -0,05 0,03 -0,Q3 -0,16 -0,33 0,02 -0,12 -0,31 
58 -0,09 -0,26 -0,36 -0,40 -0,32 -0,44 -0,33 -0,13 -0,09 0,Q4 0,14 0,Q4 -0,10 -0,21 -0,39 -0,37 -0,43 -0,37 -0,35 -0,20 -0,09 0,07 0,10 -0,06 -0,33 0,13 -0,48 -0,30 
57 -0,10 -0,22 -0,35 -0,42 -0,30 -0,41 -0,31 -0,11 -0,04 0,09 0,13 0,02 -0,17 -0,31 -0,46 -0,55 -0,60 -0,52 -0,45 -0,31 -0,18 0,01 0,06 0,01 -0,26 0,13 -0,61 -0,18 
58 -0,11 -0,25 -0,30 -0,30 -0,19 -0,31 -0,27 -0,15 -0,08 0,Q3 0,06 -0,09 -0,18 -0,31 -0,40 -0,43 -0,49 -0,44 -0,36 -0,29 -0,22 -0,09 -0,02 -0,09 -0,17 0,06 -0,55 -0,06 
59 -0,14 -0,27 -0,24 -0,22 -0,12 -0,21 -0,23 -0,20 -0,10 -0,03 -0,03 -0,11 -0,15 -0,16 -0,23 -0,26 -0,32 -0,27 -0,27 -0,18 -0,19 -0,15 -0,05 -0,09 -0,10 -0,02 -0,35 0,04 
60 -0,09 -0,25 -0,22 -0,18 -0,09 -0,21 -0,20 -0,17 -0,11 -0,06 -0,03 -0,09 -0,14 -0,14 -0,23 -0,25 -0,32 -0,23 -0,26 -0,22 -0,24 -0,11 -0,01 -0,06 -0,10 -0,01 -0,32 -0,35 

Tabel III- 5: Resultante drukcoefficicnten boven en ondcr het dakvlak 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 31 



BIJLAGEN BIJLAGE 111: BELASTINGEN 

GEMIDDELDE RESULTANTE DRUKC□ EFFICIENTEN, CP 1 □, BOVEN EN ON DER HET DAKVLAK □ LYMPISCH STADIDN TUNESIE 
basiss1tuatie met een Qrote ooenino tussen de tribune en het dak 

oost ZUld west noord oost zuid west noord 
15° 30" 45• 60" 75° 90" 105° 120· 135° 150° 165° 180° 195° 210° 225° 240° 255° 270° 285° 300' 315° 330' 345• 360' 71' 161° 251° 341° 

1 01+07 -0,03 -0,22 -0,14 -0,03 0,04 0,01 -0,01 -0,05 -0,07 -0,11 --0,09 --0,09 -0,09 -0,07 -0,08 -0,02 -0,01 -0,14 -0,27 -0,17 -0,04 -0,35 -0,38 -0,27 0,02 -0,07 -0,03 -0,38 
02+08 --0,21 -0,26 -0,16 -0,10 -0,02 -0,07 -0,12 -0,22 -0,28 -0,38 -0,38 -0,35 -0,31 -0,22 -0,19 -0,11 -0,13 -0,18 -0,32 -0,26 -0,22 -0,43 -0,47 -0.45 -0,05 -0,38 -0,17 -0,49 
03+09 -0,24 -0,22 -0,11 -0,05 -0,01 -0,09 -0,17 -0,22 -0,33 -0,46 -0,46 -0,45 -0,46 -0,29 -0,24 -0,16 -0,14 -0,14 -0,25 -0,26 -0,28 -0,48 -0,50 -0,53 -0,02 -0,45 -0,17 -0,51 
04+10 -0,20 -0,18 -0,08 -0,03 -0,02 -0,12 -0,05 -0,10 -0,25 -0,35 -0,32 --0,30 -0,37 -0,39 -0,26 -0,18 -0,14 -0,09 --0,17 -0,17 -0,23 -0,40 -0,44 -0,46 -0,04 -0,34 -0,18 -0,42 
05+11 -0,17 -0,15 -0,04 -0,04 -0,02 0,00 0,01 -0,17 -0,28 -0,29 -0,21 -0,17 -0,28 -0,37 -0,37 -0,21 -0,15 -0,09 -0,09 -0,09 -0,20 -0,30 -0,38 -0,35 -0,06 -0,21 -0,22 -0,37 
06+12 -0,15 -0,13 -0,03 -0,02 -0,02 -0,11 -0,34 -0,56 -0,64 -0,65 -0,60 -0,56 -0,74 -0,77 -0,59 -0,29 -0,16 -0,06 -0,05 -0,08 -0,17 -0,28 -0,34 -0,29 -0,04 -0,65 -0,21 -0,34 
gem -0,16 -0,19 -0,09 -0,04 -0,01 -0,06 -0,11 -0,22 -0,30 -0,37 -0,34 -0,32 -0,37 -0,35 -0,29 -0,16 -0,12 -0,12 -0,19 -0,17 -0,19 -0,37 -0,42 -0,39 -0,03 -0,35 -0,16 -0,42 

2 13+19 -0,42 -0,26 -0,17 -0,15 0,02 -0,01 -0,03 -0,07 -0,09 -0,12 -0,11 -0,14 -0,16 -0,14 -0,17 -0,15 -0,12 -0,08 -0,17 -0,33 -0,22 -0,10 -0,33 -0,58 -0,04 -0,12 -0,18 -0,32 
14+20 -0,49 -0,26 -0,14 -0,12 0,01 -0,02 -0,06 -0,15 -0,20 ..0,26 -0,28 -0,33 -0,35 -0,30 -0,32 -0,28 -0,27 -0,18 -0,17 -0,25 -0,23 -0,26 -0,39 -0,53 -0,02 -0,30 -0,32 -0,37 
15+21 -0,58 -0,28 -0,19 -0,20 -0,11 -0,13 -0,18 -0,23 -0,30 -0,36 -0,32 -0,34 -0,38 -0,34 -0,36 -0,33 -0,35 -0,20 -0,20 -0,22 -0,19 -0,31 -0,39 -0,54 -0,15 -0,30 -0,39 -0,41 
16+22 -0,50 -0,22 -0,12 -0,12 -0,06 -0,14 -0,24 -0,33 -0,31 -0,23 -0,19 -0,18 -0,26 -0,25 -0,17 -0,15 -0,38 -0,24 -0,19 -0,16 -0,11 -0,23 -0,33 -0,45 -0,09 -0,20 -0,39 -0,37 
17+23 -0,39 -0,23 -0,09 -0,08 -0,05 -0,17 -0,31 -0,30 -0,21 -0,23 -0,09 -0,01 -0,09 -0,17 -0,18 -0,02 -0,05 -0,22 -0,22 -0,18 -0,13 -0,22 -0,32 -0,39 -0,06 -0,13 -0,03 -0,33 
18+24 -0,36 -0,19 -0,06 -0,05 -0,04 -0,18 -0,32 -0,50 -0,68 -0,79 -0,48 -0,32 -0,41 -0,61 -0,81 -0,64 -0,44 -0,30 -0,18 -0,15 -0,10 -0,18 -0,26 -0,38 -0,04 -0,54 -0,53 -0,28 
gem -0,45 -0,24 -0,13 -0,12 -0,04 -0,11 -0,19 -0,26 -0,30 -0,3:3 --0,24 -0,22 -0,27 -0,30 -0,33 -0,26 -0,27 -0,20 -0,19 -0,21 -0,16 -0,22 -0,33 -0,48 -0,06 -0,26 -0,30 -0,34 

3 25+31 ..0,81 -0,61 -0,26 -0,26 -0,28 -0,15 -0,12 -0,05 -0,01 -0,06 -0,09 -0,09 -0,12 -0,14 -0,17 -0,13 -0,15 -0,12 -0,07 -0,07 -0,12 -0,06 -0,07 -0,38 -0,36 -0,07 -0,18 -0,08 
26+32 -0,59 -0,59 -0,29 -0,24 -0,34 -0,32 -0,22 -0,16 -0,15 ..0,17 -0,16 -0,21 -0,28 -0,34 -0,38 -0,32 -0.31 -0,28 -0,23 -0,18 -0,17 -0,16 -0,21 -0,36 -0,37 -0,18 0,35 -0,23 
27+33 -0,57 -0,61 --0,28 -0,20 -0,33 -0,23 -0,17 -0,18 -0,21 -0,24 -0,25 -0,29 -0,33 -0,38 -0,44 -0,34 -0,36 -0,41 -0,30 -0,21 -0,16 -0,08 -0,22 -0,35 -0,35 -0,25 -0,41 -0,20 
28+34 -0,49 -0,54 -0,22 -0,15 -0,21 -0,16 -0,15 -0,20 -0,29 -0,31 -0,26 -0,14 -0,17 -0,23 -0,29 -0,23 -0,22 -0,35 -0,45 -0,31 -0,21 -0,06 -0,22 -0,36 -0,26 -0,28 -0,26 -0,21 
29+35 -0,48 -0,51 -0,23 -0,10 -0,14 -0,09 -0,17 -0,22 -0,32 -0,3:3 -0,07 -0,09 -0,10 -0,04 -0,10 -0,17 -0,26 -0,29 -0,36 -0,33 -0,21 -0,07 -0,18 -0,30 -0,18 -0,12 -0,29 -0,16 
30+36 -0,44 -0,44 -0,23 -0,09 -0,09 -0,08 -0,12 -0,21 -0,35 -0,41 -0,38 -0,34 -0,19 -0,09 -0,09 -0,23 -0,50 -0,51 -0,50 -0,36 -0,17 -0,06 -0,16 -0,31 -0,11 -0,36 -0,44 -0,14 
gem -0,56 -0,55 -0,25 -0,17 -0,23 -0,17 -0,16 -0,17 -0,22 -0,25 -0,20 -0,19 -0,20 -0,20 -0,24 -0,23 -0,30 -0,32 -0,32 -0,24 -0,17 -0,08 -0,18 -0,34 -0,27 -0,21 -0,32 -0,17 

4 37+43 -0,37 -0,65 -0,25 -0,30 -0,41 -0,62 -0,36 -0,35 -0,29 -0,11 -0,01 -0,05 -0,09 -0,11 -0,16 -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 -0,11 -0,09 -0,04 -0,07 -0,15 -0,38 -0,02 -0,16 -0,09 
38+44 -0,41 -0,55 -0,46 -0,34 -0,41 -0,46 -0,34 -0,31 -0,22 -0,09 -0,06 -0,13 -0,20 -0,27 -0,37 -0,35 -0,37 -0,32 -0,30 -0,24 -0,14 -0,10 -0,13 -0,17 -0,37 -0,04 -0,42 -0,12 
39+45 -0,42 -0,57 -0,55 -0,31 -0,37 -0,47 -0,39 -0,34 -0,24 ..0,14 -0,11 -0,17 -0,27 -0,39 -0.43 -0,44 -0,49 -0,43 --0,37 -0,33 -0,19 -0,10 -0,13 -0,18 -0,37 -0,10 -0,52 -0,14 
40+46 --0,39 -0,45 -0,44 -0,21 -0,28 -0,35 -0,30 -0,27 -0,22 -0,17 --0,14 -0,24 -0,36 --0,33 -0,36 -0,39 -0,41 -0,37 --0,32 -0,25 -0,24 -0,11 -0,12 -0,20 -0,27 -0,15 -0,44 -0,15 
41+47 -0,32 -0,39 -0,39 -0,17 -0,21 -0,25 -0,21 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,26 -0,17 -0,21 -0,26 -0,23 -0,28 -0,27 -0,24 -0,10 -0,10 -0,11 -0,12 -0,19 -0,20 -0,19 -0,30 -0,14 

42+48 -0,28 -0,35 -0,32 -0,15 -0,19 -0,19 -0,16 -0,17 -0,19 -0,20 -0,22 -0,38 -0,54 -0,58 -0,54 -0,48 -0.43 -0,39 -0,33 -0,17 -0,06 -0,09 -0,13 -0,18 -0,18 -0,19 -0,49 -0,32 

gem -0,36 -0,49 -0,40 -0,24 -0,31 -0,39 -0,29 -0,27 -0,23 -0,15 -0,12 -0,20 -0,27 -0,31 -0,35 -0,33 -0,35 -0,32 -0,28 -0,20 -0,13 -0,09 -0,11 -0,18 -0,29 -0,11 -0,38 -0,16 

5 49+55 -0,19 -0,45 -0.45 -0,22 -0,25 -0,37 -0,52 -0,28 -0,18 -0,08 0,02 -0,03 -0,05 -0,05 -0,12 -0,07 -0,09 -0,11 -0,10 -0,06 -0,06 0,02 -0,05 -0,14 -0,29 0,00 -0,11 -0,27 

50+56 -0,21 -0,41 -0,45 -0,44 -0,34 -0.48 -0,43 -0,30 -0,18 -0,11 -0,01 -0,07 -0,14 -0,23 -0,37 -0,38 -0.42 -0,38 -0,35 -0,22 -0,16 -0,06 -0,08 -0,16 -0,35 -0,03 -0,47 -0,27 

51+57 -0,23 -0,44 -0,47 -0,46 -0,35 -0,51 -0,46 -0,32 -0,19 -0,11 -0,04 -0,12 -0,24 -0,34 -0,49 -0,56 -0,62 -0,56 -0,47 -0,34 -0,24 -0,12 -0,10 -0,17 -0,32 -0,04 -0,65 -0,15 
52+58 -0,18 -0,38 -0,38 -0,38 -0,25 -0,39 -0,39 -0,28 -0,19 -0,10 -0,06 -0,16 -0,22 -0,33 -0,43 -0,47 -0,52 -0.49 -0,42 -0,34 -0,25 -0,15 -0,11 -0,17 -0,24 -0,06 -0,57 -0,04 

53+59 -0,16 -0,31 -0,30 -0,29 -0,18 -0,28 -0,29 -0,24 -0,16 -0,11 -0,09 -0,17 -0,27 -0,30 -0,35 -0,35 -0,40 -0,34 -0,34 -0,30 -0,27 -0,17 -0,10 -0,14 -0,17 -0,08 -0,43 0,05 

54+60 -0,14 -0,26 -0,27 -0,22 -0,15 -0,24 -0,24 -0,19 -0,14 -0,11) -0,07 -0,20 -0,37 -0,38 -0,38 -0,25 -0,27 -0,24 -0,31 -0,32 -0,33 -0,14 -0,07 -0,11 -0,14 -0,06 -0,28 -0,37 

gem. -0,18 -0,37 -0,38 -0,33 -0,25 -0,38 -0,38 -0,27 -0,17 -0,11) -0,04 -0,12 -0,21 -0,27 -0,35 -0,34 -0,38 -0,35 -0,33 -0,26 -0,22 -0,10 -0,08 -0,15 -0,25 -0,04 -0,42 -0,17 

ukcoefflc1enten per wmdricht1ng 
-0,34 -0,37 -0,25 -0,18 -0,17 -0,22 -0,23 -0,24 -0,24 -0,24 -0,19 -0,21 -0,27 -0,29 -0,31 -0,27 -0,28 -0,26 -0,26 -0,22 -0,17 -0,17 -0,22 -0,30 -0,18 -0,19 -0,32 -0,25 

Tabcl III- 6: Gcmiddelde resultante drukcoefficicnten boven en onder het dakvlak 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 32 



BI.JLAGEN BI.JLAGE Ill: BELASTINGEN 

GEM. RESULTANTE DRUKCDEFF. PER VLAK. CPl □ 

0 ,00 ,----,-,---,----,---,-,----.--..-----,---,----,---,----,---,----.---r-r---.---.----,---.----,---,-,--,---, 
90' 105' 126° 135' 150' 1 ° 180' 195' 210· 225' 240' 2 5' 270' 285' 3op' 315' 330' 15' lio· 45' 60' 5° 360' 

-0,20 

0 
-+-VlakA 

.... -0,30 --VlakB c. 
u 

VlakC 

-0,40 

I 

/; 
-0,50 

I 

-0,60 _,_ _______________________________________ __, 

windrichting 

GEM. RESULTANTE DRLIKC□ EFFICIENTEN PER VLAK, CPl 0, BOVEN HET DAKVLAK 
bas1ss1tuat1e aesloten dak 

□ LYMPISCH STADl□ N TLINESIE 
oooervlakte n<>»h'V1en 

A gem 

gem 

C gem 

15° 30° 45• 60° 75• 
-0,31 -0,21 -0,11 -0,08 -0,02 

-0,48 -0,45 -0,26 -0,17 -0,20 

-0,27 -0,43 -0,39 -0,29 -0,28 

oost 
so· 

-0,09 

-0,21 

-0,38 

105° 120° 
-0,15 -0,24 

-0,20 --0,22 

-0,34 -0,27 

135° 150° 165° 
--0,30 -0,35 --0,29 

--0,24 -0,24 --0,19 

--0,20 -0,12 -0,08 

Tabel III- 7: Gemiddeldc resultante drukcoefficicnten per vlak 

zuid 
180° 

-0,27 

-0,20 

--0,16 

195° 210° 225" 240° 255° 240° 
-0,32 -0,32 --0,3"1 -0,21 -0,19 -0,21 -0,19 

--0,23 -0,25 -0,29 -0,26 -0,30 -0,26 --0,30 

-0,24 -0,3~) -0,34 -0,37 -0,34 -0,37 

west 
270° 
-0,16 

-0,29 

-0,33 

285° 
-0,19 

--0,27 

-0,31 

300° 
-0,19 

-0,22 

-0,23 

noord 
315° 330° 345° 360° 
-0,17 -0,29 -0,37 -0,43 

-0,16 -0,12 -0,20 -0,33 

-0,17 -0,10 -0,10 -0,16 
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BIJLAGE IV. BEREKENINGEN PC-FRAME 

Orn de staafkrachten en verplaatsingen t.g.v. de verschillende belastingcombinaties te bepalen worden de 

primaire bogen ingevoerd in het 2-dimensionele rekenprogramma PC-Frame. De gelijkmatig verdeelde belasting 

wordt als puntlasten op de boog aangebracht. Voor de boog aan de lange zijde wordt met een 

belastingoppervlak van 188 m2 per puntlast gerekend. Voor de boog aan de korte zijde wordt een oppervlak van 

114 m2 aangehouden. De windbelastingen werken loodrecht op het dakvlak en moeten ontbonden worden in 

een horizontale en een verticale component. De belastingen worden per belastinggeval ingevoerd. Uit deze 

belastinggevallen worden de belastingcombinaties met bijbehorende belastingfactoren gegenereerd. 

INV□ ER B□□G LANGE ZIJDE: 

Bel opp. geval prep Frep;1 

1 188 1 perm 0,20 kN/m2 37,6 kN 

2 winddruk+zuiging 0,64 kN/m2 120,3 kN 

-0,57 kN/m2 -107,2 kN 

3 alleen winddruk 0,64 kN/m2 120,3 kN 

4 alleen windzuiaina -067 kN/m2 ~126 0 kN 

B.G. 1: perm. [kN] BG 2:winddruk en zuiging [kN] BG 3:alleen winddruk [k.N] BG 4:alleen windzuiging [kN] 

nr X V ohi Foerm Fx Fv Fwind Fx F Fwind Fx F Fwind Fx F 

1 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 12,9 5,9 0,3860 37,6 0 37,6 120 49 111 120 49 111 -126 -44 -117 

3 24,8 10,2 0,3080 37,6 0 37,6 120 38 115 120 38 115 -126 -38 -120 

4 37,0 13,6 0,2310 37,6 0 37,6 120 28 117 120 28 117 -126 -28 -123 

5 49,2 16,0 0,1540 37,6 0 37,6 120 19 119 120 19 119 -126 -19 -124 

6 61,6 17,4 0,0770 37,6 0 37,6 120 9 120 120 9 120 -126 -10 -126 

7 74,2 17,9 0,0000 37,6 0 37,6 0 0 0 120 0 120 -126 0 -126 

8 86,8 17,4 -0,0770 37,6 0 37,6 -107 8 -107 120 -9 120 -126 10 -126 

9 99,2 16,0 -0,1540 37,6 0 37,6 -107 17 -106 120 -19 119 -126 19 -124 

10 111,4 13,6 -0,2310 37,6 0 37,6 -107 25 -104 120 -28 117 -126 28 -123 

11 123,6 10,2 -0,3080 37,6 0 37,6 -107 34 -102 120 -38 115 -126 36 -120 

12 135,5 5,9 -0,3860 37,6 0 37,6 -107 44 -99 120 -49 111 -126 44 -117 

13 148,4 0,0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabcl IV- 1: Invoer PC-Frame boog lange zijde 
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UITV□ ER PC-FRAME B □□G LANGE ZIJDE: 

Staalkrachten in lokaal assenstelsel BELASTING COMBINATIE 1 
UGT w:fruk + zuigi ng - -

Staal Begin Eind Fx Fx Fy Fy Tz 
nr knp 

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

10 10 
11 11 
12 12 

knp begin eind begin eind begin 
(kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) 

2 611,396 -611,396 443,386 -443,386 0,000 
3 570,'l27 -570, 127 268,095 -268,095 -6289,519 
4 544,936 -544,936 85,101 -85,101 -9681,738 
5 535,331 -535,331 -97,515 97,515 -10759,538 
6 544,741 -544,741 -278,845 278,845 -9547,059 
7 568,'135 -568, 135 -463,982 463,982 -6067,409 
8 604,680 ·~604,680 -456,953 456,953 -216.631 
9 634,016 ~634,016 -284,576 284,576 · 5545,510 

10 656,013 -656,013 -104,083 104,083 9096,675 
11 665,434 1 .••• -665,434 74,797 -74,797 10390.819 
12 665,434 -665,434 253,816 -253,816 9443,526 
13 654 672 -654 672 439 329 -439 329 6231 974 

Staalkrachten in lokaal assenstelsel BELASTING COMBINATIE 2 
UGT alleen wdruk 

Staal Begin Eind Fx Fx Fy Fy Tz 
nr knp knp begin eind begin eind begin 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) 
1 1 2 2877,475 -2877,475 15,771 -15,771 0,000 
2 2 3 2863,669 -2863,669 28,022 -28,022 -223,716 
3 3 4 2850,016 -2850,016 17,450 -17,450 -578,283 
4 4 5 2838,724 -2838,724 13,620 -13,620 -799,287 
5 5 6 2831,348 -2831,348 20,157 -20, 157 -968,640 
6 6 7 2826,953 -2826,953 0,468 -0,468 -1220, 176 
7 7 8 2826,953 ~2826,953 -0,468 0,468 -1226;076 
8 8 9 2831 ;348 -2831,348 -20,157 20,157 •·1220;176 
9 9 10 2838,724 -2838,724 -13,620 13,620 ~968,640 

10 10 11 2850,015 -2850,016 -17,450 17,450 •-7.99,287 
11 11 12 2863,669 -2863,669 -28,022 .28,022 ~578,283 
12 12 13 2877 475 -2877 475 -15 771 15 771 -223 716 

Staalkrachten in lokaal assenstelsel BELASTING COMBINATIE 3 
UGT alleen wndzuiging - -

Staal Begin Eind Fx Fx Fy Fy Tz 
nr knp knp begin eind begin eind begin 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) 

1 1 2 -1946,993 1946,993 -14,927 14,927 0,000 
2 2 3 -1953,121 1953,121 -19,111 19,111 211,739 
3 3 4 -1958,986 1958,986 -10,022 10,022 453,558 
4 4 5 -1964,451 1964,451 -5,828 5,828 580,486 
5 5 6 -1968,653 1968,653 -11,951 11,951 652,945 
6 6 7 -1971 ,411 1971 ,411 0,590 -0,590 802,084 
7 7 8 -1971,411 •. 1971,411 -0,590 0,590 794,650 
8 8 9 i1968,653 . 1968,653 11,951 • -11,9$1 802,084 
9 9 10 -1964,451 1964,451 5,828 -5,828 652,945 

10 10 11 ::.1958,!386 1958,986 10,022 ,10,022 580,486 
11 11 12 -1953, 121 1853,121 19,111 fJ8,111 453,558 
12 12 13 -1946 983 1846 993 14927 .14 927 211 738 
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Tz 
eind 

(kN.m) 
6289,519 
9681,738 

10759,538 
9547,059 
6067,409 

216,631 
-5545,510 
-9096,675 

-10390,819 
-9443,526 
-6231,974 

0 000 

Tz 
eind 

(kNm) 
223,716 
578,283 
799,287 
968,640 

1220,176 
1226,076 
1220,176 
968,640 
799,287 
578,283 
223,716 

0 ODO 

Tz 
eind 

(kNm) 
-211,739 
-453,558 
-580,486 
-652,945 
-802,084 
-794,650 
-802,084 
-652,945 
-580,486 
-453,558 
-211,738 

0 ODO 
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Knoop 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 

Knoop 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

.... 13 

Knoop 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 

Verplaatsingen BELASTING COMBINATIE4 
BGTwdruk + zuiging 

ux uy phi-z 
(m) (m) (rad) 

0,00000 0,00000 -0,01502 
0,08174 -0, 18468 -0,01266 
0, 12355 -0,30655 -0,00732 
0, 13502 -0,35522 -0,00045 
0, 12598 -0,31934 0,00626 
0,11134 -0,20725 0,01147 
0,10284 -0,04501 0,01364 
0,10726 0,12033 0,01195 
0,11874 0,24189 0,00719 
0, 12633 0,29201 0,00084 
0,11553 0,26197 -0,00577 
0,07650 0,16091 ·0,01100 
D DODOO 0 DODOO -0 01334 

Verplaatsingen BELASTING COMBINATIE 5 
BGT alleen wdruk 

ux uy phi-z 
(m) (m) (rad) 

0,00000 0,00000 -0,00316 
0,01024 -0,04413 -0,00307 
0,01541 -0,08200 -0,00279 
0,01643 -0,11538 -0,00230 
0,01357 -0, 14125 -0,00167 
0,00764 -0, 15820 -0,00089 
0,00000 -0, 16412 0,00000 

-0,00764 -0, 15820 0,00089 
-0,01357 -0, 14125 0,00187 
-0,01643 -D, 11538 0,00230 
-0,01541 -0,08200 0,00279 
.Q,01024 -0,04413 0,00307 
D DODOO 0 DODOO 0 0031§_ 

Verplaatsingen BELASTING COMBINATIE 6 
BGT alleen wzuiging 

ux uy phi-z 
(m) (m) (rad) 

0,00000 0,00000 0,00185 
-0,00628 0,02556 0,00177 
-0,00929 0,04692 0,00155 
-0,00971 0,06507 0,00122 
-0,00789 0,07867 0,00086 
-0,00439 0,08739 0,00045 
0,00000 0,09039 0,00000 
0,00438 0,08739 -0,00045 
0,00789 0,07867 -0,00086 
0,00971 0,06507 -0,00122 
0,00929 0,04692 -0,00155 
0,00828 0,02556 -0,00177 
o oonno 0 00000 -0 00185 
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INVDER B□ DG KORTE ZIJDE: 

Bel opp. geval prep Frep 

114 1 perm 0,20 kN/m2 22,8 kN 

2 aueen winddruk 0,64 kN/m2 73,0 kN 

3 winddruk+zuiging 0,64 kN/m2 73,0 kN 

--0,57 kN/m2 -65,0 kN 

4 alleen windzui ina -067 kN/m2 -76 4 kN 

B.G. 1: perm. lkN] BG 2:alleen winddruk [kN) BG 3:winddruk en zuiging [kN] BG 4:aUeen windzuiging [kN] 

nr X V chi Ferm Fx F, Fwind Fx F1 Fwind Fx F1 Fwind Fx F1 

1 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 9,7 2,7 0,2449 22,8 0 22,8 73 18 71 73 18 71 -76 -18 -74 

3 19,6 4,9 0,1920 22,8 0 22,8 73 14 72 73 14 72 -76 -14 -75 

4 29,2 6,5 0,1408 22,8 0 22,8 73 10 72 73 10 72 -76 -11 -76 

5 38,9 7,6 0,0928 22,8 0 22,8 73 7 73 73 7 73 -76 -7 -76 

6 47,5 8,2 0,0448 22,8 0 22,8 73 3 73 73 3 73 -76 -3 -76 

7 56,0 8,4 0,0000 22,8 0 22,8 73 0 73 0 0 0 -76 0 -76 

8 64,5 8,2 -0,0448 22,8 0 22,8 73 -3 73 -65 3 -65 -76 3 -76 

9 73,1 7,6 -0,0928 22,8 0 22,8 73 -7 73 -65 6 -65 -76 7 -76 

10 82,8 6,5 -0,1408 22,8 0 22,8 73 -10 72 -65 9 -64 -76 11 -76 

11 92,4 4,9 -0,1920 22,8 0 22,8 73 -14 72 -65 13 -64 -76 14 -75 

12 102,3 2,7 -0,2449 22,8 0 22,8 73 -18 71 -65 16 -63 -76 18 -74 

13 112,0 0,0 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel IV- 2: lnvocr PC-Frame bong korte zijdc 
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UITVOER PC-FRAME BOOG KORTE ZI.JDE: 

Staaf 
nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Staaf 
nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Staaf 
nr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Begin 
knp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Begin 
knp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Begin 
knp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel BELASTING COMBINATIE 1 
UGT alleen winddruk 

Eind Fx Fx Fy Fy Tz 
knp be,Jin eind begin eind begin 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) 
2 2584,978 -2584,978 55,589 -55,589 0,000 
3 2575,758 -2575,758 55,430 -55,430 -559,708 
4 2567 ,566 -2567 ,566 56,169 -56,169 -1121,846 
5 2560,785 -2560,785 53,945 -53,945 -1668,506 
6 2557,005 -2557,005 27,393 -27,393 -2195,123 
7 2554,301 -2554,301 8,348 -8,348 -2431,279 
8 2554,301 ,2554,301 -8,348 8,348 -2502,254 
g 2557,005 c2557,005 -27,393 27,393 -2431,279 

10 2560,785 -2560,785 -53,945 53,945 -2195, 123 
11 2567,566 -2567;566 -56,169 56,169 -1668,506 
12 2575,758 -2575;758 -55,430 55,430 ·1121,846 
13 2584 978 '-2584 978 -55 589 55 589 .559 708 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel BELASTING COMBINATIE 2 
UGT w:lruk + zuiging 

Eind Fx Fx Fy Fy Tz 
knp begin eind begin eind begin 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) 
2 550,875 -550,875 270,670 -270,670 0,000 
3 533,138 -533,138 162,841 -162,841 -2725,309 
4 522,125 -522,125 54,157 -54,157 -4376,759 
5 518,238 -518,238 -54,847 54,847 -4903,837 
6 521,075 -521,075 -169,640 169,640 -4368,409 
7 529,622 -529,622 -282,359 282,359 -2905,956 
8 542,880 -542,880 -281 ,071 , .281,071 -505,237 
g 554,394 -554,394 -178,831 :c,:c' .. 178,631 1884,525 

10 563,361 -563,361 -76,813 76,813 3424,488 
11 568,990 -568,990 29,821 -29,621 4174,347 
12 570,716 -57Q,7j6 138,255 -138,255 3888,060 
13 568 796 -568796 246 698 -246 698 2483 947 

Staafkrachten in lokaal assenstelsel BELASTING COMBINATIE 3 
UGT alleen windzuiging -

Eind Fx Fx Fy Fy Tz 
knp be,gin eind begin eind begin 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) 
2 -1758,138 1758,138 -39,636 39,636 0,000 
3 -1760,324 1760,324 -38,202 38,202 399,090 
4 -17Ei1 ,352 1761,352 -38, 134 38,134 786,514 
5 -17Ei2,821 1762,821 -35,290 35,290 1157,653 
6 -17Ei3,614 1763,614 -17,518 17,518 1502,164 
7 -17Ei3 ,230 1763,230 -5,265 5,265 1653,185 
8 -1763,230 1763,230 5,265 -5,265 1697,951 
9 -1763;614 1763,614 17,518 • ..•• <~ 17,518 1853,185 

10 -1762,821 1762,821 35,290 ~35,290 1502,164 
11 • -1761,352 1761,352 38,134 -38, 134 1157,653 
12 -1760,324 1760,324 .. 38;202 -38,202 786,514 

12 13 -1758 138 1758 138 ,,,,39,535 -39.636 399 090 
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Tz 
eind 

(kNm) 
559,708 

1121,846 
1668,506 
2195,123 
2431,279 
2502,254 
2431,279 
2195,123 
1668,506 
1121,846 
559,708 

0 ODO 

Tz 
eind 

(kN.m) 
2725,309 
4376,759 
4903,837 
4368,409 
2905,956 
505,237 

-1884,525 
-3424 ,488 
-4174,347 
-3886,060 
-2483,947 

0 ODO 

Tz 
eind 

(kNm) 
-399,090 
-786,514 

-1157,653 
-1502,164 
-1653,185 
-1697,951 
-1653,185 
-1502,164 
-1157,653 
-786,514 
-399,090 

0 ODO 

BI.JLAGE IV: BEREKENINGEN PC-FRAME 

Knoop 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Knoop 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Kroop 
nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Verplaatsingen BELASTING COMBINATIE4 
BGT alleen w:lruk 

ux uy phi-z 
(m) (m) (rad) 

0,00000 0,00000 -0,00906 
0,01333 -0,08994 -0,00876 
0,02066 -0, 17511 -0,00785 
0,02146 -0,24574 -0,00640 
0,01669 -0,29969 -0,00438 
0,00917 -0,32900 -0,00225 
0,00000 -0,33881 0,00000 

-0,00917 -0,32900 0,00225 
-0,01669 -0,29969 0,00438 
-0,02146 -0,24574 0,00640 
-0,02066 -0, 17511 0,00785 
-0,01333 -0,08994 0,00876 
0 DODOO 0 DODOO 0 00906 

Verplaatsingen BELASTING COM BINA TIE 5 
BGT w:lruk + zuiging 

ux uy 
(m) (m) 

0,00000 0,00000 
0,02488 -0, 10092 
0,03892 -0, 17810 
0,04175 -0,21252 
0,03765 -0,20172 
0,03204 -0, 15757 
0,02799 -0,09257 
0,02708 -0,02232 
0,02861 0,03765 
0,03011 0,07783 
0,02772 0,08206 
0,01767 0,05159 
0 00000 0 00000 

Verplaatsingen BELA STING COM BI NA TIE 6 
BGT alleen windzuiging 

ux uy 
(m) (m) 

0,00000 0,00000 
-0,00759 0,05045 
-0,01174 0,09807 
-0,01217 0,13737 
-0,00944 0,16723 
-0,00518 0, 18339 
0,00000 0, 18878 
0,00518 0, 18338 
0,00944 0,16723 
0,01217 0,13737 
0,01174 0,09807 
0,00759 0,05045 
D DODOO 0 DODOO 

phi-z 
(rad) 

-0,01078 
-0,00940 
-0,00578 
-0,00121 
0,00342 
0,00668 
0,00829 
0,00789 
0,00580 
0,00229 

-0,00147 
-0,00460 
-0 00581 

phi-z 
(rad) 

0,00509 
0,00491 
0,00438 
0,00355 
0,00242 
0,00124 
0,00000 

-0,00124 
-0,00242 
-0,00355 
-0,00438 
-0,00491 
-0 00509 
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BIJLAGE V. CONTR□LE UITV□ ER 

Voordat de uitvoer van Ansys gebruikt kan worden moet men zeker weten of deze wel juist is en geen fouten 

bezit. Hiervoor dient een aantal controles uitgevoerd te worden: 

• Controle knoopevenwicht; 

• Controle elementevenwicht; 

• Controle constructie-evenwicht; 

De controles worden uitgevoerd met windbelastingcombinatie 3: "Alleen windzuiging" in het globale XYZ

assenstelsel. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 

Afbeelding 

BIJLAGE V: C □ NTROLE UITV□ ER 

124 

V-1: Knopen voor controle 
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Controle knoop 120 F120 + P120 

Fx 0 + 0 

Fy 0 + 0 

F, 0 + 0 

Mx 0 + 0 

My 0 + 0 

M, 0 + 0 

Tabel V- 1: Controle knoopevenwicht knoop 120 [N] 

V. 1 CONTRDLE KNODPEVENWICHT 

De controle van het knoopevenwicht behelst een controle van het evenwicht tussen uitwendige knoopkrachten 

(F) en de inwendige knoopkrachten (P). In Ansys kunnen de inwendige knoopkrachten opgevraagd warden met 

het commando "Nodal Loads". Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt naar aansluitende elementen. Hierdoor 

wordt de controle: Fknoop + Pknoop = 0. Voor de controle warden twee kenmerkend knopen gekozen. Een knoop 

waar meerdere staven op aansluiten (knoop 120, aansluiting boog lange zijde met secundaire ligger) en een 

knoop waar belasting in de vorm van puntlasten op geplaatst is (knoop 124, midden boog lange zijde). 

= 0 Controle knoop 124 F124 + P124 = 0 

= 0 Fx 0 + 0 = 0 

= 0 Fy +60158 + -60158 = 0 

= 0 F, +145330 + -145330 = 0 

= 0 Mx 0 + 0 = 0 

= 0 My 0 + 0 = 0 

= 0 M, 0 + 0 = 0 

Tabcl V- 2: Controle knoopevenwicht knoop 124 [N] 
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Er wordt ook een controle van het knoopevenwicht uitgevoerd, waarbij wel een onderverdeling gemaakt wordt 

naar de inwendige knoopkrachten van aansluitende elementen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van het 

snede-evenwicht tussen inwendige knoopkracht (P) en elementknoopkracht (F): Relement
1 

- F:
01

ement
1 De knoop 1 - knoop 1 · 

elementknoopkrachten kunnen in Ansys opgevraagd worden onder het commando "Element Solution". De 

knopen die gecontroleerd worden zijn weer de knopen 120 en 124. Bij knoop 120 sluiten de elementen 120, 121 

en 505 aan. Bij knoop 124 sluiten de elementen 124 en 125 aan. 

Controle knoop 120 
F element 120 

knoop 120 + 
F element 121 

knoop 120 + 
F element 505 

knoop 120 + Fknoop 120 = 
Fx -1,80E+06 + 1,81E+06 + -12334 + 0 -
Fy -9,66E+04 + 3,01E+04 + 66527 + 0 = 
F, -2,24E+05 + 72665 + 1,51 E+05 + 0 = 
Mx -4,62E+08 + -2,99E+06 + 4,65E+08 + 0 = 
My -2,B0E+0B + 3,85E+08 + -1,05E+08 + 0 = 
M, 1,48E+09 + -1,48E+09 + 2,37E+06 + 0 = 

Tabcl V- 3: Controle knoopcvcnwicht knoop 120 [N] 

Controle knoop 124 
F element 124 

knoop 124 + 
F element 125 

knoop124 + F knoop 124 = 0 

Fx -1,81E+06 + 1,81E+10 + 0 = o 
Fy -30079 + -30079 + 60158 = o 
F, -72665 + -72665 + -145330 = o 

Mx -1,34E-05 + 1,42E-05 + o = 7,44E-07 

My -3,47E+08 + 3,47E+08 + 0 = o 
M, 1,54E+09 + -1,54E+09 + o = 0 

Tabel V- 4: Controlc knoopevenwicht knoop 124 [N] 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 

81JLAGE V: C □ NTR□ LE UITV□ ER 

Het evenwicht tussen knoopkrachten en 

elementknoopkrachten wordt dan: 

R
element 1 Relement 2 r:, 
knoop 1 + knoop 1 + 'knoop 1 =0 

Relement 1 _ F:element 1 
knoop 1 - knoop 1 

r:,element 1 r:,element 2 r:, 
'knoop 1 + 'knoop 1 + 'knoop 1 =0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Het knoopevenwicht in knoop 124 voor Mx is niet 

exact. De zeer kleine inwendige knoopkrachten 

duiden op residukrachten [1 ]. 
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123 124 

coordinaten: 

X -3156 0 mm 

y 45601 45612 mm 

z 135814 135847 mm 

Elementknoopkrachten 

Fx +0,1812E+07 -0,1812E+07 N 

Fy +30079 -30079 N 

Fz +72665 -72665 N 

Mx -0, 19329E+06 -0,31434E-04 Nmm 

My 0, 17670E+09 -0,34662E+09 Nmm 

Mz -0,14668E+10 0,15418E+10 Nmm 

Afbeelding V-4: Gegevens en uitvoer element 124 

Controle element 124 M123 + 

Mx Mx;123 

-1,93E+05 

My My;123 + 

1,77E+08 + 

Mz Mz;123 + 

-1,47E+09 + 

81.JLAGE V: CONTROLE UITVOER 

V.2 CONTROLE ELEMENTEVENWICHT 

Het uitwendig elementevenwicht bestaat uit evenwicht tussen de elementknoopkrachten: F1° + Fl = 0. De 

controle wordt uitgevoerd voor element 124. De precieze gegevens en uitvoer hiervan zijn hiernaast gegeven. 

Controle element 124 F123 + F124 = 0 

Fx 1,81E+06 + -1,81E+06 = 0 

Fy 3,01E+04 + -3,01E+04 = 0 

Fz 7,27E+04 + -7,27E+04 = 0 

Tabel V- 3: Controle krachtcvcnwicht element 124 [N J 

Fx;124 x I + Fy;124 X J + Fz;124 X I + M124 = 0 

+ -3,01 E+04 x -33 + -7,27E+04 x 11 + Mx;124 = 0 

+ 9,93E+05 + -7,99E+05 + 0,00E+00 = 0 

-1,81 E+06 X 33 + -7,27E+04 x -3156 + My;124 = 0 

-5,98E+07 + 2,29E+08 + -3,47E+08 = 0 

-1,81E+06 x -11 + -3,01 E+04 x 3156 + Mz;124 = 0 

1,99E+07 + -9,49E+07 + 1,54E+09 = 0 

Tabel V- 5: Controle momentencvcnwicht clement 124 [Nmm] 
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V. 3 C□NTR□LE C□NSTRUCTIE-EVENWICHT 

De controle van het constructie-evenwicht bestaat uit het evenwicht tussen uitwendige actie- en reactiekrachten 

op de constructie. De voorwaarden die daarvoor gesteld worden zijn: 

Krachtenevenwicht 

IFx = 0; 

IFy = 0; 

IFz = 0; 

Momentenevenwicht 

IMx = 0; 

IMy = 0; 

IMz = 0; 

De belastingen op de constructie zijn als puntlasten op het vereenvoudigde model aangebracht. Daarbij zijn de 

belastingen reeds ontbonden in een Fx-, Fy-, Fz-component. De som van de actiekrachten kan dus per 

component eenvoudig worden bepaald. In het Rekenprogramma Ansys kunnen de reactiekrachten opgevraagd 

worden met het commando "PRRSOL". De reactiekrachten worden voor elke oplegging per component gegeven. 

Door deze op te tellen kan de som van de reactiekrachten per component eenvoudig worden bepaald. Voor het 

controleren van het momentenevenwicht worden de assen van het globale assenstelsel gekozen als 3 

onafhankelijke assen. De afstand (=momentarm) van de plaats van een bepaalde puntlast tot de aslijn volgt dan 

eenvoudig uit de coordinaten van de knoop waarop de puntlast is geplaatst. De controle is hiernaast uitgevoerd. 

De verschillende waarden zijn bepaald in de tabellen op de volgende pagina's. 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 

81.JLAGE V: C □NTRDLE UITV□ ER 

CDNTRDLE 

IFx = 0 

IFx;actie + IFx;reactie = 0 

0+0=0 

IFy=0 

IFy;actie + IFy;reactie = 0 

0+0=0 

IFz=0 

IFz;actie + IFz;reactie = 0 

5956683 + -5956683 = 0 

IMx;actie + IMx;reactie = 0 

0+0=0 

IMy;actie + IMy;reactie = 0 

0+0=0 

IMz = 0 

IMz;actie + IMz;reactie = 0 

0+0=0 
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BIJLAGE V: C □ NTROLE UITVOER 

BEPALEN LFACTIE EN LMACTIE 

knoop coordinaten Actiekrachten [N] Mx [Nmm] My[Nmm] Mz [Nmm] 
X y z Fx Fv Fz Fy*z Fz*y Th1x Fx*z Fz*x Th1y Fx*v Fy*x Th1z 

502 -36464 54534 127402 -96147 143794 268251 1,83E+10 1,46E+10 3,29E+10 -1,22E+10 -9,78E+09 -2,20E+10 -5,24E+09 -5,24E+09 -1,05E+10 
505 -12167 57803 130559 -32082 152414 276575 1,99E+10 1,60E+10 3,59E+10 -4,19E+09 -3,37E+09 -7,55E+09 -1,85E+09 -1,85E+09 -3,71E+09 
508 12167 57803 130559 32082 152414 276575 1,99E+10 1,60E+10 3,59E+10 4,19E+09 3,37E+09 7,55E+09 1,85E+09 1,85E+09 3,71E+09 
511 36464 54534 127402 96147 143794 268251 1,83E+10 1,46E+10 3,29E+10 1,22E+10 9,78E+09 2,20E+10 5,24E+09 5,24E+09 1,05E+10 

102 -66717 40367 120226 -87994 53240 124727 6,40E+09 5,03E+09 1,14E+10 -1,06E+10 -8,32E+09 -1,89E+10 -3,55E+09 -3,55E+09 -7,10E+09 
108 -49670 42784 127426 -65510 56428 134223 7,19E+D9 5,74E+09 1,29E+10 -8,35E+09 -6,67E+09 -1,50E+10 -2,80E+09 -2,B0E+09 -5,61E+09 
116 -25144 44904 133740 -33163 59224 142551 7,92E+09 6,40E+09 1,43E+10 -4,44E+09 -3,58E+09 -8,02E+09 -1,49E+09 -1,49E+09 -2,98E+09 
124 0 45612 135847 0 60158 145330 8,17E+09 6,63E+09 1,48E+10 0,00E+OO 0,00E+OO 0,00E+OO 0,00E+OO 0,00E+OO 0,00E+00 
132 25144 44904 133740 33163 59224 142551 7,92E+09 6,40E+09 1,43E+10 4,44E+09 3,58E+09 8,02E+09 1,49E+09 1,49E+09 2,98E+09 
140 49670 42784 127426 65510 56428 134223 7,19E+09 5,74E+09 1,29E+10 8,35E+09 6,67E+09 1,50E+10 2,80E+09 2,B0E+09 5,61E+09 
146 66717 40367 120226 87994 53240 124727 6,40E+09 5,03E+09 1,14E+10 1,06E+10 8,32E+09 1,89E+10 3,55E+09 3,55E+09 7,10E+09 

602 -36464 -54534 127402 -96147 -143794 268251 -1,83E+10 -1,46E+10 -3,29E+10 -1,22E+10 -9,78E+09 -2,20E+10 5,24E+09 5,24E+09 1,05E+10 
605 -12167 -57803 130559 -32082 -152414 276575 -1,99E+10 -1,60E+10 -3,59E+10 -4,19E+09 -3,37E+09 -7,55E+09 1,85E+09 1,85E+09 3,71E+09 
608 12167 -57803 130559 32082 -152414 276575 -1,99E+10 -1,60E+10 -3,59E+10 4,19E+09 3,37E+09 7,55E+09 -1,85E+09 -1,85E+09 -3,71E+09 
611 36464 -54534 127402 96147 -143794 268251 -1,83E+10 -1,46E+10 -3,29E+10 1,22E+10 9,78E+09 2,20E+10 -5,24E+09 -5,24E+09 -1,05E+10 

202 -66717 -40367 120226 -87994 -53240 124727 -6,40E+09 -5,03E+09 -1,14E+10 -1,06E+10 -B,32E+09 -1,89E+10 3,55E+09 3,55E+09 7,10E+09 
208 -49670 -42784 127426 -65510 -56428 134223 -7,19E+09 -5,74E+09 -1,29E+10 -8,35E+09 -6,67E+09 -1,50E+10 2,80E+09 2,B0E+09 5,61E+09 
216 -25144 -44904 133740 -33163 -59224 142551 -7,92E+09 -6,40E+09 -1,43E+10 -4,44E+09 -3,58E+09 -8,02E+09 1,49E+09 1,49E+09 2,98E+09 
224 0 -45612 135847 0 -60158 145330 -8,17E+09 -6,63E+09 -1,48E+10 0,00E+OO 0,00E+00 0,OOE+00 0,OOE+00 0,OOE+00 0,00E+00 
232 25144 -44904 133740 33163 -59224 142551 -7,92E+09 -6,40E+09 -1,43E+10 4,44E+09 3,58E+09 8,02E+09 -1,49E+09 -1,49E+09 -2,98E+09 
240 49670 -42784 127426 65510 -56428 134223 -7,19E+09 -5,74E+09 -1,29E+10 8,35E+09 6,67E+09 1,50E+10 -2,80E+09 -2,80E+09 -5,61E+09 
246 66717 -40367 120226 87994 -53240 124727 -6,40E+09 -5,03E+09 -1,14E+10 1,06E+10 8,32E+09 1,89E+10 -3,55E+09 -3,55E+09 -7,10E+09 

702 -71758 -20000 122416 -114773 -31989 154757 -3,92E+09 -3,10E+09 -7,01E+09 -1,41E+10 -1,11E+10 -2,52E+10 2,30E+09 2,30E+09 4,59E+09 
705 -73280 0 123146 -117207 0 155925 0,OOE+OO 0,OOE+00 0,00E+00 -1,44E+10 -1,14E+10 -2,59E+10 0,OOE+00 0,OOE+00 0,OOE+00 
708 -71758 20000 122416 -114773 31989 154757 3,92E+09 3,10E+09 7,01E+09 -1,41E+10 -1,11E+10 -2,52E+10 -2,30E+09 -2,30E+09 -4,59E+09 

302 -60663 -46929 121048 -48513 -37530 76284 -4,54E+D9 -3,58E+09 -8,12E+09 -5,87E+09 -4,63E+09 -1,05E+10 2,28E+09 2,28E+09 4,55E+09 
307 -62683 -30997 125080 -50129 -24789 79509 -3,10E+09 -2,46E+09 -5,57E+09 -6,27E+09 -4,98E+09 -1,13E+10 1,55E+09 1,55E+09 3,11E+09 
315 -64035 -10369 127777 -51210 -8292 81666 -1,06E+09 -8,47E+08 -1,91E+09 -6,54E+09 -5,23E+09 -1,18E+10 5,31E+08 5,31E+08 1,06E+09 
323 -64035 10369 127777 -51210 8292 81666 1,06E+09 8,47E+08 1,91E+09 -6,54E+09 -5,23E+09 -1,18E+10 -5,31E+08 -5,31E+08 -1,06E+09 
331 -62683 30997 125080 -50129 24789 79509 3,10E+09 2,46E+09 5,57E+09 -6,27E+09 -4,98E+09 -1,13E+10 -1,55E+09 -1,55E+09 -3,11E+09 
336 -60663 46929 121048 -48513 37530 76284 4,54E+09 3,58E+09 8,12E+09 -5,87E+09 -4,63E+09 -1,05E+10 -2,28E+09 -2,28E+09 -4,55E+09 

802 71758 -20000 122416 114773 -31989 154757 -3,92E+09 -3,10E+09 -7,01E+09 1,41E+10 1,11E+10 2,52E+10 -2,30E+09 -2,30E+09 -4,59E+09 
805 73280 0 123146 117207 0 155925 0,00E+00 0,00E+OO 0,00E+OO 1,44E+10 1,14E+10 2,59E+10 0,00E+00 0,00E+OO 0,00E+00 
808 71758 20000 122416 114773 31989 154757 3,92E+09 3,10E+09 7,01E+09 1,41E+10 1,11E+10 2,52E+10 2,30E+09 2,30E+09 4,59E+09 

402 60663 -46929 121048 48513 -37530 76284 -4,54E+09 -3,58E+09 -8,12E+09 5,87E+09 4,63E+09 1,05E+10 -2,28E+09 -2,28E+09 -4,55E+09 
407 62683 -30997 125080 50129 -24789 79509 -3,10E+09 -2,46E+09 -5,57E+09 6,27E+09 4,98E+09 1,13E+10 -1,55E+09 -1,55E+09 -3,11E+09 
415 64035 -10369 127777 51210 -8292 81666 -1,06E+09 -8,47E+08 -1,91E+09 6,54E+09 5,23E+09 1,18E+10 -5,31E+08 -5,31E+08 -1,06E+09 
423 64035 10369 127777 51210 8292 81666 1,06E+09 8,47E+08 1,91E+09 6,54E+09 5,23E+09 1,18E+10 5,31E+08 5,31E+08 1,06E+09 
431 62683 30997 125080 50129 24789 79509 3,10E+D9 2,46E+09 5,57E+09 6,27E+09 4,98E+09 1,13E+10 1,55E+09 1,55E+09 3,11E+09 
436 60663 46929 121048 48513 37530 76284 4,54E+09 3,58E+09 8,12E+09 5,87E+09 4,63E+09 1,05E+10 2,28E+09 2,28E+09 4,55E+09 

:i:F= 0 0 5956683 Th1x= 0 Th1y= 0 Th1z= 0 

Tabel V- 6: Bepalen som van de actiekrachten 
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BEPALEN LFREACTIE EN LMREACTIE 

knoop coordinaten Reactiekrachten [N] Mx [Nmm] My[Nmm] Mz[Nmm] 
X y z Fx Fy Fz Fy*z Fz*y ™x Fx*z Fz*x ™Y Fx*y Fy*x ™z 

1 4208 70208 124852 1091 12603 8558 1,57E+09 6,01E+08 2,17E+09 1,36E+08 3,60E+07 1,72E+08 7,66E+07 5,30E+07 1,30E+08 
2 11629 69687 124673 -19760 -95893 -120590 -1,20E+10 -8,40E+09 -2,04E+10 -2,46E+09 -1.40E+09 -3,87E+09 -1,38E+09 -1,12E+09 -2,49E+09 
3 20997 68357 124183 -3362 -12344 -14881 -1,53E+09 -1,02E+09 -2,55E+09 -4,18E+08 -3,12E+08 -7,30E+08 -2,30E+08 -2,59E+08 -4,89E+08 
4 29222 66519 123516 16530 45513 36762 5,62E+09 2,45E+09 8,07E+09 2,04E+09 1,07E+09 3,12E+09 1,10E+09 1,33E+09 2,43E+09 
5 37319 64075 122624 -71155 -79402 -136750 -9,74E+09 -8,76E+09 -1,85E+10 -8,73E+09 -5,10E+09 -1,38E+10 -4,56E+09 -2,96E+09 -7,52E+09 
6 45264 61023 121500 -24208 -27082 -75632 -3,29E+09 -4,62E+09 -7,91E+09 -2,94E+09 -3.42E+09 -6,36E+09 -1,48E+09 -1,23E+09 -2,70E+09 
7 52892 57429 120163 26609 20221 110400 2,43E+09 6,34E+09 8,77E+09 3,20E+09 5,84E+09 9,04E+09 1,53E+09 1,07E+09 2,60E+09 
8 59719 52616 119164 -68351 602120 -315230 7,18E+10 -1,66E+10 5,52E+10 -8,14E+09 -1,88E+10 -2,70E+10 -3,60E+09 3,60E+10 3,24E+10 
9 65958 47020 118210 50890 50258 -7701 5,94E+09 -3,62E+08 5,58E+09 6,02E+09 -5,08E+08 5,51E+09 2,39E+09 3,31E+09 5,71E+09 
10 71845 39465 117540 1417500 -135710 -856300 -1,60E+10 -3,38E+10 -4,97E+10 1,67E+11 -6,15E+10 1,05E+11 5,59E+10 -9,75E+09 4,62E+10 
11 74884 33341 117540 -64929 -30767 -5868 -3,62E+09 -1,96E+08 -3,81E+09 -7,63E+09 -4,39E+08 -8,07E+09 -2,16E+09 -2,30E+09 -4,47E+09 
12 77411 26958 117540 16282 6263 -2915 7,36E+08 -7,86E+07 6,58E+08 1,91E+09 -2,26E+08 1,69E+09 4,39E+08 4,85E+08 9,24E+08 
13 79689 19204 117540 -56672 -17888 -74713 -2, 10E+09 -1,43E+09 -3,54E+09 -6,66E+09 -5,95E+09 -1,26E+10 -1,09E+09 -1,43E+09 -2,51E+09 
14 80823 13670 117540 551 117 -4055 1,38E+07 -5,54E+07 -4,17E+07 6.47E+07 -3,28E+08 -2,63E+08 7,53E+06 9,47E+06 1,70E+07 
15 81683 6859 117540 -1028 -39 -3530 -4,54E+06 -2,42E+07 -2,88E+07 -1,21E+0B -2,88E+08 -4,09E+08 -7,05E+06 -3,15E+06 -1,02E+07 
16 81971 0 117540 -91407 0 -53449 4,73E-04 0,00E+00 4,73E-04 -1,07E+10 -4,38E+09 -1,51E+10 0,OOE+00 3,30E-04 3,30E-04 

17 81683 -6859 117540 -1028 39 -3530 4,54E+06 2.42E+07 2,88E+07 -1,21E+08 -2,88E+08 -4,09E+08 7,05E+06 3,15E+06 1,02E+07 
18 80823 -13670 117540 551 -117 -4055 -1,38E+07 5,54E+07 4,17E+07 6.47E+07 -3,28E+08 -2,63E+08 -7,53E+06 -9,47E+06 -1,70E+07 
19 79689 -19204 117540 -56672 17888 -74713 2,10E+09 1,43E+09 3,54E+09 -6,66E+09 -5,95E+09 -1,26E+10 1,09E+09 1.43E+09 2,51E+09 
20 77411 -26958 117540 16282 -6263 -2915 -7,36E+08 7,86E+07 -6,58E+08 1,91E+09 -2,26E+08 1,69E+09 -4,39E+08 -4,85E+08 -9,24E+08 
21 74884 -33341 117540 -64929 30767 -5868 3,62E+09 1,96E+08 3,81E+09 -7,63E+09 -4,39E+08 -8,07E+09 2,16E+09 2,30E+09 4.47E+09 
22 71845 -39465 117540 1417500 135710 -856300 1,60E+10 3,38E+10 4,97E+10 1,67E+11 -6,15E+10 1,05E+11 -5,59E+10 9,75E+09 -4,62E+10 
23 65958 -47020 118210 50890 -50258 -7701 -5,94E+09 3,62E+08 -5,58E+09 6,02E+09 -5,08E+08 5,51E+09 -2,39E+09 -3,31E+09 -5,71E+09 
24 59719 -52616 119164 -68351 -602120 -315230 -7,18E+10 1,66E+10 -5,52E+10 -8,14E+09 -1,88E+10 -2,70E+10 3,60E+09 -3,60E+10 -3,24E+10 
25 52892 -57429 120163 26609 -20221 110400 -2,43E+09 -6,34E+09 -8,77E+09 3,20E+09 5,84E+09 9,04E+09 -1,53E+09 -1,07E+09 -2,60E+09 
26 45264 -61023 121500 -24208 27082 -75632 3,29E+09 4,62E+09 7,91E+09 -2,94E+09 -3,42E+09 -6,36E+09 1,48E+09 1,23E+09 2,70E+09 
27 37319 -64075 122624 -71155 79402 -136750 9,74E+09 8,76E+09 1,85E+10 -8,73E+09 -5,10E+09 -1,38E+10 4,56E+09 2,96E+09 7,52E+09 
28 29222 -66519 123516 16530 -45513 36762 -5,62E+09 -2.45E+09 -8,07E+09 2,04E+09 1,07E+09 3,12E+09 -1,10E+09 -1,33E+09 -2.43E+09 
29 20997 -68357 124183 -3362 12344 -14881 1,53E+09 1,02E+09 2,55E+09 -4,18E+08 -3,12E+08 -7,30E+08 2,30E+08 2,59E+08 4,89E+08 
30 11629 -69687 124673 -19760 95893 -120590 1,20E+10 8,40E+09 2,04E+10 -2.46E+09 -1.40E+09 -3,87E+09 1,38E+09 1,12E+09 2,49E+09 
31 4208 -70208 124852 1091 -12603 8558 -1,57E+09 -6,01E+08 -2,17E+09 1,36E+08 3,60E+07 1,72E+08 -7,66E+07 -5,30E+07 -1,30E+08 
J2 -4£0!! -/UWtl 124tlb2 -1mn -12oUJ tlbbtl ·1,b/1::+mi -o,Ull::+Utl -2, 1 /1::+U!:1 -1,Jol::+Utl -J,oUl::+U/ -1,(21::+Utl /,ool::+U/ b,JUl::+U/ 1,JUl::+Utl 

vervolg op volgende pagina 

Tabcl V- 7: Bepalcn som van de reactiekrachten 
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81.JLAGEN 81.JLAGE V: CONTRDLE UITVOER 

BEPALEN LFREACTIE EN LMREACTIE (VERVOLG) 

knoop coordinaten Reactiekrachten [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz[Nmm] 
X V z Fx Fv Fz Fv*z Fz*v ™x Fx*z Fz*x ™Y Fx*v Fv*x ™z 

33 -11629 -69687 124673 19760 95893 -120590 1,20E+10 8,40E+09 2,04E+10 2,46E+09 1,40E+09 3,87E+09 -1,38E+09 -1,12E+09 -2,49E+09 
34 -20997 -68357 124183 3362 12344 -14881 1,53E+09 1,02E+09 2,55E+09 4,18E+08 3,12E+08 7,30E+08 -2,30E+08 -2,59E+08 -4,89E+08 
35 -29222 -66519 123516 -16530 -45513 36762 -5,62E+09 -2,45E+09 -8,07E+09 -2,04E+09 -1,07E+09 -3,12E+09 1,10E+09 1,33E+09 2,43E+09 
36 -37319 -64075 122624 71155 79402 -136750 9,74E+09 8,76E+09 1,85E+10 8,73E+09 5,10E+09 1,38E+10 -4,56E+09 -2,96E+09 -7,52E+09 
37 -45264 -61023 121500 24208 27082 -75632 3,29E+09 4,62E+09 7,91E+09 2,94E+09 3,42E+09 6,36E+09 -1,48E+09 -1,23E+09 -2,70E+09 
38 -52892 -57429 120163 -26609 -20221 110400 -2,43E+09 -6,34E+09 -8,77E+09 -3,20E+09 -5,84E+09 -9,04E+09 1,53E+09 1,07E+09 2,60E+09 
39 -59719 -52616 119164 68351 -602120 -315230 -7,18E+10 1,66E+10 -5,52E+10 8,14E+09 1,88E+10 2,70E+10 -3,60E+09 3,60E+10 3,24E+10 
40 -65958 -47020 118210 -50890 -50258 -7701 -5,94E+09 3,62E+08 -5,58E+09 -6,02E+09 5,08E+08 -5,51E+09 2,39E+09 3,31E+09 5,71E+09 
41 -71845 -39465 117540 -1417500 135710 -856300 1,60E+10 3,38E+10 4,97E+10 -1,67E+11 6,15E+10 -1,05E+11 5,59E+10 -9,75E+09 4,62E+10 
42 -74884 -33341 117540 64929 30767 -5868 3,62E+09 1,96E+08 3,81E+09 7,63E+09 4,39E+08 8,07E+09 -2,16E+09 -2,30E+09 -4,47E+09 
43 -77411 -26958 117540 -16282 -6263 -2915 -7,36E+08 7,86E+07 -6,58E+08 -1,91E+09 2,26E+08 -1,69E+09 4,39E+08 4,85E+08 9,24E+08 
44 -79689 -19204 117540 56672 17888 -74713 2,10E+09 1,43E+09 3,54E+09 6,66E+09 5,95E+09 1,26E+10 -1,09E+09 -1,43E+09 -2,51E+09 
45 -80823 -13670 117540 -551 -117 -4055 -1,38E+07 5,54E+07 4,17E+07 -6,47E+07 3,28E+08 2,63E+08 7,53E+06 9,47E+06 1,70E+07 
46 -81683 -6859 117540 1028 39 -3530 4,54E+06 2,42E+07 2,88E+07 1,21E+08 2,88E+08 4,09E+08 -7,05E+06 -3,15E+06 -1,02E+07 
47 -81971 0 117540 91407 0 -53449 1,47E-03 0,OOE+00 1,47E-03 1,07E+10 4,38E+09 1,51E+10 0,OOE+00 -1,02E-03 -1,02E-03 

48 -81683 6859 117540 1028 -39 -3530 -4,54E+06 -2,42E+07 -2,88E+07 1,21E+08 2,88E+08 4,09E+08 7,05E+06 3,15E+06 1,02E+07 
49 -80823 13670 117540 -551 117 -4055 1,38E+07 -5,54E+07 -4,17E+07 -6,47E+07 3,28E+08 2,63E+08 -7,53E+06 -9,47E+06 -1,70E+07 
50 -79689 19204 117540 56672 -17888 -74713 -2,10E+09 -1,43E+09 -3,54E+09 6,66E+09 5,95E+09 1,26E+10 1,09E+09 1,43E+09 2,51E+09 
51 -77411 26958 117540 -16282 6263 -2915 7,36E+08 -7,86E+07 6,58E+08 -1,91E+09 2,26E+08 -1,69E+09 -4,39E+08 -4,85E+08 -9,24E+08 
52 -74884 33341 117540 64929 -30767 -5868 -3,62E+09 -1,96E+08 -3,81E+09 7,63E+09 4,39E+08 8,07E+09 2,16E+09 2,30E+09 4,47E+09 
53 -71845 39465 117540 -1417500 -135710 -856300 -1,60E+10 -3,38E+10 -4,97E+10 -1,67E+11 6,15E+10 -1,05E+11 -5,59E+10 9,75E+09 -4,62E+10 
54 -65958 47020 118210 -50890 50258 -7701 5,94E+09 -3,62E+08 5,58E+09 -6,02E+09 5,08E+08 -5,51E+09 -2,39E+09 -3,31E+09 -5,71E+09 
55 -59719 52616 119164 68351 602120 -315230 7,18E+10 -1,66E+10 5,52E+10 8,14E+09 1,88E+10 2,70E+10 3,60E+09 -3,60E+10 -3,24E+10 
56 -52892 57429 120163 -26609 20221 110400 2,43E+09 6,34E+09 8,77E+09 -3,20E+09 -5,84E+09 -9,04E+09 -1,53E+09 -1,07E+09 -2,60E+09 
57 -45264 61023 121500 24208 -27082 -75632 -3,29E+09 -4,62E+09 -7,91E+09 2,94E+09 3,42E+09 6,36E+09 1,48E+09 1,23E+09 2,70E+09 
58 -37319 64075 122624 71155 -79402 -136750 -9,74E+09 -8,76E+09 -1,85E+10 8,73E+09 5,10E+09 1,38E+10 4,56E+09 2,96E+09 7,52E+09 
59 -29222 66519 123516 -16530 45513 36762 5,62E+09 2,45E+09 8,07E+09 -2,04E+09 -1,07E+09 -3,12E+09 -1,10E+09 -1,33E+09 -2,43E+09 
60 -20997 68357 124183 3362 -12344 -14881 -1,53E+09 -1,02E+09 -2,55E+09 4,18E+08 3,12E+08 7,30E+08 2,30E+08 2,59E+08 4,89E+08 
61 -11629 69687 124673 19760 -95893 -120590 -1,20E+10 -8,40E+09 -2,04E+10 2,46E+09 1,40E+09 3,87E+09 1,38E+09 1,12E+09 2,49E+09 
62 -4208 70208 124852 -1091 12603 8558 1,57E+09 6,01E+08 2,17E+09 -1,36E+08 -3,60E+07 -1,72E+08 -7,66E+07 -5,30E+07 -1,30E+08 

1F= 0 0 -5956682 ™x= 0 ™y= 0 ™z= 0 

Tabcl V- 8: Bcpalen som van de reactiekrachten (vervolg) 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 46 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

BIJLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

Voor het bepalen van de rekenwaarden van de normaalkrachten in de staven van het ruimtelijke vakwerk 

worden eerst per sectie de maximale en minimale staafkrachten voor iedere belastingcombinatie bepaald. Bij de 

maximaal berekende staafkrachten worden de afzonderlijke normaalkrachten in de staven bepaald. Per 

constructielaag worden de maximale en minimale normaalkrachten uitgefilterd over de verschillende 

belastingcombinaties. Deze waarden worden in een grafiek uitgezet. Hieruit kan eenvoudig afgelezen worden, 

waarop de staven gecontroleerd, dan wel gedimensioneerd dienen te worden. 

□·NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 47 



81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

VI. 1 STAAFKRACHTEN BEREKENING 2 

VI. 1 . 1 B□□G LANGE ZIJDE 

Staafkrachten BC1: Wind oo korte ziiden 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) VyU) Vz(i) VzU) My(i) MyU) Mz(i) MzU) Mx(i) MxU) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 101 -5,21E+05 -5,20E+05 -53778 -40129 1,89E+05 1,88E+05 1,08E+08 -3,61E+07 4,99E+08 -5,47E+07 8,53E+07 8,53E+07 Nx -5,11E+05 -5,21E+05 N Mx 1,22E+08 8,53E+07 Nmm 

102 -5,19E+05 -5,15E+05 -49988 -9028,5 1,88E+05 1,85E+05 -3,58E+07 -1,29E+08 -5,31E+07 -6,00E+08 8,65E+07 8,65E+07 My 1,08E+08 -1,29E+08 Nmm Vy 2,59E+04 -5 38E+04 N 
103 -5,15E+05 -5,11E+05 -18963 21975 1,85E+05 1,83E+05 -1,27E+08 -1,16E+08 -5,98E+08 -1,14E+09 9,89E+07 9,89E+07 Mz 4,99E+08 -1,66E+09 Nmm Vz 1,89E+05 1,82E+05 N 
104 -5 12E+05 -511E+05 12268 25916 1 82E+05 1 82E+05 -1 12E+08 -4 95E+07 -1 13E+09 -1 66E+09 1 22E+08 1 22E+08 

sectie 2 105 -5,67E+05 -5,67E+05 -2,17E+05 -2,12E+05 -1,31E+05 -1,31E+05 1,22E+08 -5,70E+08 -1,99E+09 -1,57E+09 -3,82E+08 -3,82E+08 Nx -5,47E+05 -5,67E+05 N Mx -3,02E+08 -3,82E+08 Nmm 
106 -5,62E+05 -5,61E+05 -2,25E+05 -2,10E+05 -1,31E+05 -1,32E+05 -5,65E+08 -1,27E+09 -1,58E+09 -1,16E+09 -3,46E+08 -3,46E+08 My 1,22E+08 -2,57E+09 Nmm Vy -1,78E+05 -2.25E+05 N 
107 -5,56E+05 -5,54E+05 -2,23E+05 -1,99E+05 -1,32E+05 -1,33E+05 -1,26E+09 -1,94E+09 -1,17E+09 -7,43E+08 -3,19E+08 -3,19E+08 Mz -3,27E+08 -1,99E+09 Nmm Vz -1,31E+05 -1.35E+05 N 
108 -5 50E+05 -5 47E+05 -212E+05 -1 78E+05 -1 33E+05 -1 35E+05 -1 94E+09 -2 57E+09 -7 55E+08 -3 27E+08 -3 02E+08 -3 02E+08 

sectie 3 109 -5,43E+05 -5,41E+05 -1,91E+05 -1,57E+05 -1,34E+05 -1,37E+05 -2,57E+09 -3,12E+09 -3,40E+08 9,29E+07 -2,93E+08 -2,93E+08 Nx -5,28E+05 -5,43E+05 N Mx -2,93E+08 -3,24E+08 Nmm 
110 -5,37E+05 -5,36E+05 -1,69E+05 -1,45E+05 -1,36E+05 -1,38E+05 -3,12E+09 -3,62E+09 7,89E+07 5,17E+08 -2,94E+08 -2,94E+08 My -2,57E+09 -4,58E+09 Nmm Vy -1,43E+05 -1.91E+05 N 
111 -5,32E+05 -5,31E+05 -1,57E+05 -1,43E+05 -1,38E+05 -1,39E+05 -3,62E+09 -4,09E+09 5,02E+08 9,42E+08 -3,04E+08 -3,04E+08 Mz 1,37E+09 -3,40E+08 Nmm Vz -1,34E+05 -1.39E+05 N 
112 -5 28E+05 -5 28E+05 -1 55E+05 -1 50E+05 -1 38E+05 -1 39E+05 -4 10E+09 -4 58E+09 9 27E+08 1 37E+09 -3 24E+08 -3 24E+08 

sectie 4 113 -4,34E+05 -4,34E+05 -14556 -8787,9 -47450 -47815 -4,81 E+09 -4,85E+09 4,08E+08 5,59E+08 -1,02E+08 -1,02E+08 Nx -4,30E+05 -4,34E+05 N Mx -1,02E+08 -1.47E+08 Nmm 
114 -4,34E+05 -4,33E+05 -18521 -1239,3 -47859 -48954 -4,85E+09 -4,88E+09 5,49E+08 7,02E+08 -1,14E+08 -1,14E+08 My -4,79E+09 -4,88E+09 Nmm Vy 4,86E+04 -1,85E+04 N 
115 -4,33E+05 -4,32E+05 -10964 17831 -48996 -50820 -4,88E+09 -4,87E+09 6,92E+08 8,50E+08 -1,29E+08 -1,29E+08 Mz 1,01E+09 4,08E+08 Nmm Vz -4,75E+04 -5 35E+04 N 
116 -4 32E+05 -4 30E+05 83031 48623 -50918 -53468 -4 88E+09 -4 79E+09 8 40E+08 1 01E+09 -1 47E+08 -1 47E+08 

sectie 5 117 -4,31E+05 -4,30E+05 38896 79187 -53503 -56067 -4,79E+09 -4,60E+09 9,96E+08 1,17E+09 -1,69E+08 -1,69E+08 Nx -4,30E+05 -4,35E+05 N Mx -1,69E+08 -2 57E+08 Nmm 
118 -4,32E+05 -4,31E+05 69852 98631 -56244 -58078 -4,60E+09 -4,33E+09 1,16E+09 1,34E+09 -1,93E+08 -1,93E+08 My -3,71E+09 -4, 79E+09 Nmm Vy 1,06E+05 3,89E+04 N 
119 -4,33E+05 -4,33E+05 88838 1,06E+05 -58257 -59363 -4,33E+09 -4,02E+09 1,33E+09 1,52E+09 -2,23E+08 -2,23E+08 Mz 1,70E+09 9,96E+08 Nmm Vz -5,35E+04 -5 97E+04 N 
120 -4 35E+05 -4 35E+05 96517 1 02E+05 -59301 -59664 -4 02E+09 -3 71E+09 1 51E+09 1 70E+09 -2 57E+08 -2 57E+08 

sectie 6 121 -3,81E+05 -3,81E+05 2,75E+05 2,81E+05 69567 69172 -3,97E+09 -3,09E+09 1,05E+09 8,35E+08 3,69E+08 3,69E+08 Nx -3,81E+05 -4,00E+05 N Mx 3,69E+08 3,27E+08 Nmm 
122 -3,87E+05 -3,87E+05 2,73E+05 2,91E+05 69102 67903 -3,10E+09 -2,21E+09 8,41E+08 6,25E+08 3,50E+08 3,50E+08 My -2,41E+08 -3,97E+09 Nmm Vy 3,49E+05 2,73E+05 N 
123 -3,93E+05 -3,93E+05 2,83E+05 3,14E+05 67917 65913 -2,21E+09 -1,27E+09 6,32E+08 4,20E+08 3,36E+08 3,36E+08 Mz 1,05E+09 2,24E+08 Nmm Vz 6,96E+04 6,30E+04 N 
124 -4 00E+05 -4 00E+05 3 05E+05 349E+05 65765 62956 -1 27E+09 -2 41E+08 4 28E+08 2 24E+08 327E+08 3 27E+08 

sectie 7 125 -4,08E+05 -4,08E+05 3,40E+05 3,15E+05 62975 60876 -2,41E+08 7,91E+08 2,31E+08 3,61E+07 3,22E+08 3,22E+08 Nx -4,08E+05 -4,27E+05 N Mx 3,32E+08 3,21 E+08 Nmm 
126 -4,14E+05 -4,15E+05 3,06E+05 2,88E+05 60819 59320 7,91E+08 1,73E+09 4,31E+07 -1,46E+08 3,21E+08 3,21E+08 My 3,39E+09 -2,41E+08 Nmm Vy 3,40E+05 2,55E+05 N 
127 -4,21E+05 -4,21E+05 2,79E+05 2,68E+05 59499 58600 1,73E+09 2,59E+09 -1,40E+08 -3,26E+08 3,24E+08 3,24E+08 Mz 2,31E+08 -5,05E+08 Nmm Vz 6,30E+04 5,85E+04 N 
128 -4 27E+05 -4 27E+05 2 58E+05 2 55E+05 58772 58472 2 59E+09 3 39E+09 -3 20E+08 -5 05E+08 3 32E+08 3 32E+08 

sectie 8 129 -3,82E+05 -3,82E+05 1,41E+05 1,38E+05 -34337 -34621 3,16E+09 3,61E+09 -1,09E+09 -9,80E+08 -1,25E+08 -1,25E+08 Nx -3,82E+05 -3,92E+05 N Mx -6,80E+07 -1,25E+08 Nmm 
130 -3,85E+05 -3,86E+05 1,30E+05 1,20E+05 -34409 -35231 3,61E+09 4,00E+09 -9,85E+08 -8,75E+08 -1,02E+08 -1,02E+08 My 4,57E+09 3, 16E+09 Nmm Vy 1,41E+05 6,27E+04 N 
131 -3,88E+05 -3,89E+05 1,11E+05 94398 -35206 -36581 4,00E+09 4,33E+09 -8,80E+08 -7,67E+08 -8,36E+07 -8,36E+07 Mz -6,55E+08 -1,09E+09 Nmm Vz -3,43E+04 -3,85E+04 N 
132 -3 91E+05 -3 92E+05 86046 62703 -36578 -38493 4 33E+09 4 57E+09 -7 73E+08 -6 55E+08 -6 80E+07 -6 80E+07 

sectie 9 133 -3,93E+05 -3,94E+05 53951 30551 -38407 -40324 4,56E+09 4,70E+09 -6,61E+08 -5,37E+08 -5,30E+07 -5,30E+07 Nx -3,93E+05 -3,96E+05 N Mx -2,76E+07 -5,30E+07 Nmm 
134 -3,95E+05 -3,96E+05 21966 5237,3 -40361 -41725 4,70E+09 4,74E+09 -5,44E+08 -4,14E+08 -4,21E+07 -4,21E+07 My 4,74E+09 4,56E+09 Nmm Vy 5,40E+04 -2,57E+04 N 
135 -3,96E+05 -3,96E+05 -3517,8 -13579 -41770 -42580 4,74E+09 4,71E+09 -4,22E+08 -2,88E+08 -3,33E+07 -3,33E+07 Mz -1,60E+08 -6,61E+08 Nmm Vz -3,84E+04 -4,29E+04 N 
136 -3 96E+05 -3 96E+05 -22315 -25684 -42671 -42942 4 71E+09 4 63E+09 -2 96E+08 -1 60E+08 -2 76E+07 -2 76E+07 

sectie 10 137 -3,25E+05 -3,25E+05 -1,16E+05 -1,19E+05 -99987 -1,00E+05 4,48E+09 4,10E+09 -9,90E+08 -6,71E+08 -1,47E+08 -1,47E+08 Nx -3, 17E+05 -3,25E+05 N Mx -1,26E+08 -1,47E+08 Nmm 
138 -3,22E+05 -3,23E+05 -1,26E+05 -1,35E+05 -1,01E+05 -1,01E+05 4,10E+09 3,69E+09 -6,83E+08 -3,62E+08 -1,32E+08 -1,32E+08 My 4,48E+09 2,66E+09 Nmm Vy -1,16E+05 -1,82E+05 N 
139 -3,20E+05 -3,21E+05 -1,41E+05 -1,56E+05 -1,02E+05 -1,03E+05 3,69E+09 3,21E+09 -3,73E+08 -4,69E+07 -1,26E+08 -1,26E+08 Mz 2,75E+08 -9,90E+08 Nmm Vz -1,00E+05 -1,05E+05 N 
140 -317E+05 -319E+05 -1 62E+05 -1 82E+05 -1 03E+05 -1 05E+05 321E+09 2 66E+09 -5 74E+07 2 75E+08 -1 26E+08 -1 26E+08 

sectie 11 141 -3,15E+05 -3,16E+05 -1,89E+05 -2,09E+05 -1,05E+05 -1,07E+05 2,67E+09 2,03E+09 2,65E+08 6,05E+08 -1,33E+08 -1,33E+08 Nx -3,03E+05 -3,16E+05 N Mx -1,33E+08 -1,98E+08 Nmm 
142 -3,12E+05 -3,13E+05 -2,16E+05 -2,30E+05 -1,08E+05 -1,09E+05 2,03E+09 1,31E+09 5,97E+08 9,44E+08 -1,47E+08 -1,47E+08 My 2,67E+09 -2,76E+08 Nmm Vy -1,89E+05 -2,55E+05 N 
143 -3,08E+05 -3,09E+05 -2,37E+05 -2,45E+05 -1,10E+05 -1,10E+05 1,31E+09 5,38E+08 9,36E+08 1,29E+09 -1,69E+08 -1,69E+08 Mz 1,64E+09 2,65E+08 Nmm Vz -1,05E+05 -1,12E+05 N 
144 -3 03E+05 -3 03E+05 -2 52E+05 -2 55E+05 -111E+05 -1 12E+05 5 42E+08 -2 76E+08 1 28E+09 1 64E+09 -1 98E+08 -1 98E+08 

sectie 12 145 -3,10E+05 -3,11E+05 44708 36528 1,19E+05 1,19E+05 -1,50E+08 -2,76E+07 1,11E+09 7,59E+08 8,34E+07 8,34E+07 Nx -3,10E+05 -3,18E+05 N Mx 8,34E+07 5, 79E+07 Nmm 
146 -3,12E+05 -3,14E+05 29878 5239,6 1,19E+05 1,17E+05 -2,51E+07 3,02E+07 7,60E+08 4,16E+08 6,81E+07 6,81E+07 My 3,18E+07 -1,50E+08 Nmm Vy 4,47E+04 -4,16E+04 N 
147 -3,14E+05 -3,17E+05 -1655,1 -26400 1,17E+05 1,15E+05 3,18E+07 -1,33E+07 4,17E+08 7,82E+07 5,95E+07 5,95E+07 Mz 1,11E+09 -2,55E+08 Nmm Vz 1,19E+05 1,14E+05 N 
148 -3,17E+05 -3,18E+05 -33302 -41586 1,14E+05 1,14E+05 -1,29E+07 -1,27E+08 7,94E+07 -2,55E+08 5,79E+07 5,79E+07 

Tabel VI- 1: Staafkrachten boog lange zijdc BC 1 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 4B 



81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC2: wind op lanae ziide 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 101 -1,97E+06 -1,97E+06 -6,20E+04 -4,83E+04 6,33E+04 6,25E+04 8,79E+06 -1,60E+08 8,55E+07 -9,93E+07 4,46E+07 4,46E+07 Nx -1,95E+06 -1,97E+06 N Mx 6,18E+07 4,46E+07 Nmm 

102 -1,96E+06 -1,96E+06 -8,82E+04 -4,72E+04 6,07E+04 58305 -1,59E+08 -3,64E+08 -9,90E+07 -2,74E+08 4,68E+07 4,68E+07 My 8,79E+06 -7,73E+08 Nmm Vy -4,64E+04 -8,82E+04 N 
103 -1,96E+06 -1,96E+06 -8,74E+04 -4,64E+04 5,69E+04 54448 -3,63E+08 -5,52E+08 -2,74E+08 -4,36E+08 5,27E+07 5,27E+07 Mz 8,55E+07 -5,91E+08 Nmm Vz 6,33E+04 5,28E+04 N 
104 -1 95E+06 -1 95E+06 -8 56E+04 -7 20E+04 5 36E+04 52751 -5 50E+08 -7 73E+08 -4 37E+08 -5 91E+08 6 18E+07 6 18E+07 

sectie 2 105 -2,08E+06 -2,08E+06 9,66E+04 1,01E+05 -4,53E+04 -45561 -6,45E+08 -3,29E+08 -6,13E+08 -4,67E+08 -4,47E+08 -4,47E+08 Nx -2,08E+06 -2,08E+06 N Mx -4,25E+08 -4,47E+08 Nmm 
106 -2,08E+06 -2,08E+06 5,46E+04 6,91E+04 -4,66E+04 -47506 -3,28E+08 -1,32E+08 -4,78E+08 -3,27E+08 -4,37E+08 -4,37E+08 My 3,11E+07 -6,45E+08 Nmm Vy 1,01E+05 4,50E+02 N 
107 -2,08E+06 -2,08E+06 2,26E+04 4,68E+04 -4,98E+04 -51237 -1,31E+08 -2,22E+07 -3,37E+08 -1,75E+08 -4,29E+08 -4,29E+08 Mz -1,55E+07 -6,13E+08 Nmm Vz -4,53E+04 -5,39E+04 N 
108 -2 08E+06 -2,08E+06 4 50E+02 3 43E+04 -5 18E+04 -53901 -2,18E+07 3 11E+07 -1 85E+08 -1 55E+07 -4 25E+08 -4 25E+08 

sectie 3 109 -2,08E+06 -2,07E+06 -1,27E+04 2,10E+04 -5,48E+04 -56838 3,10E+07 4,69E+07 -2,50E+07 1,53E+08 -4,25E+08 -4,25E+08 Nx -2,07E+06 -2,08E+06 N Mx -4,25E+08 -4,47E+08 Nmm 
110 -2,07E+06 -2,07E+06 -2,50E+04 -9,06E+02 -5,77E+04 -59221 4,63E+07 7,48E+06 1,44E+08 3,31E+08 -4,28E+08 -4,28E+08 My 4,69E+07 -3,60E+08 Nmm Vy 2,10E+04 -7,91E+04 N 
111 -2,07E+06 -2,07E+06 -4,71E+04 -3,26E+04 -6,00E+04 -60873 6,58E+06 -1,18E+08 3,21E+08 5,14E+08 -4,35E+08 -4,35E+08 Mz 6,99E+08 -2,50E+07 Nmm Vz -5,48E+04 -6,16E+04 N 
112 -2,07E+06 -2 07E+06 -7 91E+04 -7 42E+04 -613E+04 -61558 -119E+08 -3 60E+08 5 04E+08 6 99E+08 -4 47E+08 -4,47E+08 

sectie 4 113 -2,05E+06 -2,05E+06 4,20E+04 4,77E+04 -3,03E+04 -30708 -5,53E+08 -4,14E+08 5,06E+08 6,02E+08 -1,86E+08 -1,86E+08 Nx -2,04E+06 -2,05E+06 N Mx -1,86E+08 -2,32E+08 Nmm 
114 -2,05E+06 -2,05E+06 2,10E+03 1,94E+04 -3,11E+04 -32162 -4,15E+08 -3,84E+08 5,97E+08 6,98E+08 -2,00E+08 -2,00E+08 My -3,84E+08 -5,53E+08 Nmm Vy 4,77E+04 -4,24E+04 N 
115 -2,05E+06 -2,05E+06 -2,63E+04 2,48E+03 -3,24E+04 -34224 -3,85E+08 -4,26E+08 6,92E+08 7,98E+08 -2,15E+08 -2,15E+08 Mz 9,06E+08 5,06E+08 Nmm Vz -3,03E+04 -3,71E+04 N 
116 -2,05E+06 -2 04E+06 -4 24E+04 -2 08E+03 -3 46E+04 -37127 -4,27E+08 -5 00E+08 7 92E+08 9 06E+08 -2 32E+08 -2 32E+08 

sectie 5 117 -2,04E+06 -2,04E+06 -4,80E+04 -7,67E+03 -3,70E+04 -39576 -5,01E+08 -5,86E+08 9,00E+08 1,02E+09 -2,53E+08 -2,53E+08 Nx -2,04E+06 -2,04E+06 N Mx -2,53E+08 -3,28E+08 Nmm 
118 -2,04E+06 -2,04E+06 -5,17E+04 -2,29E+04 -4,00E+04 -41853 -5,88E+08 -7,02E+08 1,01E+09 1,14E+09 -2,74E+08 -2,74E+08 My -5,01E+08 -1,19E+09 Nmm Vy -7,67E+03 -9,66E+04 N 
119 -2,04E+06 -2,04E+06 -6,89E+04 -5,17E+04 -4,22E+04 -43348 -7,04E+08 -8,91E+08 1,14E+09 1,27E+09 -3,00E+08 -3,00E+08 Mz 1,40E+09 9,00E+08 Nmm Vz -3,70E+04 -4,33E+04 N 
120 -2 04E+06 -2,04E+06 -9,66E+04 -9 08E+04 -4,27E+04 -43032 -8 92E+08 -1,19E+09 1 27E+09 1,40E+09 -3 28E+08 -3 28E+08 

sectie 6 121 -2,03E+06 -2,03E+06 5,68E+04 6,30E+04 6,14E+03 5741,9 -1,27E+09 -1,09E+09 1,29E+09 1,27E+09 9,70E+07 9,70E+07 Nx -2,03E+06 -2,03E+06 N Mx 9,70E+07 1,37E+07 Nmm 
122 -2,03E+06 -2,03E+06 1,76E+04 3,63E+04 6,00E+03 4796,1 -1,09E+09 -1,01E+09 1,27E+09 1,26E+09 6,84E+07 6,84E+07 My -9,86E+08 -1,27E+09 Nmm Vy 6,30E+04 -2,13E+04 N 
123 -2,03E+06 -2,03E+06 -7,56E+03 2,36E+04 5,28E+03 3276,7 -1,01E+09 -9,86E+08 1,26E+09 1,24E+09 4,10E+07 4,10E+07 Mz 1,29E+09 1,24E+09 Nmm Vz 6,14E+03 -4,84E+01 N 
124 -2 03E+06 -2,03E+06 -2 13E+04 2 24E+04 2,76E+03 -48,378 -9,86E+08 -9 88E+08 1 24E+09 1,24E+09 1 37E+07 1,37E+07 

sectie 7 125 -2,03E+06 -2,03E+06 -2,24E+04 21314 48,378 -2760,6 -9,88E+08 -9,86E+08 1,24E+09 1,24E+09 -1,37E+07 -1,37E+07 Nx -2,03E+06 -2,03E+06 N Mx -1,37E+07 -9, 70E+07 Nmm 
126 -2,03E+06 -2,03E+06 -2,36E+04 7561,6 -3276,7 -5280,6 -9,86E+08 -1,01E+09 1,24E+09 1,26E+09 -4, 10E+07 -4,10E+07 My -9,86E+08 -1,27E+09 Nmm Vy 2,13E+04 -6,30E+04 N 
127 -2,03E+06 -2,03E+06 -3,63E+04 -17640 -4796,1 -5995,7 -1,01E+09 -1,09E+09 1,26E+09 1,27E+09 -6,84E+07 -6,84E+07 Mz 1,29E+09 1,24E+09 Nmm Vz 4,84E+01 -6,14E+03 N 
128 -2,03E+06 -2 03E+06 -6 30E+04 -56767 -5741 9 -61366 -1,09E+09 -1,27E+09 1 27E+09 1 29E+09 -9 70E+07 -9,70E+07 

sectie 8 129 -2,04E+06 -2,04E+06 9,08E+04 96555 43032 42669 -1, 19E+09 -8,92E+08 1,40E+09 1,27E+09 3,28E+08 3,28E+08 Nx -2,04E+06 -2,04E+06 N Mx 3,28E+08 2,53E+08 Nmm 
130 -2,04E+06 -2,04E+06 5,17E+04 68943 43348 42241 -8,91E+08 -7,04E+08 1,27E+09 1,14E+09 3,00E+08 3,00E+08 My -5,01E+08 -1,19E+09 Nmm Vy 9,66E+04 7,67E+03 N 
131 -2,04E+06 -2,04E+06 2,29E+04 51678 41853 40018 -7,02E+08 -5,88E+08 1, 14E+09 1,01E+09 2,74E+08 2,74E+08 Mz 1,40E+09 9,00E+08 Nmm Vz 4,33E+04 3,70E+04 N 
132 -2 04E+06 -2 04E+06 7 67E+03 47963 39576 37012 -5 86E+08 -5 01E+08 1 02E+09 9 00E+08 2 53E+08 2 53E+08 

sectie 9 133 -2,04E+06 -2,05E+06 2,08E+03 42399 37127 34576 -5,00E+08 -4,27E+08 9,06E+08 7,92E+08 2,32E+08 2,32E+08 Nx -2,04E+06 -2,05E+06 N Mx 2,32E+08 1,86E+08 Nmm 
134 -2,05E+06 -2,05E+06 -2,48E+03 26319 34224 32401 -4,26E+08 -3,85E+08 7,98E+08 6,92E+08 2,15E+08 2,15E+08 My -3,84E+08 -5,53E+08 Nmm Vy 4,24E+04 -4,77E+04 N 
135 -2,05E+06 -2,05E+06 -1,94E+04 -2102,4 32162 31067 -3,84E+08 -4, 15E+08 6,98E+08 5,97E+08 2,00E+08 2,00E+08 Mz 9,06E+08 5,06E+08 Nmm Vz 3,71E+04 3,03E+04 N 
136 -2 05E+06 -2 05E+06 -4 77E+04 -41956 30708 30342 -414E+08 -5 53E+08 6 02E+08 5 06E+08 1 86E+08 1 86E+08 

sectie 10 137 -2,07E+06 -2,07E+06 7,42E+04 79058 61558 61255 -3,60E+08 -1,19E+08 6,99E+08 5,04E+08 4,47E+08 4,47E+08 Nx -2,07E+06 -2,08E+06 N Mx 4,47E+08 4,25E+08 Nmm 
138 -2,07E+06 -2,07E+06 3,26E+04 47083 60873 59965 -1, 18E+08 6,58E+06 5,14E+08 3,21E+08 4,35E+08 4,35E+08 My 4,69E+07 -3,60E+08 Nmm Vy 7,91E+04 -2,10E+04 N 
139 -2,07E+06 -2,07E+06 9,06E+02 25042 59221 57737 7,48E+06 4,63E+07 3,31E+08 1,44E+08 4,28E+08 4,28E+08 Mz 6,99E+08 -2,50E+07 Nmm Vz 6,16E+04 5,48E+04 N 
140 -2 07E+06 -2 08E+06 -2 10E+04 12749 56838 54761 469E+07 310E+07 1 53E+08 -2 50E+07 4 25E+08 4 25E+08 

sectie 11 141 -2,08E+06 -2,08E+06 -3,43E+04 -450,19 53901 51836 3,11E+07 -2, 18E+07 -1,55E+07 -1,85E+08 4,25E+08 4,25E+08 Nx -2,08E+06 -2,08E+06 N Mx 4,47E+08 4,25E+08 Nmm 
142 -2,08E+06 -2,08E+06 -4,68E+04 -22645 51237 49762 -2,22E+07 -1,31E+08 -1,75E+08 -3,37E+08 4,29E+08 4,29E+08 My 3,11E+07 -6,45E+08 Nmm Vy -4,50E+02 -1,01E+05 N 
143 -2,08E+06 -2,08E+06 -6,91E+04 -54647 47506 46639 -1,32E+08 -3,28E+08 -3,27E+08 -4,78E+08 4,37E+08 4,37E+08 Mz -1,55E+07 -6, 13E+08 Nmm Vz 5,39E+04 4,53E+04 N 
144 -2 08E+06 -2 08E+06 -1 01E+05 -96625 45561 45271 -329E+08 -6 45E+08 -4 67E+08 -6 13E+08 4 47E+08 4 47E+08 

sectie 12 145 -1,95E+06 -1,95E+06 7,20E+04 85600 -52751 -53567 -7,73E+08 -5,50E+08 -5,91E+08 -4,37E+08 -6, 18E+07 -6,18E+07 Nx -1,95E+06 -1,97E+06 N Mx -4,46E+07 -6,18E+07 Nmm 
146 -1,96E+06 -1,96E+06 4,64E+04 87350 -54448 -56858 -5,52E+08 -3,63E+08 -4,36E+08 -2,74E+08 -5,27E+07 -5,27E+07 My 8,79E+06 -7,73E+08 Nmm Vy 8,82E+04 4,64E+04 N 
147 -1,96E+06 -1,96E+06 4,72E+04 88156 -58305 -60705 -3,64E+08 -1,59E+08 -2,74E+08 -9,90E+07 -4,68E+07 -4,68E+07 Mz 8,55E+07 -5, 91 E+08 Nmm Vz -5,28E+04 -6,33E+04 N 
148 -1,97E+06 -1,97E+06 4,83E+04 61989 -62486 -63277 -1,60E+08 8,79E+06 -9,93E+07 8,55E+07 -4,46E+07 -4,46E+07 

Tabcl VI- 2: Staafkrachtcn boog langc zijde BC 2 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 49 



81..JLAGEN BI..JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC3: alleen windzuiging 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) VyU) Vz(i) VzU) My(i) MyU) Mz(i) MzU) Mx(i) MxU) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 101 1,32E+06 1,33E+06 3,89E+04 2,88E+04 -1,16E+05 -1,17E+05 3,11E+07 1,35E+08 -3,85E+08 -4,39E+07 -4,82E+07 -4,82E+07 Nx 1,33E+06 1,32E+06 N Mx -4,75E+07 -6,68E+07 Nmm 

102 1,32E+06 1,33E+06 5,54E+04 2,53E+04 -1,15E+05 -1,17E+05 1,35E+08 2,58E+08 -4,44E+07 2,96E+08 -4,75E+07 -4,75E+07 My 4,82E+08 3,11E+07 Nmm Vy 5,54E+04 2,23E+04 N 
103 1,33E+06 1,33E+06 5,22E+04 2,23E+04 -1,16E+05 -1,18E+05 2,57E+08 3,61E+08 2,96E+08 6,38E+08 -5,38E+07 -5,38E+07 Mz 9,82E+08 -3,85E+08 Nmm Vz -1,15E+05 -1,18E+05 N 
104 1 33E+06 1 33E+06 4,87E+04 3,87E+04 -1 17E+05 -1 18E+05 3 59E+08 4 82E+08 6 38E+08 9 82E+08 -6 68E+07 -6 68E+07 

sectie 2 105 1,46E+06 1,46E+06 -6,45E+04 -6,80E+04 55872 55647 4,02E+08 1,90E+08 7,79E+08 6,00E+08 3,40E+08 3,40E+08 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx 3,40E+08 3,11E+08 Nmm 
106 1,46E+06 1,46E+06 -3,52E+04 -4,56E+04 56393 55734 1,89E+08 6,08E+07 6,08E+08 4,28E+08 3,27E+08 3,27E+08 My 4,02E+08 -3,83E+07 Nmm Vy 2,28E+03 -6,80E+04 N 
107 1,46E+06 1,46E+06 -1,29E+04 -3,04E+04 57308 56218 5,97E+07 -7,86E+06 4,35E+08 2,53E+08 3,17E+08 3, 17E+08 Mz 7,79E+08 8, 10E+07 Nmm Vz 5,73E+04 5,51E+04 N 
108 1 46E+06 1 46E+06 2 28E+03 -2,20E+04 56632 55079 -8,48E+06 -3 83E+07 2 60E+08 810E+07 311E+08 311E+08 

sectie 3 109 1,46E+06 1,46E+06 1,11E+04 -1,31E+04 55680 54114 -3,83E+07 -4,34E+07 8,79E+07 -8,74E+07 3,09E+08 3,09E+08 Nx 1,47E+06 1,46E+06 N Mx 3,26E+08 3,09E+08 Nmm 
110 1,46E+06 1,47E+06 1,95E+04 2,21E+03 54744 53628 -4,30E+07 -1,03E+07 -8,07E+07 -2,53E+08 3,11E+08 3, 11 E+08 My 2,60E+08 -4,34E+07 Nmm Vy 5,75E+04 -1,31E+04 N 
111 1,47E+06 1,47E+06 3,49E+04 2,46E+04 54151 53481 -9,59E+06 8,33E+07 -2,46E+08 -4, 18E+08 3, 17E+08 3, 17E+08 Mz 8,79E+07 -5,81 E+08 Nmm Vz 5,57E+04 5,35E+04 N 
112 1 47E+06 1 47E+06 5 75E+04 5 40E+04 53749 53526 8 42E+07 2,60E+08 -411E+08 -5,81E+08 3 26E+08 3 26E+08 

sectie 4 113 1,46E+06 1,46E+06 -3,05E+04 -3,46E+04 24949 24679 4,02E+08 3,01E+08 -4,42E+08 -5,21E+08 1,33E+08 1,33E+08 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx 1,73E+08 1,33E+08 Nmm 
114 1,46E+06 1,46E+o6 -2,09E+03 -1,43E+04 24936 24127 3,02E+08 2,78E+08 -5, 17E+08 -5,95E+08 1,45E+08 1,45E+08 My 4,02E+08 2,78E+08 Nmm Vy 2,99E+04 -3,46E+04 N 
115 1,46E+06 1,46E+06 1,82E+04 -2,15E+03 24298 22934 2,79E+08 3,06E+08 -5,92E+08 -6,67E+08 1,58E+08 1,58E+08 Mz -4,42E+08 -7,33E+08 Nmm Vz 2,49E+04 2,13E+04 N 
116 1 46E+06 1 46E+06 2 99E+04 1 37E+03 23186 21269 3 07E+08 3 59E+08 -6 63E+08 -7 33E+08 1,73E+08 1 73E+08 

sectie 5 117 1,46E+06 1,46E+06 3,42E+04 5,72E+03 21187 19272 3,60E+08 4,21E+08 -7,29E+08 -7,93E+08 1,89E+08 1,89E+08 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx 2,45E+08 1,89E+08 Nmm 
118 1,46E+06 1,46E+06 3,72E+04 1,69E+04 19588 18213 4,22E+08 5,05E+08 -7,88E+08 -8,48E+08 2,06E+08 2,06E+08 My 8,55E+08 3,60E+08 Nmm Vy 6,98E+04 5,72E+03 N 
119 1,46E+06 1,46E+06 4,99E+04 3,77E+04 18490 17669 5,06E+08 6,42E+08 -8,42E+08 -8,99E+08 2,25E+08 2,25E+08 Mz -7,29E+08 -9,47E+08 Nmm Vz 2,12E+04 1,69E+04 N 
120 1 46E+06 1 46E+06 6 98E+04 6 58E+04 17182 16898 6 43E+08 8 55E+08 -8 94E+08 -9 47E+08 2 45E+08 2 45E+08 

sectie 6 121 1,46E+06 1,46E+06 -4,25E+04 -4,69E+04 4990,9 4690,9 9,21E+08 7,82E+08 -8,92E+08 -9,07E+08 -7,13E+07 -7,13E+07 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx -1,03E+07 -7, 13E+07 Nmm 
122 1,46E+06 1,46E+06 -1,43E+04 -2,74E+04 4509 3609,4 7,82E+08 7,19E+08 -9,08E+08 -9,21E+08 -5,09E+07 -5,09E+07 My 9,21E+08 7,00E+08 Nmm Vy 1,46E+04 -4,69E+04 N 
123 1,46E+06 1,46E+06 4,16E+03 -1,77E+04 3261,2 1762,2 7, 19E+08 7,00E+08 -9,22E+08 -9,30E+08 -3,07E+07 -3,07E+07 Mz -8,92E+08 -9,34E+08 Nmm Vz 4,99E+03 3,48E+01 N 
124 1 46E+06 1 46E+06 1 46E+04 -1 61E+04 2133 7 34816 7 00E+08 7 00E+08 -9 30E+08 -9 34E+08 -1 03E+07 -1 03E+07 

sectie 7 125 1,46E+06 1,46E+06 1,61E+04 -1,46E+04 -34,816 -2133,7 7,00E+08 7,00E+08 -9,34E+08 -9,30E+08 1,03E+07 1,03E+07 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx 7,13E+07 1,03E+07 Nmm 
126 1,46E+06 1,46E+06 1,77E+04 -4, 16E+03 -1762,2 -3261,2 7,00E+08 7,19E+08 -9,30E+08 -9,22E+08 3,07E+07 3,07E+07 My 9,21E+08 7,00E+08 Nmm Vy 4,69E+04 -1,46E+04 N 
127 1,46E+06 1,46E+06 2,74E+04 1,43E+04 -3609,4 -4509 7, 19E+08 7,82E+08 -9,21E+08 -9,08E+08 5,09E+07 5,09E+07 Mz -8,92E+08 -9,34E+08 Nmm Vz -3,48E+01 -4,99E+03 N 
128 1 46E+06 1 46E+06 4 69E+04 4 25E+04 -4690 9 -4990 9 7 82E+08 9 21E+08 -9 07E+08 -8 92E+08 7 13E+07 7 13E+07 

sectie 8 129 1,46E+06 1,46E+06 -6,58E+04 -6,98E+04 -16898 -17182 8,55E+08 6,43E+08 -9,47E+08 -8,94E+08 -2,45E+08 -2,45E+08 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx -1,89E+08 -2,45E+08 Nmm 
.130 1,46E+06 1,46E+06 -3,77E+04 -4,99E+04 -17669 -18490 6,42E+08 5,06E+08 -8,99E+08 -8,42E+08 -2,25E+08 -2,25E+08 My 8,55E+08 3,60E+08 Nmm Vy -5,72E+03 -6,98E+04 N 
131 1,46E+06 1,46E+06 -1,69E+04 -3,72E+04 -18213 -19588 5,05E+08 4,22E+08 -8,48E+08 -7,88E+08 -2,06E+08 -2,06E+08 Mz -7,29E+08 -9,47E+08 Nmm Vz -1,69E+04 -2, 12E+04 N 
132 1 46E+06 1 46E+06 -5,72E+03 -3 42E+04 -19272 -21187 4 21 E+08 3 60E+08 -7 93E+08 -7 29E+08 -1 89E+08 -1 89E+08 

sectie 9 133 1,46E+06 1,46E+06 -1,37E+03 -2,99E+04 -21269 -23186 3,59E+08 3,07E+08 -7,33E+08 -6,63E+08 -1,73E+08 -1,73E+08 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx -1,33E+08 -1,73E+08 Nmm 
134 1,46E+06 1,46E+06 2, 15E+03 -1,82E+04 -22934 -24298 3,06E+08 2,79E+08 -6,67E+08 -5,92E+08 -1,58E+08 -1,58E+08 My 4,02E+08 2, 78E+08 Nmm Vy 3,46E+04 -2,99E+04 N 
135 1,46E+06 1,46E+06 1,43E+04 2,09E+03 -24127 -24936 2,78E+08 3,02E+08 -5,95E+08 -5,17E+08 -1,45E+08 -1,45E+08 Mz -4,42E+08 -7,33E+08 Nmm Vz -2,13E+04 -2,49E+04 N 
136 1 46E+06 1 46E+06 3 46E+04 3 05E+04 -24679 -24949 3 01E+08 4 02E+08 -5 21E+08 -4 42E+08 -1,33E+08 -1 33E+08 

sectie 10 137 1,47E+06 1,47E+06 -5,40E+04 -5,75E+04 -53526 -53749 2,60E+08 8,42E+07 -5,81E+08 -4,11E+08 -3,26E+08 -3,26E+08 Nx 1,47E+06 1,46E+06 N Mx -3,09E+08 -3,26E+08 Nmm 
138 1,47E+06 1,47E+06 -2,46E+04 -3,49E+04 -53481 -54151 8,33E+07 -9,59E+06 -4,18E+08 -2,46E+08 -3,17E+08 -3,17E+08 My 2,60E+08 -4,34E+07 Nmm Vy 1,31E+04 -5,75E+04 N 
139 1,47E+06 1,46E+06 -2,21E+03 -1,95E+04 -53628 -54744 -1,03E+07 -4,30E+07 -2,53E+08 -8,07E+07 -3,11E+08 -3,11E+08 Mz 8,79E+07 -5,81E+08 Nmm Vz -5,35E+04 -5,57E+04 N 
140 1 46E+06 1 46E+06 1 31 E+04 -111E+04 -54114 -55680 -4 34E+07 -3 83E+07 -8 74E+07 8 79E+07 -3 09E+08 -3 09E+08 

sectie 11 141 1,46E+06 1,46E+06 2,20E+04 -2,28E+03 -55079 -56632 -3,83E+07 -8,48E+06 8,10E+07 2,60E+08 -3,11E+08 -3,11E+08 Nx 1,46E+06 1,46E+06 N Mx -3, 11 E+08 -3,40E+08 Nmm 
142 1,46E+06 1,46E+06 3,04E+04 1,29E+04 -56218 -57308 -7,86E+06 5,97E+07 2,53E+08 4,35E+08 -3,17E+08 -3,17E+08 My 4,02E+08 -3,83E+07 Nmm Vy 6,80E+04 -2,28E+03 N 
143 1,46E+06 1,46E+06 4,56E+04 3,52E+04 -55734 -56393 6,08E+07 1,89E+08 4,28E+08 6,08E+08 -3,27E+08 -3,27E+08 Mz 7,79E+08 8,10E+07 Nmm Vz -5,51 E+04 -5,73E+04 N 
144 1,46E+06 1 46E+06 6 80E+04 6 45E+04 -55647 -55872 1 90E+08 4 02E+08 6 00E+08 7 79E+08 -3 40E+08 -3,40E+08 

sectie 12 145 1,33E+06 1,33E+06 -3,87E+04 -4,87E+04 1,18E+05 1,17E+05 4,82E+08 3,59E+08 9,82E+08 6,38E+08 6,68E+07 6,68E+07 Nx 1,33E+06 1,32E+06 N Mx 6,68E+07 4,75E+07 Nmm 
146 1,33E+06 1,33E+06 -2,23E+04 -5,22E+04 1,18E+05 1,16E+05 3,61E+08 2,57E+08 6,38E+08 2,96E+08 5,38E+07 5,38E+07 My 4,82E+08 3,11E+07 Nmm Vy -2,23E+04 -5,54E+04 N 
147 1,33E+06 1,32E+06 -2,53E+04 -5,54E+04 1,17E+05 1,15E+05 2,58E+08 1,35E+08 2,96E+08 -4,44E+07 4,75E+07 4,75E+07 Mz 9,82E+08 -3,85E+08 Nmm Vz 1,18E+05 1,15E+05 N 
148 1,33E+06 1,32E+06 -2,88E+04 -3,89E+04 1,17E+05 1,16E+05 1,35E+08 3,11E+07 -4,39E+07 -3,85E+08 4,82E+07 4,82E+07 

Tabel VI- 3: Staafkrachten boog lange zijde BC 3 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM so 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC4: Sneeuwbelasting 
ANSYS elem Nx(i) Nx(j) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) MzO) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectle 1 101 -1,72E+06 -1,72E+06 -2,00E+04 -9,37E+03 1,55E+05 1,52E+05 -3,76E+07 -8,59E+07 5,01E+08 4,96E+07 5,51E+07 5,51E+07 Nx -1,68E+06 -1,72E+06 N Mx 7,74E+07 5,42E+07 Nmm 

102 -1,72E+06 -1,70E+06 -4,38E+04 -11598 1,50E+05 1,39E+05 -8,60E+07 -1,72E+08 5,03E+07 -3,75E+08 5,42E+07 5,42E+07 My -3,76E+07 -3,67E+08 Nmm Vy -9,37E+03 -4,71E+04 N 
103 -1,70E+06 -1,68E+06 -4,61E+04 -13657 1,38E+05 1,27E+05 -1,71E+08 -2,53E+08 -3,74E+08 -7,59E+08 6,20E+07 6,20E+07 Mz 5,01E+08 -1,12E+09 Nmm Vz 1,55E+05 1,22E+05 N 
104 -1 68E+06 -1,68E+06 -4,71 E+04 -36233 1 26E+05 1,22E+05 -2,50E+08 -3,67E+08 -7 58E+08 -1,12E+09 7 74E+07 7 74E+07 

sectie 2 105 -1,77E+06 -1,77E+06 7,75E+04 81331 -33441 -34744 -2,74E+08 -2,07E+07 -6,51E+08 -5,42E+08 -3,64E+08 -3,64E+08 Nx -1,74E+06 -1,77E+06 N Mx -3,36E+08 -3,64E+08 Nmm 
106 -1,77E+06 -1,76E+06 4,16E+04 53319 -35644 -39595 -1,91E+07 1,31E+08 -5,50E+08 -4,30E+08 -3,52E+08 -3,52E+08 My 2,32E+08 -2,74E+08 Nmm Vy 8, 13E+04 -5,56E+03 N 
107 -1,76E+06 -1,75E+06 1,39E+04 33596 -41490 -48096 1,32E+08 2,06E+08 -4,37E+08 -2,94E+08 -3,42E+08 -3,42E+08 Mz -1,31E+08 -6,51 E+08 Nmm Vz -3,34E+04 -5,79E+04 N 
108 -1,76E+06 -1 74E+06 -5 56E+03 22178 -48586 -57901 2,07E+08 2,32E+08 -3 01E+08 -1 31E+08 -3 36E+08 -3 36E+08 

sectie 3 109 -1,74E+06 -1,73E+06 -1,73E+04 10552 -58606 -67970 2,32E+08 2,23E+08 -1,38E+08 6,48E+07 -3,33E+08 -3,33E+08 Nx -1,72E+06 -1,74E+06 N Mx -3,33E+08 -3,52E+08 Nmm 
110 -1,73E+06 -1,73E+06 -2,80E+04 -8018,1 -68705 -75437 2,23E+08 1,67E+08 5,79E+07 2,89E+08 -3,34E+08 -3,34E+08 My 2,32E+08 -1,86E+08 Nmm Vy 1,06E+04 -7,32E+04 N 
111 -1,73E+06 -1,72E+06 -4,66E+04 -34490 -76041 -80104 1,67E+08 3,95E+07 2,81E+08 5,31E+08 -3,40E+08 -3,40E+08 Mz 7,82E+08 -1,38E+08 Nmm Vz -5,86E+04 -8,18E+04 N 
112 -1,72E+06 -1 72E+06 -7 32E+04 -69163 -80407 -81759 3,84E+07 -1,86E+08 5 23E+08 7 82E+08 -3 52E+08 -3,52E+08 

sectie 4 113 -1,67E+06 -1,67E+06 1,95E+04 24375 -4619,6 -6256,2 -3,30E+08 -2,63E+08 4,97E+08 5,13E+08 -1,50E+08 -1,50E+08 Nx -1,65E+06 -1,67E+06 N Mx -1,50E+08 -1,86E+08 Nmm 
114 -1,67E+06 -1,66E+06 -1,27E+04 1900,5 -6524,2 -11428 -2,64E+08 -2,84E+08 5,09E+08 5,37E+08 -1,61E+08 -1,61E+08 My -2,63E+08 -4,58E+08 Nmm Vy 2,44E+04 -4,71E+04 N 
115 -1,66E+06 -1,66E+06 -3,52E+04 -10761 -11601 -19799 -2,84E+08 -3,60E+08 5,33E+08 5,81E+08 -1,73E+08 -1,73E+08 Mz 6,58E+08 4,97E+08 Nmm Vz -4,62E+03 -3,16E+04 N 
116 -1,66E+06 -1,65E+06 -4,71E+04 -12782 -20066 -31600 -3,61E+08 -4,58E+08 5,77E+08 6 58E+08 -1 86E+08 -1 86E+08 

sectie 5 117 -1,65E+06 -1,64E+06 -4,98E+04 -15419 -31494 -43046 -4,59E+08 -5,60E+08 6,53E+08 7,72E+08 -2,01E+08 -2,01E+08 Nx -1,64E+06 -1,65E+06 N Mx -2,01E+08 -2,62E+08 Nmm 
118 -1,64E+06 -1,64E+06 -5,08E+04 -26226 -43393 -51663 -5,60E+08 -6,BOE+OB 7,67E+08 9,18E+08 -2, 17E+08 -2, 17E+08 My -4,59E+08 -1,11E+09 Nmm Vy -1,54E+04 -8,44E+04 N 
119 -1,64E+06 -1,64E+06 -6,32E+04 -48420 -51967 -56946 -6,81 E+08 -8,54E+08 9,12E+08 1,09E+09 -2,37E+08 -2,37E+08 Mz 1,26E+09 6,53E+08 Nmm Vz -3,15E+04 -5,81E+04 N 
120 -1,64E+06 -1 64E+06 -8,44E+04 -79499 -56397 -58056 -8,55E+08 -111E+09 1 08E+09 1,26E+09 -2,62E+08 -2 62E+08 

sectie 6 121 -1,61E+06 -1,61E+06 3,85E+04 43833 28644 26844 -1,18E+09 -1,05E+09 1,12E+09 1,03E+09 7,37E+07 7,37E+07 Nx -1,61E+06 -1,61E+06 N Mx 7,37E+07 9,73E+06 Nmm 
122 -1,61E+06 -1,61E+06 7,75E+03 23867 27049 21651 -1,05E+09 -1,00E+09 1,03E+09 9,57E+08 5,04E+07 5,04E+07 My -1,00E+09 -1,18E+09 Nmm Vy 4,38E+04 -1,99E+04 N 
123 -1,61E+06 -1,61E+06 -1,10E+04 15831 22037 13012 -1,00E+09 -1,00E+09 9,58E+08 9,01E+08 2,95E+07 2,95E+07 Mz 1,12E+09 8,81 E+08 Nmm Vz 2,86E+04 -3,84E+01 N 
124 -1 61 E+06 -1 61E+06 -1 99E+04 17761 12602 -3844 -1,00E+09 -1,01E+09 9 02E+08 8 81E+08 9 73E+06 9 73E+06 

sectie 7 125 -1,61E+06 -1,61E+06 -1,78E+04 19877 38,44 -12602 -1,01E+09 -1,00E+09 8,81E+08 9,02E+08 -9,73E+06 -9,73E+06 Nx -1,61E+06 -1,61E+06 N Mx -9,73E+06 -7,37E+07 Nmm 
126 ·1,61E+06 -1,61E+06 -1,58E+04 11040 -13012 -22037 -1,00E+09 -1,00E+09 9,01E+08 9,58E+08 -2,95E+07 -2,95E+07 My -1,00E+09 -1,18E+09 Nmm Vy 1,99E+04 -4,38E+04 N 
127 -1,61 E+06 -1,61E+06 -2,39E+04 -7752 -21651 -27049 -1,00E+09 -1,05E+09 9,57E+08 1,03E+09 -5,04E+07 -5,04E+07 Mz 1,12E+09 8,81E+08 Nmm Vz 3,84E+01 -2,86E+04 N 
128 -1 61 E+06 -1 61E+06 -4 38E+04 -38465 -26844 -28644 -1,05E+09 -1 18E+09 1 03E+09 1,12E+09 -7 37E+07 -7 37E+07 

sectie 8 129 -1,64E+06 -1,64E+06 7,95E+04 84444 58056 56397 -1,11E+09 -8,55E+08 1,26E+09 1,08E+09 2,62E+08 2,62E+08 Nx -1,64E+06 -1,65E+06 N Mx 2,62E+08 2,01 E+08 Nmm 
130 -1,64E+06 -1,64E+06 4,84E+04 63230 56946 51967 -8,54E+08 -6,81E+08 1,09E+09 9,12E+08 2,37E+08 2,37E+08 My -4,59E+08 -1,11E+09 Nmm Vy 8,44E+04 1,54E+04 N 
131 -1,64E+06 -1,64E+06 2,62E+04 50847 51663 43393 -6,80E+08 -5,60E+08 9,18E+08 7,67E+08 2, 17E+08 2, 17E+08 Mz 1,26E+09 6,53E+08 Nmm Vz 5,81E+04 3, 15E+04 N 
132 -1,64E+06 -1 65E+06 1 54E+04 49823 43046 31494 -5,60E+08 -4 59E+08 7 72E+08 6,53E+08 2 01 E+08 2 01 E+08 

sectie 9 133 -1,65E+06 -1,66E+06 1,28E+04 47097 31600 20066 -4,58E+08 -3,61E+08 6,58E+08 5,77E+08 1,86E+08 1,86E+08 Nx -1,65E+06 -1,67E+06 N Mx 1,86E+08 1,50E+08 Nmm 
134 -1,66E+06 -1,66E+06 1,08E+04 35196 19799 11601 -3,60E+08 -2,84E+08 5,81E+08 5,33E+08 1,73E+08 1,73E+08 My -2,63E+08 -4,58E+08 Nmm Vy 4,71E+04 -2,44E+04 N 
135 -1,66E+06 -1,67E+06 -1,90E+03 12715 11428 6524,2 -2,84E+08 -2,64E+08 5,37E+08 5,09E+08 1,61E+08 1,61E+08 Mz 6,58E+08 4,97E+08 Nmm Vz 3,16E+04 4,62E+03 N 
136 -1 67E+06 -1 67E+06 -2 44E+04 -19529 6256,2 4619,6 -2,63E+08 -3,30E+08 513E+08 4 97E+08 1 50E+08 1,50E+08 

sectie 10 137 -1,72E+06 -1,72E+06 6,92E+04 73205 81759 80407 -1,86E+08 3,84E+07 7,82E+08 5,23E+08 3,52E+08 3,52E+08 Nx -1,72E+06 -1,74E+06 N Mx 3,52E+08 3,33E+08 Nmm 
138 -1,72E+06 -1,73E+06 3,45E+04 46568 80104 76041 3,95E+07 1,67E+08 5,31E+08 2,81E+08 3,40E+08 3,40E+08 My 2,32E+08 -1,86E+08 Nmm Vy 7,32E+04 -1,06E+04 N 
139 -1,73E+06 -1,73E+06 8,02E+03 28039 75437 68705 1,67E+08 2,23E+08 2,89E+08 5,79E+07 3,34E+08 3,34E+08 Mz 7,82E+08 -1,38E+08 Nmm Vz 8,18E+04 5,86E+04 N 
140 -1 73E+06 -1,74E+06 -1 06E+04 17347 67970 58606 2,23E+08 2,32E+08 6,48E+07 -1 38E+08 3 33E+08 3,33E+08 

sectie 11 141 -1,74E+06 -1,76E+06 -2,22E+04 5560,5 57901 48586 2,32E+08 2,07E+08 -1,31E+08 -3,01E+08 3,36E+08 3,36E+08 Nx -1,74E+06 -1,77E+06 N Mx 3,64E+08 3,36E+08 Nmm 
142 -1,75E+06 -1,76E+06 -3,36E+04 -13906 48096 41490 2,06E+08 1,32E+08 -2,94E+08 -4,37E+08 3,42E+08 3,42E+08 My 2,32E+08 -2,74E+08 Nmm Vy 5,56E+03 -8, 13E+04 N 
143 -1,76E+06 -1,77E+06 -5,33E+04 -41579 39595 35644 1,31E+08 -1,91E+07 -4,30E+08 -5,50E+08 3,52E+08 3,52E+08 Mz -1,31E+08 -6,51 E+08 Nmm Vz 5,79E+04 3,34E+04 N 
144 -1,77E+06 -1,77E+06 -8,13E+04 -77453 34744 33441 -2,07E+07 -2 74E+08 -5 42E+08 -6,51E+08 3 64E+08 3 64E+08 

sectie 12 145 -1,68E+06 -1,68E+06 3,62E+04 47125 -1,22E+05 -1,26E+05 -3,67E+08 -2,50E+08 -1,12E+09 -7,58E+08 -7,74E+07 -7,74E+07 Nx -1,68E+06 -1,72E+06 N Mx -5,42E+07 -7,74E+07 Nmm 
146 -1,68E+06 -1,70E+06 1,37E+04 46095 -1,27E+05 -1,38E+05 -2,53E+08 -1,71E+08 -7,59E+08 -3,74E+08 -6,20E+07 -6,20E+07 My -3,76E+07 -3,67E+08 Nmm Vy 4,71E+04 9,37E+03 N 
147 -1,70E+06 -1,72E+06 1,16E+04 43792 -1,39E+05 -1,50E+05 -1,72E+08 -8,60E+07 -3,75E+08 5,03E+07 -5,42E+07 -5,42E+07 Mz 5,01E+08 -1,12E+09 Nmm Vz -1,22E+05 -1,55E+05 N 
148 -1,72E+06 -1,72E+06 9,37E+03 20018 -1,52E+05 -1,55E+05 -8,59E+07 -3,76E+07 4,96E+07 5,01E+08 -5,51E+07 -5,51E+07 

Tabcl VI- 4: Staafkrachten boog lange zijde BC 4 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 51 



81.JLAGEN BI.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

VI. 1 . 2 B□□G KORTE Zh.JDEN 

Staafkrachten BC1: Wind op korte zijden 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) VyU) Vz(i) VzU) My(i) MyU) Mz(i) MzU) Mx(i) MxU) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 301 -1,30E+06 -1,30E+06 -1,82E+05 -1,66E+05 8,30E+03 6,89E+03 -4,22E+07 -5,78E+08 -1, 14E+08 -1,38E+08 4,38E+07 4,38E+07 Nx -1,29E+06 -1,30E+06 N Mx 5,24E+07 4,38E+07 Nmm 

302 -1,30E+06 -1,30E+06 -1,93E+05 -1,45E+05 6,78E+03 2,55E+03 -5,77E+08 -1,10E+09 -1,39E+08 -1,54E+08 4,70E+07 4,70E+07 My -4,22E+07 -1,96E+09 Nmm Vy -1,25E+05 -1,93E+05 N 
303 -1,29E+06 -1,29E+06 -1,73E+05 -1,25E+05 2,43E+03 -1,82E+03 -1, 10E+09 -1,54E+09 -1,56E+08 -1,56E+08 5,08E+07 5,08E+07 Mz -1,14E+08 -1,59E+08 Nmm Vz 8,30E+03 -1,82E+03 N 
304 -1 29E+06 -1 29E+06 -1 51E+05 -1 35E+05 -8 86E+01 -1 50E+03 -1,54E+09 -1 96E+09 -1 59E+08 -1 56E+08 5 24E+07 5 24E+07 

sectie 2 305 -1,59E+06 -1,59E+06 7,72E+04 8,02E+04 -1,71E+04 -1,74E+04 -1,40E+09 -1,19E+09 -4,88E+08 -4,42E+08 -3,17E+07 -3, 17E+07 Nx -1,59E+06 -1,60E+06 N Mx -1,08E+07 -3,17E+07 Nmm 
306 -1,60E+06 -1,60E+06 5,15E+04 6,03E+04 -1,49E+04 -1,57E+04 -1, 19E+09 -1,05E+09 -4,45E+08 -4,05E+08 -2,57E+07 -2,57E+07 My -8,81E+08 -1,40E+09 Nmm Vy 8,02E+04 1,57E+04 N 
307 -1,60E+06 -1,60E+06 2,97E+04 4,43E+04 -1,64E+04 -1,78E+04 -1,04E+09 -9,48E+08 -4,07E+08 -3,62E+08 -1,75E+07 -1,75E+07 Mz -3,14E+08 -4,88E+08 Nmm Vz -1,49E+04 -1,99E+04 N 
308 -1 60E+06 -1 60E+06 1 57E+04 3 61E+04 -1 81E+04 -1 99E+04 -948E+08 -8 81E+08 -3 64E+08 -314E+08 -1 08E+07 -1 08E+07 

sectie 3 309 -1,60E+06 -1,59E+06 7,02E+03 2,74E+04 -2,00E+04 -2,18E+04 -8,81E+08 -8,34E+08 -3,16E+08 -2,61E+08 -5,08E+06 -5,08E+06 Nx -1,59E+06 -1,60E+06 N Mx 6,55E+06 -5,08E+06 Nmm 
310 -1,60E+06 -1,59E+06 -1,64E+03 1,29E+04 -2,26E+04 -2,39E+04 -8,34E+08 -8,18E+08 -2,62E+08 -2,01E+08 77043 77043 My -8,17E+08 -9,40E+08 Nmm Vy 2,74E+04 -3,71E+04 N 
311 -1,59E+06 -1,59E+06 -1,68E+04 -8,09E+03 -2,35E+04 -2,43E+04 -8,17E+08 -8,49E+08 -2,03E+08 -1,40E+08 3,64E+06 3,64E+06 Mz -7,54E+07 -3, 16E+08 Nmm Vz -2,00E+04 -2,52E+04 N 
312 -1 59E+06 -1 59E+06 -3 71E+04 -3 42E+04 -2 49E+04 -2,52E+04 -849E+08 -9 40E+08 -1 41E+08 -7 54E+07 6 55E+06 6,55E+06 

sectie 4 313 -1,59E+06 -1,59E+06 3,84E+04 4,21E+04 7,37E+03 7,03E+03 -9,35E+08 -8,32E+08 -6,95E+07 -8,84E+07 -1,51E+07 -1,51E+07 Nx -1,59E+06 -1,59E+06 N Mx -9,16E+06 -1,51E+07 Nmm 
314 -1,59E+06 -1,59E+06 1,27E+04 2,40E+04 6,66E+03 5,64E+03 -8,32E+08 -7,86E+08 -8,94E+07 -1,06E+08 -1,32E+07 -1,32E+07 My -7,75E+08 -9,35E+08 Nmm Vy 4,21 E+04 -1,47E+04 N 
315 -1,59E+06 -1,59E+06 -4,50E+03 1,43E+04 4,77E+03 3,05E+03 -7,86E+08 -7,75E+08 -1,06E+08 -1, 17E+08 -1,09E+07 -1,09E+07 Mz -6,95E+07 -1,24E+08 Nmm Vz 7,37E+03 1,45E+03 N 
316 -1 59E+06 -1 59E+06 -1 47E+04 1 16E+04 3 85E+03 1 45E+03 -7 75E+08 -7 80E+08 -1 17E+08 -1 24E+08 -916E+06 -916E+06 

sectie 5 317 -1,59E+06 -1,59E+06 -1,71E+04 9,23E+03 1,45E+03 -9,55E+02 -7,80E+08 -7,89E+08 -1,25E+08 -1,26E+08 -6,91E+06 -6,91E+06 Nx -1,59E+06 -1,59E+06 N Mx -1,26E+05 -6,91 E+06 Nmm 
318 -1,59E+06 -1,59E+06 -1,98E+04 -1,06E+03 -1,49E+03 -3,20E+03 -7,89E+08 -8,14E+08 -1,26E+08 -1,20E+08 -4,34E+06 -4,34E+06 My -7,80E+08 -9,92E+08 Nmm Vy 9,23E+03 -4, 73E+04 N 
319 -1,59E+06 -1,59E+06 -3,01E+04 -1,88E+04 -2,36E+03 -3,38E+03 -8,14E+08 -8,76E+08 -1,20E+08 -1,12E+08 -2,58E+06 -2,58E+06 Mz -1,01E+08 -1,26E+08 Nmm Vz 1,45E+03 -4,52E+03 N 
320 -1 59E+06 -1 59E+06 -4 73E+04 -4 35E+04 -417E+03 -4 52E+03 -8 76E+08 -9 92E+08 -1 13E+08 -1 01E+08 -1 26E+05 -1 26E+05 

sectie 6 321 -1,59E+06 -1,59E+06 4,35E+04 4,73E+04 4,52E+03 4,17E+03 -9,92E+08 -8,76E+08 -1,01E+08 -1,13E+08 1,26E+05 1,26E+05 Nx -1,59E+06 -1,59E+06 N Mx 6,91E+06 1,26E+05 Nmm 
322 -1,59E+06 -1,59E+06 1,88E+04 3,01E+04 3,38E+03 2,36E+03 -8,76E+08 -8,14E+08 -1,12E+08 -1,20E+08 2,58E+06 2,58E+06 My -7,80E+08 -9,92E+08 Nmm Vy 4, 73E+04 -9,23E+03 N 
323 -1,59E+06 -1,59E+06 1,06E+03 1,98E+04 3,20E+03 1,49E+03 -8,14E+08 -7,89E+08 -1,20E+08 -1,26E+08 4,34E+06 4,34E+06 Mz -1,01E+08 -1,26E+08 Nmm Vz 4,52E+03 -1,45E+03 N 
324 -1,59E+06 -1 59E+06 -9 23E+03 1 71E+04 9 55E+02 -1 45E+03 -7 89E+08 -7 80E+08 -1 26E+08 -1 25E+08 6 91E+06 6 91E+06 

sectie 7 325 -1,59E+06 -1,59E+06 -1, 16E+04 1,47E+04 -1,45E+03 -3,85E+03 -7,80E+08 -7,75E+08 -1,24E+08 -1, 17E+08 9,16E+06 9,16E+06 Nx -1,59E+06 -1,59E+06 N Mx 1,51E+07 9,16E+06 Nmm 
326 -1,59E+06 -1,59E+06 -1,43E+04 4,50E+03 -3,05E+03 -4,77E+03 -7,75E+08 -7,86E+08 -1,17E+08 -1,06E+08 1,09E+07 1,09E+07 My -7,75E+08 -9,35E+08 Nmm Vy 1,47E+04 -4,21 E+04 N 
327 -1,59E+06 -1,59E+06 -2,40E+04 -1,27E+04 -5,64E+03 -6,66E+03 -7,86E+08 -8,32E+08 -1,06E+08 -8,94E+07 1,32E+07 1,32E+07 Mz -6,95E+07 -1,24E+08 Nmm Vz -1,45E+03 -7,37E+03 N 
328 -1 59E+06 -1 59E+06 -4 21E+04 -3 84E+04 -7 03E+03 -7 37E+03 -8 32E+08 -9 35E+08 -8 84E+07 -6 95E+07 1 51E+07 1 51E+07 

sectie 8 329 -1,59E+06 -1,59E+06 3,42E+04 3,71E+04 2,52E+04 2,49E+04 -9,40E+08 -8,49E+08 -7,54E+07 -1,41E+08 -6,55E+06 -6,55E+06 Nx -1,59E+06 -1,60E+06 N Mx 5,08E+06 -6,55E+06 Nmm 
330 -1,59E+06 -1,59E+06 8,09E+03 1,68E+04 2,43E+04 2,35E+04 -8,49E+08 -8,17E+08 -1,40E+08 -2,03E+08 -3,64E+06 -3,64E+06 My -8,17E+08 -9,40E+08 Nmm Vy 3,71E+04 -2,74E+04 N 
331 -1,59E+06 -1,60E+06 -1,29E+04 1,64E+03 2,39E+04 2,26E+04 -8,18E+08 -8,34E+08 -2,01E+08 -2,62E+08 -77043 -77043 Mz -7,54E+07 -3,16E+08 Nmm Vz 2,52E+04 2,00E+04 N 
332 -1 59E+06 -1 60E+06 -2 74E+04 -7 02E+03 218E+04 2 OOE+04 -8 34E+08 -8 81E+08 -2 61E+08 -316E+08 5,08E+06 5 08E+06 

sectie 9 333 -1,60E+06 -1,60E+06 -3,61E+04 -1,57E+04 1,99E+04 1,81E+04 -8,81E+08 -9,48E+08 -3,14E+08 -3,64E+08 1,08E+07 1,08E+07 Nx -1,59E+06 -1,60E+06 N Mx 3,17E+07 1,08E+07 Nmm 
334 -1,60E+06 -1,60E+06 -4,43E+04 -2,97E+04 1,78E+04 1,64E+04 -9,48E+08 -1,04E+09 -3,62E+08 -4,07E+08 1,75E+07 1,75E+07 My -8,81E+08 -1,40E+09 Nmm Vy -1,57E+04 -8,02E+04 N 
335 -1,60E+06 -1,60E+06 -6,03E+04 -5,15E+04 1,57E+04 1,49E+04 -1,05E+09 -1,19E+09 -4,05E+08 -4,45E+08 2,57E+07 2,57E+07 Mz -3,14E+08 -4,88E+08 Nmm Vz 1,99E+04 1,49E+04 N 
336 -1 59E+06 -1 59E+06 -8 02E+04 -7 72E+04 1 74E+04 1 71E+04 -119E+09 -1 40E+09 -4 42E+08 -4 88E+08 317E+07 3 17E+07 

sectie 10 337 -1,29E+06 -1,29E+06 1,35E+05 1,51E+05 1,50E+03 8,86E+01 -1,96E+09 -1,54E+09 -1,56E+08 -1,59E+08 -5,24E+07 -5,24E+07 Nx -1,29E+06 -1,30E+06 N Mx -4,38E+07 -5,24E+07 Nmm 
338 -1,29E+06 -1,29E+06 1,25E+05 1,73E+05 1,82E+03 -2,43E+03 -1,54E+09 -1,10E+09 -1,56E+08 -1,56E+08 -5,08E+07 -5,08E+07 My -4,22E+07 -1,96E+09 Nmm Vy 1,93E+05 1,25E+05 N 
339 -1,30E+06 -1,30E+06 1,45E+05 1,93E+05 -2,55E+03 -6,78E+03 -1,10E+09 -5,77E+08 -1,54E+08 -1,39E+08 -4,70E+07 -4,70E+07 Mz -1,14E+08 -1,59E+08 Nmm Vz 1,82E+03 -8,30E+03 N 
340 -1,30E+06 -1,30E+06 1,66E+05 1,82E+05 -6,89E+03 -8,30E+03 -5,78E+08 -4,22E+07 -1,38E+08 -1,14E+08 -4,38E+07 -4,38E+07 

Tabcl VI- 5: Staafkrachtcn boog korte zijde BC 1 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNE0VERKAPPING IN ALUMINIUM 52 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC2: wind op lange zijde 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) VyU) Vz(i) VzU) My(i) MyU) Mz(i) MzU) Mx(i) MxU) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 301 -2,10E+05 -2,09E+05 6,18E+04 5,21E+04 -2,51E+04 -26149 1, 10E+08 2,88E+08 -1,37E+08 -6,02E+07 4,19E+06 4,19E+06 Nx -2,05E+05 -2,10E+05 N Mx 5,28E+06 2,46E+06 Nmm 

302 -2,10E+05 -2,08E+05 4,76E+04 1,87E+04 -2,64E+04 -29599 2,88E+08 3,94E+08 -5,92E+07 2,51E+07 5,28E+06 5,28E+06 My 3,94E+08 1,10E+08 Nmm Vy 6,18E+04 -2,86E+04 N 
303 -2,09E+05 -2,06E+05 1,41E+04 -1,47E+04 -2,97E+04 -32933 3,94E+08 3,88E+08 2,64E+07 1,22E+08 4,54E+06 4,54E+06 Mz 2,23E+08 -1,37E+08 Nmm Vz -2,51E+04 -3,37E+04 N 
304 -2 06E+05 -2 05E+05 -1,90E+04 -2 86E+04 -3 27E+04 -33736 3,88E+08 311E+08 1 23E+08 2 23E+08 2,46E+06 2 46E+06 

sectie 2 305 -1,76E+05 -1,76E+05 1,03E+05 1,01E+05 3,93E+04 39100 1,36E+07 2,84E+08 4,55E+08 3,51E+08 4,17E+07 4,17E+07 Nx -1,76E+05 -1,80E+05 N Mx 4,17E+07 2,80E+07 Nmm 
306 -1,77E+05 -1,77E+05 9,78E+04 9,25E+04 3,92E+04 38626 2,83E+08 5,35E+08 3,52E+08 2,49E+08 3,58E+ll7 3,58E+07 My 9,46E+08 1,36E+07 Nmm Vy 1,03E+05 6,52E+04 N 
307 -1,79E+05 -1,78E+05 8,92E+04 8,05E+04 3,84E+04 37379 5,34E+08 7,59E+08 2,51E+08 1,51E+08 3,08E+ll7 3,08E+07 Mz 4,55E+08 5, 70E+07 Nmm Vz 3,93E+04 3,58E+04 N 
308 -1 80E+05 -1 79E+05 7 74E+04 6,52E+04 3 72E+04 35828 7 58E+08 9 46E+08 1 53E+08 5,70E+07 2 80E+07 2 80E+07 

sectie 3 309 -1,80E+05 -1,80E+05 6,20E+04 4,99E+04 3,57E+04 34352 9,46E+08 1,09E+09 5,90E+07 -3,28E+07 2,69E+ll7 2,69E+07 Nx -1,80E+05 -1,81E+05 N Mx 3,26E+07 2,69E+07 Nmm 
310 -1,80E+05 -1,80E+05 4,66E+04 3,80E+04 3,42E+04 33211 1,09E+09 1,20E+09 -3,06E+07 -1,19E+08 2,70E+07 2,70E+07 My 1,35E+09 9,46E+08 Nmm Vy 6,20E+04 2,46E+04 N 
311 -1,81E+05 -1,81E+05 3,47E+04 2,95E+04 3,32E+04 32617 1,20E+09 1,29E+09 -1,17E+08 -2,03E+08 2,95E+ll7 2,95E+07 Mz 5,90E+07 -2,85E+08 Nmm Vz 3,57E+04 3,23E+04 N 
312 -1,81E+05 -1 81E+05 2,63E+04 2,46E+04 3,25E+04 32310 1 29E+09 1 35E+09 -2 00E+08 -2,85E+08 3 26E+07 3 26E+07 

sectie 4 313 -2,04E+05 -2,04E+05 -3,67E+04 -3,89E+04 4,29E+03 4028 1,40E+09 1,30E+09 -7,15E+07 -8,24E+07 3,96E+07 3,96E+07 Nx -2,00E+05 -2,04E+05 N Mx 4,40E+07 3,96E+07 Nmm 
314 -2,03E+05 -2,03E+05 -4,27E+04 -4,94E+04 4,02E+03 3243,2 1,30E+09 1,18E+09 -8,04E+07 -9,00E+07 4,08E+07 4,08E+07 My 1,40E+09 8,37E+08 Nmm Vy -3,67E+04 -8,34E+04 N 
315 -2,02E+05 -2,D2E+05 -5,30E+04 -6,41E+D4 3,18E+03 1889,1 1,18E+09 1,03E+D9 -8,83E+07 -9,49E+07 4,18E+07 4, 18E+07 Mz -7,15E+07 -9,66E+D7 Nmm Vz 4,29E+03 2,39E+02 N 
316 -2 01E+05 -2,00E+05 -6 78E+04 -8 34E+04 2 03E+03 238,77 1,03E+09 8 37E+08 -9 35E+07 -9 66E+07 4 40E+07 4 40E+07 

sectie 5 317 -1,99E+05 -1,99E+05 -8,70E+04 -1,03E+05 2,83E+02 -1520,7 8,37E+08 5,90E+08 -9,53E+07 -9,36E+07 4,57E+07 4,57E+07 Nx -1,92E+05 -1,99E+05 N Mx 5,04E+07 4,57E+07 Nmm 
318 -1,97E+05 -1,97E+05 -1,06E+05 -1,17E+05 -1,54E+03 -2842,2 5,90E+08 2,99E+08 -9,25E+07 -8,67E+07 4,72E+07 4,72E+07 My 8,37E+08 -3,67E+08 Nmm Vy -8,70E+04 -1,33E+05 N 
319 -1,94E+05 -1,94E+05 -1,21E+05 -1,27E+05 -2,71E+03 -3487,4 2,99E+08 -2,36E+07 -8,58E+07 -7,76E+07 4,90E+07 4,90E+07 Mz -6,70E+07 -9,53E+07 Nmm Vz 2,83E+02 -3,83E+03 N 
320 -1 92E+05 -1 92E+05 -1 31E+05 -1 33E+05 -3 57E+03 -3826 -2,35E+07 -3 67E+08 -7 67E+07 -6 70E+07 5 04E+07 5 04E+07 

sectie 6 321 -2,05E+05 -2,05E+05 -1,15E+05 -1,11E+05 4,84E+03 4494,3 -2,92E+08 -5,87E+08 8,30E+07 7,08E+07 4,10E+07 4,10E+07 Nx -1,99E+05 -2,05E+05 N Mx 4,10E+07 3, 78E+07 Nmm 
322 -2,03E+05 -2,03E+05 -1,15E+05 -1,04E+05 4,38E+03 3352,1 -5,87E+08 -8,72E+08 7,16E+07 6,14E+07 4,00E+07 4,00E+07 My -2,92E+08 -1,34E+09 Nmm Vy -6,61E+04 -1,15E+05 N 
323 -2,01E+05 -2,01E+05 -1,07E+05 -8,87E+04 3,43E+03 1719,6 -8,72E+08 -1,13E+09 6,23E+07 5,55E+07 3,84E+ll7 3,84E+07 Mz 8,30E+07 5,54E+07 Nmm Vz 4,84E+03 -7,86E+02 N 
324 -1 99E+05 -2,00E+05 -9 23E+04 -6 61E+04 1 61E+D3 -786 08 -1 13E+09 -1 34E+09 5 67E+07 5 54E+07 3,78E+07 3 78E+07 

sectie 7 325 -1,99E+05 -1,99E+05 -69645 -43334 -822,01 -3225,7 -1,34E+09 -1,48E+09 5,68E+07 6,22E+07 3,68E+07 3,68E+07 Nx -1,98E+05 -1,99E+05 N Mx 3,68E+07 3,30E+07 Nmm 
326 -1,98E+05 -1,98E+05 -46957 -28147 -3154,2 -4870,2 -1,48E+09 -1,58E+09 6,38E+07 7,44E+07 3,49E+07 3,49E+07 My -1,34E+09 -1,70E+09 Nmm Vy -2,03E+04 -6,96E+04 N 
327 -1,98E+05 -1,98E+05 -31690 -20410 -5002,2 -6030 -1,58E+09 -1,64E+09 7,63E+07 9,08E+07 3,44E+07 3,44E+07 Mz 1,09E+08 5,68E+07 Nmm Vz -8,22E+02 -6,43E+03 N 
328 -1 98E+05 -1 98E+05 -24075 -20311 -6094 -6432 7 -1 64E+09 -1 70E+09 9,30E+07 1 09E+08 3 30E+ll7 3 30E+07 

sectie 8 329 -2,27E+05 -2,27E+05 72375 75284 48282 48021 -1,67E+09 -1,48E+09 3,27E+08 2,01E+08 1,00E+07 1,00E+07 Nx -2,27E+05 -2,33E+05 N Mx 1,00E+07 5,20E+06 Nmm 
330 -2,29E+05 -2,29E+05 71080 79793 48016 47232 -1,48E+09 -1,28E+09 2,03E+08 7,85E+07 6,98E+ll6 6,98E+06 My -8,17E+08 -1,67E+09 Nmm Vy 1,06E+05 7,11E+04 N 
331 -2,31E+05 -2,31E+05 75452 90006 47390 46081 -1,28E+09 -1,07E+09 8,03E+07 -4,22E+07 5,20E+06 5,20E+06 Mz 3,27E+08 -1,59E+08 Nmm Vz 4,83E+04 4,43E+04 N 
332 -2,33E+05 -2 33E+05 85717 1 06E+05 46107 44273 -1,07E+09 -8,17E+08 -4 04E+07 -1,59E+08 6 46E+06 6 46E+06 

sectie 9 333 -2,35E+05 -2,36E+05 1,02E+05 1,22E+05 44442 42604 -8,17E+08 -5,21E+08 -1,58E+08 -2,72E+08 9,33E+06 9,33E+06 Nx -2,35E+05 -2,44E+05 N Mx 3,07E+07 9,33E+06 Nmm 
334 -2,38E+05 -2,39E+05 1,18E+05 1,32E+05 42770 41454 -5,22E+08 -1,91E+08 -2,71E+08 -3,81E+08 1,43E+07 1,43E+07 My 5,12E+08 -8,17E+08 Nmm Vy 1,37E+05 1,02E+05 N 
335 -2,41E+05 -2,42E+05 1,28E+05 1,37E+05 41625 40834 -1,92E+08 1,58E+08 -3,81E+08 -4,89E+08 2,16E+07 2,16E+07 Mz -1,58E+08 -5,98E+08 Nmm Vz 4,44E+04 4,08E+04 N 
336 -2,44E+05 -2,44E+05 1 32E+05 1 35E+05 41445 41180 1,57E+08 5 12E+08 -4 89E+08 -5 98E+08 3,07E+07 3 07E+07 

sectie 10 337 -1,25E+05 -1,26E+05 -75497 -59569 -71797 -73210 -2,50E+07 -2,36E+08 -5,79E+08 -3,62E+08 -9,12E+ll6 -9,12E+06 Nx -1,25E+05 -1,32E+05 N Mx 1,10E+06 -9,12E+06 Nmm 
338 -1,25E+05 -1,27E+05 -61966 -14026 -73216 -77456 -2,37E+08 -3,60E+08 -3,61E+08 -1,34E+08 -1,96E+06 -1,96E+06 My -2,50E+07 -3,60E+08 Nmm Vy 4,51E+04 -7,55E+04 N 
339 -1,27E+05 -1,30E+05 -16530 31521 -77564 -81788 -3,60E+08 -3,29E+08 -1,33E+08 1,09E+08 1,10E+ll6 1,10E+06 Mz 3,61E+08 -5,79E+08 Nmm Vz -7,18E+04 -8,32E+04 N 
340 -1,31E+05 -1,32E+05 29067 45120 -81760 -83172 -3,29E+08 -2,08E+08 1,1DE+08 3,61E+08 -1,00E+06 -1,00E+06 

Tabcl YI- 6: Staafkrachtcn boog korte zijde BC 2 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 53 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC3: alleen windzuiging 
ANSYS elem Nx(i) NxO) Vy(i) VyO) Vz(i) VzO) My(i) MyO) Mz(i) MzO) Mx(i) MxO) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 301 5,61E+05 5,61E+05 -24215 -35985 -72943 -73990 1,76E+08 9,01E+07 -3,16E+08 -9,33E+07 -8,49E+06 -8,49E+06 Nx 5,70E+05 5,61E+05 N Mx -6,59E+06 -1,73E+07 Nmm 

302 5,62E+05 5,64E+05 -24514 -59651 -73597 -76776 9,04E+07 -3,11E+07 -9,32E+07 1,34E+08 -6,59E+06 -6,59E+06 My 1,76E+08 -4,72E+08 Nmm Vy -2,42E+04 -8,28E+04 N 
303 5,65E+05 5,68E+05 -47707 -82699 -76340 -79524 -3,15E+07 -2,34E+08 1,34E+08 3,69E+08 -9,46E+06 -9,46E+06 Mz 6,11E+08 -3, 16E+08 Nmm Vz -7,29E+04 -8,10E+04 N 
304 5 69E+05 5 70E+05 -71223 -82824 -79963 -81029 -2 35E+08 -4 72E+08 3 69E+08 611E+08 -1 73E+07 -1 73E+07 

sectie 2 305 7,63E+05 7,64E+05 56255 54124 24286 24088 -9,10E+08 -7,63E+08 4,07E+08 3,43E+08 -1,63E+07 -1,63E+07 Nx 7,64E+05 7,61E+05 N Mx -1,63E+07 -3,27E+07 Nmm 
306 7,63E+05 7,63E+05 67876 61504 22763 22169 -7,63E+08 -5,91E+08 3,41 E+08 2,82E+08 -2,37E+07 -2,37E+07 My -2,16E+08 -9,10E+08 Nmm Vy 7,92E+04 5,41 E+04 N 
307 7,61E+05 7,62E+05 76129 65537 22336 21349 -5,92E+08 -4,05E+08 2,80E+08 2,23E+08 -2,88E+07 -2,88E+07 Mz 4,07E+08 1,67E+08 Nmm Vz 2,43E+04 2,00E+04 N 
308 7 61E+05 7 61E+05 79201 64427 21364 19986 -4 05E+08 -2 16E+08 2 21E+08 1,67E+08 -3 27E+07 -3 27E+07 

sectie 3 309 7,60E+05 7,61E+05 78318 63575 19862 18486 -2,16E+08 -3,08E+07 1,66E+08 1,16E+08 -3,58E+07 -3,58E+07 Nx 7,61E+05 7,57E+05 N Mx -3,58E+07 -3,96E+07 Nmm 
310 7,59E+05 7,60E+05 77428 66919 18736 17754 -3,10E+07 1,57E+08 1,15E+08 6,73E+07 -3,78E+07 -3,78E+07 My 5,87E+08 -2, 16E+08 Nmm Vy 8,86E+04 6,36E+04 N 
311 7,58E+05 7,59E+05 81069 74773 17477 16889 1,57E+08 3,60E+08 6,68E+07 2,20E+07 -3,91E+07 -3,91E+07 Mz 1,66E+08 -2,25E+07 Nmm Vz 1,99E+04 1,69E+04 N 
312 7 57E+05 7 57E+05 88558 86471 17108 16912 3 60E+08 5 87E+08 218E+07 -2 25E+07 -3 96E+07 -3 96E+07 

sectie 4 313 7,57E+05 7,57E+05 25480 22771 375,98 115,46 5,55E+08 6,19E+08 -1,94E+07 -2,01E+07 -1,33E+07 -1,33E+07 Nx 7,57E+05 7,55E+05 N Mx -1,24E+07 -1,33E+07 Nmm 
314 7,56E+05 7,56E+05 36799 28681 248,92 -531,68 6,19E+08 7,06E+08 -1,98E+07 -1,95E+07 -1,31E+07 -1,31E+07 My 8,86E+08 5,55E+08 Nmm Vy 4,25E+04 2,28E+04 N 
315 7,56E+05 7,56E+05 42213 28680 -151,85 -1438,8 7,06E+08 7,99E+08 -1,92E+07 -1,72E+07 -1,31E+07 -1,31E+07 Mz -9,93E+06 -2,01 E+07 Nmm Vz 3,76E+02 -3,63E+03 N 
316 7 55E+05 7 55E+05 42481 23563 -1841 5 -3634,5 7 99E+08 8 86E+08 -1 69E+07 -9 93E+06 -1 24E+07 -1 24E+07 

sectie 5 317 7,55E+05 7,55E+05 37182 18288 -3649 -5452,7 8,86E+08 9,57E+08 -9,69E+06 2,23E+06 -1,22E+07 -1,22E+07 Nx 7,55E+05 7,54E+05 N Mx -1,22E+07 -1,36E+07 Nmm 
318 7,55E+05 7,55E+05 32103 18605 -5207,8 -6505,6 9,57E+08 1,02E+09 2,40E+06 1,77E+07 -1,26E+07 -1,26E+07 My 1,19E+09 8,86E+08 Nmm Vy 3,78E+04 1,83E+04 N 
319 7,54E+05 7,54E+05 32381 24288 -6911,5 -7689,7 1,02E+09 1,09E+09 1,77E+07 3,68E+07 -1,23E+07 -1,23E+07 Mz 5,61E+07 -9,69E+06 Nmm Vz -3,65E+03 -7,69E+03 N 
320 7 54E+05 7 54E+05 37810 35113 -7315,7 -7575 1 09E+09 119E+09 3 67E+07 5 61E+07 -1 36E+07 -1 36E+07 

sectie 6 321 7,54E+05 7,54E+05 -35113 -37810 7575 7315,7 1,19E+09 1,09E+09 5,61E+07 3,67E+07 1,36E+07 1,36E+07 Nx 7,55E+05 7,54E+05 N Mx 1,36E+07 1,22E+07 Nmm 
322 7,54E+05 7,54E+05 -24288 -32381 7689,7 6911,5 1,09E+09 1,02E+09 3,68E+07 1,77E+07 1,23E+07 1,23E+07 My 1,19E+09 8,86E+08 Nmm Vy -1,83E+04 -3,78E+04 N 
323 7,55E+05 7,55E+05 -18605 -32103 6505,6 5207,8 1,02E+09 9,57E+08 1,77E+07 2,40E+06 1,26E+07 1,26E+07 Mz 5,61E+07 -9,69E+06 Nmm Vz 7,69E+03 3,65E+03 N 
324 7 55E+05 7 55E+05 -18288 -37182 5452 7 3649 9 57E+08 8 86E+08 2 23E+06 -9 69E+06 1 22E+07 1 22E+07 

sectie 7 325 7,55E+05 7,55E+05 -23563 -42481 3634,5 1841,5 8,86E+08 7,99E+08 -9,93E+06 -1,69E+07 1,24E+07 1,24E+07 Nx 7,57E+05 7,55E+05 N Mx 1,33E+07 1,24E+07 Nmm 
326 7,56E+05 7,56E+05 -28680 -42213 1438,8 151,85 7,99E+08 7,06E+08 -1,72E+07 -1,92E+07 1,31E+07 1,31E+07 My 8,86E+08 5,55E+08 Nmm Vy -2,28E+04 -4,25E+04 N 
327 7,56E+05 7,56E+05 -28681 -36799 531,68 -248,92 7,06E+08 6, 19E+08 -1,95E+07 -1,98E+07 1,31E+07 1,31E+07 Mz -9,93E+06 -2,01 E+07 Nmm Vz 3,63E+03 -3, 76E+02 N 
328 7 57E+05 7 57E+05 -22771 -25480 -11546 -375 98 619E+08 5 55E+08 -2 01E+07 -1 94E+07 1 33E+07 1,33E+07 

sectie 8 329 7,57E+05 7,57E+05 -86471 -88558 -16912 -17108 5,87E+08 3,60E+08 -2,25E+07 2,18E+07 3,96E+07 3,96E+07 Nx 7,61E+05 7,57E+05 N Mx 3,96E+07 3,58E+07 Nmm 
330 7,59E+05 7,58E+05 -74773 -81069 -16889 -17477 3,60E+08 1,57E+08 2,20E+07 6,68E+07 3,91E+07 3,91E+07 My 5,87E+08 -2,16E+08 Nmm Vy -6,36E+04 -8,86E+04 N 
331 7,60E+05 7,59E+05 -66919 -77428 -17754 -18736 1,57E+08 -3,10E+07 6,73E+07 1,15E+08 3,78E+07 3,78E+07 Mz 1,66E+08 -2,25E+07 Nmm Vz -1,69E+04 -1,99E+04 N 
332 7,61E+05 7 60E+05 -63575 -78318 -18486 -19862 -3 08E+07 -2 16E+08 1 16E+08 1 66E+08 3 58E+07 3 58E+07 

sectie 9 333 7,61E+05 7,61E+05 -64427 -79201 -19986 -21364 -2,16E+08 -4,05E+08 1,67E+08 2,21E+08 3,27E+07 3,27E+07 Nx 7,64E+05 7,61E+05 N Mx 3,27E+07 1,63E+07 Nmm 
334 7,62E+05 7,61E+05 -65537 -76129 -21349 -22336 -4,05E+08 -5,92E+08 2,23E+08 2,80E+08 2,88E+07 2,88E+07 My -2,16E+08 -9,10E+08 Nmm Vy -5,41E+04 -7,92E+04 N 
335 7,63E+05 7,63E+05 -61504 -67876 -22169 -22763 -5,91E+08 -7,63E+08 2,82E+08 3,41E+08 2,37E+07 2,37E+07 Mz 4,07E+08 1,67E+08 Nmm Vz -2,00E+04 -2,43E+04 N 
336 7 64E+05 7 63E+05 -54124 -56255 -24088 -24286 -7 63E+08 -910E+08 3 43E+08 4 07E+08 1 63E+07 1 63E+07 

sectie 10 337 5,70E+05 5,69E+05 82824 71223 81029 79963 -4,72E+08 -2,35E+08 6,11E+08 3,69E+08 1,73E+07 1,73E+07 Nx 5,70E+05 5,61E+05 N Mx 1,73E+07 6,59E+06 Nmm 
338 5,68E+05 5,65E+05 82699 47707 79524 76340 -2,34E+08 -3,15E+07 3,69E+08 1,34E+08 9,46E+06 9,46E+06 My 1,76E+08 -4,72E+08 Nmm Vy 8,28E+04 2,42E+04 N 
339 5,64E+05 5,62E+05 59651 24514 76776 73597 -3,11E+07 9,04E+07 1,34E+08 -9,32E+07 6,59E+06 6,59E+06 Mz 6,11E+08 -3,16E+08 Nmm Vz 8,10E+04 7,29E+04 N 
340 5,61E+05 5,61E+05 35985 24215 73990 72943 9,01E+07 1,76E+08 -9,33E+07 -3,16E+08 8,49E+06 8,49E+06 

Tabel VI- 7: Staafkrachten boog korte zijde BC 3 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 54 



BIJLAGEN 81JLAGE VI: TERUGK□PPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC4: sneeuwbelasting 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) MyU) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
sectie 1 301 -6,97E+05 -6,92E+05 34794 4,74E+04 1,21E+05 1,14E+05 -1,95E+08 -7,68E+07 4,64E+08 1,03E+08 1,07E+07 1,07E+07 Nx -6,66E+05 -6,97E+05 N Mx 2,39E+07 8,62E+06 Nmm 

302 -6,93E+05 -6,79E+05 33347 7, 13E+04 1,14E+05 9,99E+04 -7,72E+07 7,49E+07 1,03E+08 -2,27E+08 8,62E+06 8,62E+06 My 5,83E+08 -1,95E+08 Nmm Vy 9,50E+04 3,33E+04 N 
303 -6,81E+05 -6,68E+05 56971 95042 9,94E+04 8,03E+04 7,56E+07 3,11E+08 -2,26E+08 -4,94E+08 1,35E+07 1,35E+07 Mz 4,64E+08 -7,23E+08 Nmm Vz 1,21E+05 7,44E+04 N 
304 -6 70E+05 -6 66E+05 81498 94210 8 08E+04 7,44E+04 3,13E+08 5 83E+08 -493E+08 -7 23E+08 2,39E+07 2 39E+07 

sectie 2 305 -8,37E+05 -8,37E+05 -65215 -62873 1,58E+03 4,00E+02 1,06E+09 8,89E+08 -2,49E+08 -2,52E+08 2,28E+07 2,28E+07 Nx -8,24E+05 -8,37E+05 N Mx 3,74E+07 2,28E+07 Nmm 
306 -8,35E+05 -8,34E+05 -77897 -70852 1,86E+03 -1,68E+03 8,89E+08 6,92E+08 -2,51E+08 -2,51E+08 2,88E+07 2,88E+07 My 1,06E+09 2,63E+08 Nmm Vy -6,29E+04 -8,98E+04 N 
307 -8,32E+05 -8,29E+05 -86786 -75009 -1,85E+03 -7,75E+03 6,92E+08 4,78E+08 -2.49E+08 -2,37E+08 3,33E+07 3,33E+07 Mz -2,05E+08 -2,52E+08 Nmm Vz 1,86E+03 -1,60E+04 N 
308 -8 28E+05 -8,24E+05 -89849 -73355 -7,76E+03 -1 60E+04 4 79E+08 2 63E+08 -2,36E+08 -2 05E+08 3 74E+07 3 74E+07 

sectie 3 309 -8,22E+05 -8, 19E+05 -88376 -71864 -1,59E+04 -2,42E+04 2,64E+08 5,48E+07 -2,04E+08 -1,51E+08 4,12E+07 4,12E+07 Nx -8,10E+05 -8,22E+05 N Mx 4,53E+07 4, 12E+07 Nmm 
310 -8, 17E+05 -8,15E+05 -86784 -74966 -2,44E+04 -3,04E+04 5,51E+07 -1,56E+08 -1.50E+08 -7,77E+07 4,39E+07 4,39E+07 My 2,64E+08 -6,32E+08 Nmm Vy -7,19E+04 -9,79E+04 N 
311 -8,14E+05 -8,12E+05 -90164 -83070 -3,01E+04 -3,36E+04 -1,56E+08 -3,81E+08 -7.70E+07 6,69E+06 4,53E+07 4,53E+07 Mz 9,74E+07 -2,04E+08 Nmm Vz -1,59E+04 -3,50E+04 N 
312 -811E+05 -8,10E+05 -9 79E+04 -95479 -3 39E+04 -3,50E+04 -3,81E+08 -6 32E+08 7 03E+06 9 74E+07 4,53E+07 4 53E+07 

sectie 4 313 -7,94E+05 -7,94E+05 -33782 -30708 2,64E+04 2,49E+04 -5,93E+08 -6,78E+08 8,84E+07 2,08E+07 1,27E+07 1,27E+07 Nx -7,87E+05 -7,94E+05 N Mx 1,46E+07 1,25E+07 Nmm 
314 -7,93E+05 -7,92E+05 -45400 -36163 2,48E+04 2,01E+04 -6,78E+08 -7,86E+08 2,04E+07 -3,87E+07 1,25E+07 1,25E+07 My -5,93E+08 -9,99E+08 Nmm Vy -2,77E+04 -5,03E+04 N 
315 -7,91E+05 -7,90E+05 -50317 -34912 1,98E+04 1,20E+04 -7,86E+08 -8,98E+08 -3,91E+07 -8,11E+07 1,36E+07 1,36E+07 Mz 8,84E+07 -1,00E+08 Nmm Vz 2,64E+04 1,63E+03 N 
316 -7 89E+05 -7 87E+05 -49323 -27741 1 25E+04 1 63E+03 -8 98E+08 -9,99E+08 -8,14E+07 -1,00E+08 1 46E+07 1,46E+07 

sectie 5 317 -7,86E+05 -7,85E+05 -41931 -20351 1,65E+03 -9,16E+03 -9,99E+08 -1,08E+09 -1,01E+08 -9,02E+07 1,64E+07 1,64E+07 Nx -7,83E+05 -7,86E+05 N Mx 1,95E+07 1,64E+07 Nmm 
318 -7,85E+05 -7,84E+05 -34719 -19288 -9,42E+03 -1,71E+04 -1,08E+09 -1,15E+09 -9,03E+07 -5,52E+07 1,84E+07 1,84E+07 My -9,99E+08 -1,32E+09 Nmm Vy -1,93E+04 -4,19E+04 N 
319 -7,83E+05 -7,83E+05 -33601 -24340 -1,67E+04 -2,13E+04 -1, 15E+09 -1,22E+09 -5,51E+07 -5,08E+06 1,88E+07 1,88E+07 Mz 5,41E+07 -1,01E+08 Nmm Vz 1,65E+03 -2,33E+04 N 
320 -7 83E+05 -7 83E+05 -38382 -35296 -2,17E+04 -2 33E+04 -1 22E+09 -1,32E+09 -4,91E+06 5,41E+07 1 95E+07 1,95E+07 

sectie 6 321 -7,83E+05 -7,83E+05 35298 38384 2,33E+04 2, 17E+04 -1,32E+09 -1,22E+09 5.41E+07 -4,93E+06 -1,96E+07 -1,96E+07 Nx -7,83E+05 -7,86E+05 N Mx -1,64E+07 -1,96E+07 Nmm 
322 -7,83E+05 -7,83E+05 24342 33602 2,13E+04 1,67E+04 -1,22E+09 -1,15E+09 -5,11E+06 -5,51E+07 -1,89E+07 -1,89E+07 My -9,99E+08 -1,32E+09 Nmm Vy 4,19E+04 1,93E+04 N 
323 -7,84E+05 -7,85E+05 19290 34721 1,71E+04 9,42E+03 -1,15E+09 -1,08E+09 -5,52E+07 -9,03E+07 -1,85E+07 -1,85E+07 Mz 5,41E+07 -1,01E+08 Nmm Vz 2,33E+04 -1,65E+03 N 
324 -7,85E+05 -7 86E+05 20353 41932 9,16E+03 -1 65E+03 -1,08E+09 -9,99E+08 -9,02E+07 -1,01E+08 -1 64E+07 -1,64E+07 

sectie 7 325 -7,87E+05 -7,89E+05 27743 49325 -1,63E+03 -1,25E+04 -9,99E+08 -8,98E+08 -1,00E+08 -8,14E+07 -1,46E+07 -1,46E+07 Nx -7,87E+05 -7,94E+05 N Mx -1,25E+07 -1,46E+07 Nmm 
326 -7,90E+05 -7,91E+05 34914 50319 -1,20E+04 -1,98E+04 -8,98E+08 -7,86E+08 -8,11E+07 -3,91E+07 -1,36E+07 -1,36E+07 My -5,93E+08 -9,99E+08 Nmm Vy 5,03E+04 2,77E+04 N 
327 -7,92E+05 -7,93E+05 36165 45402 -2,01E+04 -2,48E+04 -7,86E+08 -6,78E+08 -3,87E+07 2,04E+07 -1,25E+07 -1,25E+07 Mz 8,84E+07 -1,00E+08 Nmm Vz -1,63E+03 -2,64E+04 N 
328 -7 94E+05 -7,94E+05 30710 33784 -2 49E+04 -2,64E+04 -6,78E+08 -5,93E+08 2,08E+07 8,84E+07 -1 27E+07 -1,27E+07 

sectie 8 329 -8,10E+05 -8,11E+05 95485 97859 3,50E+04 3,38E+04 -6,32E+08 -3,81E+08 9,73E+07 7,03E+06 -4,53E+07 -4,53E+07 Nx -8,10E+05 -8,22E+05 N Mx -4, 12E+07 -4,53E+07 Nmm 
330 -8,12E+05 -8,14E+05 83076 90169 3,36E+04 3,00E+04 -3,81E+08 -1,55E+08 6,69E+06 -7,69E+07 -4,53E+07 -4,53E+07 My 2,64E+08 -6,32E+08 Nmm Vy 9,79E+04 7,19E+04 N 
331 -8,15E+05 -8,17E+05 74972 86790 3,03E+04 2,44E+04 -1,56E+08 5,51E+07 -7,76E+07 -1,50E+08 -4,39E+07 -4,39E+07 Mz 9,73E+07 -2,04E+08 Nmm Vz 3,50E+04 1,59E+04 N 
332 -819E+05 -8,22E+05 71870 88383 2 41E+04 1 59E+04 5,49E+07 2 64E+08 -1,51E+08 -2 04E+08 -412E+07 -412E+07 

sectie 9 333 -8,24E+05 -8,28E+05 73361 89856 1,60E+04 7,72E+03 2,64E+08 4,79E+08 -2,05E+08 -2,35E+08 -3,74E+07 -3,74E+07 Nx -8,24E+05 -8,37E+05 N Mx -2,29E+07 -3, 7 4E+07 Nmm 
334 -8,29E+05 -8,32E+05 75016 86793 7,71E+03 1,82E+03 4,79E+08 6,92E+08 -2,37E+08 -2,49E+08 -3,33E+07 -3,33E+07 My 1,06E+09 2,64E+08 Nmm Vy 8,99E+04 6,29E+04 N 
335 -8,34E+05 -8,35E+05 70859 77904 1,64E+03 -1,89E+03 6,92E+08 8,89E+08 -2,51E+08 -2,50E+08 -2,88E+07 -2,88E+07 Mz -2,05E+08 -2,52E+08 Nmm Vz 1,60E+04 -1,89E+03 N 
336 -8 37E+05 -8 37E+05 62881 65223 -4 37E+02 -1 62E+03 8 89E+08 1 06E+09 -2 52E+08 -2 49E+08 -2 29E+07 -2 29E+07 

sectie 10 337 -6,66E+05 -6,70E+05 -94199 -81486 -7,28E+04 -7,92E+04 5,83E+08 3,13E+08 -7,19E+08 -4,93E+08 -2,40E+07 -2,40E+07 Nx -6,66E+05 -6,97E+05 N Mx -8,61E+06 -2,40E+07 Nmm 
338 -6,69E+05 -6,81E+05 -95041 -56970 -7,87E+04 -9,78E+04 3,12E+08 7,59E+07 -4,94E+08 -2,31E+08 -1,36E+07 -1,36E+07 My 5,83E+08 -1,95E+08 Nmm Vy -3,34E+04 -9,50E+04 N 
339 -6,80E+05 -6,93E+05 -71343 -33359 -9,83E+04 -1,17E+05 7,52E+07 -7,70E+07 -2,32E+08 9,78E+07 -8,61E+06 -8,61E+06 Mz 4,69E+08 -7, 19E+08 Nmm Vz -7,28E+04 -1,24E+05 N 
340 -6,92E+05 -6,97E+05 -47422 -3,48E+04 -1,18E+05 -1,24E+05 -7,67E+07 -1,95E+08 9,78E+07 4,69E+08 -1,06E+07 -1,06E+07 

Tabcl VI- 8: Staafkrachten boog korte zijde BC 4 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 55 



81.JLAGEN B1.JLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

VI. 1 .3 SECUNDAIRE LIGGERS LANGE ZI.JDEN 

Staafkrachten BC1 : Wind op korte zijden 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
501 -94518 -97118 -1,50E+05 -1,10E+05 81169 79017 2,72E+08 -4,92E+08 9,49E+08 4,99E+08 1,75E+08 1,75E+08 Nx -9,28E+04 -1,20E+05 N Mx 1,75E+08 1,53E+08 Nmm 
502 -92809 -1,01E+05 -1,14E+05 8480 78509 72088 -4,90E+08 -8,23E+08 5,07E+08 8,30E+07 1,56E+08 1,56E+08 My 4,16E+08 -8,23E+08 Nmm Vy 1,62E+05 -1,50E+05 N 
503 -1,02E+05 -1,11E+05 4168,4 1,26E+05 72035 65713 -8,22E+08 -4, 18E+08 9,27E+07 -2,92E+08 1,53E+08 1,53E+08 Mz 9,49E+08 -6,50E+08 Nmm Vz 8,12E+04 6,42E+04 N 
504 -1 16E+05 -1 20E+05 1 21E+05 1 62E+05 66218 64218 -420E+08 416E+08 -2 84E+08 -6 50E+08 1,65E+08 1 65E+08 
505 -1,27E+05 -1,30E+05 -1,85E+05 -1,37E+05 52781 51919 6,66E+08 -4,55E+08 6,46E+08 2,98E+08 2,28E+08 2,28E+08 Nx -1,24E+05 -1,57E+05 N Mx 2,30E+08 2, 14E+08 Nmm 
506 -1,24E+05 -1,35E+05 -1,43E+05 369,99 51625 49137 -4,54E+08 -9,80E+08 3,09E+08 -2,59E+07 2,14E+08 2,14E+08 My 6,66E+08 -9,80E+08 Nmm Vy 1,77E+05 -1,85E+05 N 
507 -1,34E+05 -1,47E+05 -5969,4 1,37E+05 49061 46605 -9,80E+08 -4,93E+08 -1,38E+07 -3,30E+08 2,15E+08 2,15E+08 Mz 6,46E+08 -6,28E+08 Nmm Vz 5,28E+04 4,62E+04 N 
508 -1,53E+05 -1 57E+05 1 30E+05 1 77E+05 46996 46199 -4 93E+08 5 79E+08 -319E+08 -6 28E+08 2,30E+08 2 30E+08 
509 91602 89149 1,07E+05 79335 45456 46085 -4,83E+08 1,66E+08 5,86E+08 2,83E+08 2,01E+08 2,01E+08 Nx 9,16E+04 6,78E+04 N Mx 2,04E+08 1,88E+08 Nmm 
510 85404 77077 83450 -254,4 45910 47801 1,65E+08 4,72E+08 2,93E+08 -1,76E+07 1,88E+08 1,88E+08 My 4,72E+08 -4,83E+08 Nmm Vy 1,07E+05 -1,06E+05 N 
511 77029 67769 3417,8 -80713 47757 49582 4,72E+08 1,84E+08 -7,88E+06 -3,32E+08 1,89E+08 1,89E+08 Mz 5,86E+08 -6,55E+08 Nmm Vz 5,04E+04 4,55E+04 N 
512 71374 67988 -77410 -1 06E+05 49790 50387 1 85E+08 -4 54E+08 -3,22E+08 -6 55E+08 2 04E+08 2 04E+08 
513 60138 58181 85464 61643 63067 64689 -1,55E+08 2,79E+08 8,21E+08 4,65E+08 1,16E+08 1,16E+08 Nx 6,01E+04 4,24E+04 N Mx 1,16E+08 9,42E+07 Nmm 
514 55765 49260 64127 -7742,3 64401 69224 2,77E+08 4,57E+08 4,71E+08 9,75E+07 9,77E+07 9,77E+07 My 4,57E+08 -3, 17E+08 Nmm Vy 8,55E+04 -1,00E+05 N 
515 49574 42409 -5490,5 -77762 69214 73963 4,57E+08 2,00E+08 1,03E+08 -3,00E+08 9,42E+07 9,42E+07 Mz 8,21E+08 -7,20E+08 Nmm Vz 7,58E+04 6,31 E+04 N 
516 45507 42408 -75652 -1,00E+05 74309 75802 2,02E+08 -3,17E+08 -2,96E+08 -7,20E+08 1,06E+08 1,06E+08 

Tabel VI-9: Staafkrachten secundaire liggers lange zijde BC 1 

Staafkrachten BC2: Wind op lange zijden 
ANSYS elem Nx(i) Nx(j) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
501 -28616 -31216 -1,63E+05 -1,22E+05 1,62E+04 14016 2,92E+08 -5,42E+08 1,87E+08 1,00E+08 1,61E+08 1,61E+08 Nx -2,64E+04 -5,33E+04 N Mx 1,61E+08 1,55E+08 Nmm 
502 -26431 -35096 -1,23E+05 -1,18E+03 13508 7086,3 -5,42E+08 -9,29E+08 1,09E+08 4,91E+07 1,58E+08 1,58E+08 My 2,92E+08 -9,29E+08 Nmm Vy 1,58E+05 -1,63E+05 N 
503 -35028 -44582 -2584,6 1,19E+05 7,05E+03 727,32 -9,28E+08 -5,62E+08 5,95E+07 3,96E+07 1,56E+08 1,56E+08 Mz 1,87E+08 3,96E+07 Nmm Vz 1,62E+04 -7,11E+02 N 
504 -49223 -53336 1 18E+05 1 58E+05 1 29E+03 -71115 -561E+08 2 52E+08 4 86E+07 4 89E+07 1 55E+08 1 55E+08 
505 -45524 -48805 -1,93E+05 -1,45E+05 7,86E+03 7000 4,57E+08 -7,18E+08 1,07E+08 5,66E+07 7,28E+07 7,28E+07 Nx -4,20E+D4 -7,60E+04 N Mx 7,28E+D7 6,81 E+07 Nmm 
506 -42045 -53126 -1,47E+05 -3,98E+03 6723,3 4235,1 -7,18E+08 -1,27E+09 6,11E+07 2,39E+07 7,03E+07 7,03E+D7 My 4,57E+08 -1,27E+09 Nmm Vy 1,81 E+05 -1,93E+05 N 
507 -52887 -65232 -6444,1 1,37E+05 4,20E+03 1740,4 -1,27E+09 -7,88E+08 2,98E+07 1,10E+07 6,97E+07 6,97E+07 Mz 1,07E+08 5,42E+06 Nmm Vz 7,86E+03 1,23E+03 N 
508 -71489 -76003 1 33E+05 1 81E+05 2 03E+03 1233 3 -7 88E+08 3 07E+08 1 54E+07 5 42E+06 6 81E+07 6 81E+07 
509 -45524 -48805 -1,93E+05 -1,45E+05 -7,86E+03 -7000 4,57E+08 -7,18E+08 -1,07E+08 -5,66E+07 -7,28E+07 -7,28E+07 Nx -4,20E+04 -7,60E+04 N Mx -6,81 E+07 -7,28E+07 Nmm 
510 -42045 -53126 -1,47E+05 -3,98E+03 -6723,3 -4235, 1 -7, 18E+08 -1,27E+09 -6,11E+07 -2,39E+07 -7,03E+07 -7,03E+07 My 4,57E+08 -1,27E+09 Nmm Vy 1,81 E+05 -1,93E+05 N 
511 -52887 -65232 -6444,1 1,37E+05 -4,20E+03 -1740,4 -1,27E+09 -7,88E+08 -2,98E+07 -1, 10E+07 -6,97E+07 -6,97E+07 Mz -5,42E+06 -1,07E+08 Nmm Vz -1,23E+03 -7,86E+03 N 
512 -71489 -76003 1 33E+05 1 81E+05 -2 03E+03 -1233,3 -7 88E+08 3 07E+08 -1,54E+07 -5 42E+06 -6,81E+07 -6 81E+07 
513 -28616 -31216 -1,63E+05 -1,22E+05 -1,62E+04 -14016 2,92E+08 -5,42E+08 -1,87E+08 -1,00E+08 -1,61E+08 -1,61E+08 Nx -2,64E+04 -5,33E+04 N Mx -1,55E+08 -1,61E+08 Nmm 
514 -26431 -35096 -1,23E+05 -1, 18E+03 -13508 -7086,3 -5,42E+08 -9,29E+08 -1,09E+08 -4,91E+07 -1,58E+08 -1,58E+08 My 2,92E+08 -9,29E+08 Nmm Vy 1,58E+05 -1,63E+05 N 
515 -35028 -44582 -2584,6 1,19E+05 -7,05E+03 -727,32 -9,28E+08 -5,62E+08 -5,95E+07 -3,96E+07 -1,56E+08 -1,56E+08 Mz -3,96E+07 -1,87E+08 Nmm Vz 7,11E+02 -1,62E+04 N 
516 -49223 -53336 1,18E+05 1,58E+05 -1,29E+03 711,15 -5,61E+08 2,52E+08 -4,86E+07 -4,89E+07 -1,55E+08 -1,55E+08 

Tabel V- 10: Staafkrachten secundaire liggers lange zijde BC 2 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 56 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

Staafkrachten BC3: alleen windzuiging 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) VyU) Vz(i) VzO) My(i) MyU) Mz(i) MzO) Mx(i) MxU) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
501 2,59E+04 2,39E+04 1,18E+05 8,86E+04 -2,37E+03 -3992,5 -2, 17E+08 3,86E+08 -1,34E+08 -1,18E+08 -1,19E+08 -1,19E+08 Nx 2,59E+04 6,70E+03 N Mx -1,10E+08 -1,19E+08 Nmm 
502 2,05E+04 1,40E+04 89481 2,05E+03 -3,62E+03 -8445,7 3,86E+08 6,70E+08 -1,24E+08 -9, 14E+07 -1,14E+08 -1,14E+08 My 6,70E+08 -2, 17E+08 Nmm Vy 1,18E+05 -1,15E+05 N 
503 1,39E+04 6,70E+03 2632,3 -8,52E+04 -8,42E+03 -13173 6,69E+08 4,09E+08 -9,89E+07 -3,67E+07 -1,11E+08 -1,11E+08 Mz 3,91E+07 -1,34E+08 Nmm Vz -2,37E+03 -1,51E+04 N 
504 1 01E+04 6951 3 -848E+04 -1 15E+05 -13608 -15101 4 09E+08 -1 80E+08 -4 32E+07 391E+07 -110E+08 -1 10E+08 
505 9,09E+03 6,63E+03 1,40E+05 1,07E+05 -7,90E+02 -1419,6 -3,38E+08 5,19E+08 -5,25E+07 -4,59E+07 -5,38E+07 -5,38E+07 Nx 9,09E+03 -1,61E+04 N Mx -4,91E+07 -5,38E+07 Nmm 
506 1,70E+03 -6,63E+03 1,07E+05 4,93E+03 -1,23E+03 -3118,9 5,18E+08 9,27E+08 -4,93E+07 -3,55E+07 -5,18E+07 -5,18E+07 My 9,27E+08 -3,38E+08 Nmm Vy 1,40E+05 -1,33E+05 N 
507 -6,85E+03 -1,61E+04 4629,2 -9,77E+04 -3,11E+03 -4937,7 9,27E+08 5,80E+08 -3,99E+07 -1,25E+07 -5,05E+07 -5,05E+07 Mz 2,06E+07 -5,25E+07 Nmm Vz -7,90E+02 -5,66E+03 N 
508 -116E+04 -14948 -9 84E+04 -1 33E+05 -5067 3 -5664 8 5 80E+08 -2 25E+08 -1 56E+07 2 06E+07 -4 91E+07 -4 91E+07 
509 9,09E+03 6,63E+03 1,40E+05 1,07E+05 7,90E+02 1419,6 -3,38E+08 5,19E+08 5,25E+07 4,59E+07 5,38E+07 5,38E+07 Nx 9,09E+03 -1,61E+04 N Mx 5,38E+07 4,91E+07 Nmm 
510 1,70E+03 -6,63E+03 1,07E+05 4,93E+03 1,23E+03 3118,9 5,18E+08 9,27E+08 4,93E+07 3,55E+07 5,18E+07 5,18E+07 My 9,27E+08 -3,38E+08 Nmm Vy 1,40E+05 -1,33E+05 N 
511 -6,85E+03 -1,61E+04 4629,2 -9,77E+04 3,11E+03 4937,7 9,27E+08 5,80E+08 3,99E+07 1,25E+07 5,05E+07 5,05E+07 Mz 5,25E+07 -2,06E+07 Nmm Vz 5,66E+03 7,90E+02 N 
512 -1 16E+04 -14948 -9 84E+04 -1 33E+05 5067 3 56648 5 80E+08 -2 25E+08 1 56E+07 -2 06E+07 4 91E+07 4 91E+07 
513 2,59E+04 2,39E+04 1,18E+05 8,86E+04 2,37E+03 3992,5 -2,17E+08 3,86E+08 1,34E+08 1,18E+08 1,19E+08 1,19E+08 Nx 2,59E+04 6,70E+03 N Mx 1,19E+08 1,10E+08 Nmm 
514 2,05E+04 1,40E+04 89481 2,05E+03 3,62E+03 8445,7 3,86E+08 6,70E+08 1,24E+08 9,14E+07 1,14E+08 1,14E+08 My 6,70E+08 -2,17E+08 Nmm Vy 1,18E+05 -1,15E+05 N 
515 1,39E+04 6,70E+03 2632,3 -8,52E+04 8,42E+03 13173 6,69E+08 4,09E+08 9,89E+07 3,67E+07 1,11E+08 1,11E+08 Mz 1,34E+08 -3,91E+07 Nmm Vz 1,51E+04 2,37E+03 N 
516 1,01E+04 6951,3 -8,48E+04 -1,15E+05 13608 15101 4,09E+08 -1,80E+08 4,32E+07 -3,91E+07 1,10E+08 1,10E+08 

Tabcl VI- 11: Staafkrachtcn secundairc liggers langc zijde BC 3 

Staafkrachten BC4: sneeuwbelasting 
ANSYS elem Nx(i) NxU) Vy(i) VyU) Vz(i) VzO) My(i) MyO) Mz(i) MzU) Mx(i) MxO) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
501 -7,81E+04 -8,97E+04 -1,29E+05 -9,51E+04 4,40E+04 34255 2,32E+08 -4,26E+08 2,80E+08 5,20E+07 1,15E+08 1,15E+08 Nx -7,81E+04 -1,90E+05 N Mx 1,16E+08 1,13E+08 Nmm 
502 -8,59E+04 -1,25E+05 -98645 2,33E+03 3,38E+04 4900,9 -4,26E+08 -7,28E+08 5,81E+07 -5,94E+07 1,13E+08 1,13E+08 My 2,32E+08 -7,28E+08 Nmm Vy 1,22E+05 -1,29E+05 N 
503 -1,25E+05 -1,68E+05 -2590,6 9,71E+04 4,80E+03 -23749 -7,28E+08 -4,31E+08 -5,16E+07 1,05E+07 1,16E+08 1,16E+08 Mz 2,80E+08 -5,94E+07 Nmm Vz 4,40E+04 -3,25E+04 N 
504 -1 72E+05 -1 90E+05 9 06E+04 1 22E+05 -23471 -32457 -4 31E+08 1 97E+08 1 73E+07 1 83E+08 116E+08 1 16E+08 
505 -8,41E+04 -9,89E+04 -1,56E+05 -1,15E+05 1,78E+04 14000 3,63E+08 -5,78E+08 1,35E+08 2,53E+07 5,16E+07 5,16E+07 Nx -8,41E+04 -2,24E+05 N Mx 5,24E+07 5,06E+07 Nmm 
506 -9,35E+04 -1,43E+05 -1,19E+05 1,56E+03 1,38E+04 2510,8 -5,78E+08 -1,01E+09 2,86E+07 -2,95E+07 5,06E+07 5,06E+07 My 3,63E+08 -1,01E+09 Nmm Vy 1,43E+05 -1,56E+05 N 
507 -1,43E+05 -1,99E+05 -5088,6 1,13E+05 2,43E+03 -8619,6 -1,01E+09 -6,10E+08 -2,50E+07 -3,39E+05 5,24E+07 5,24E+07 Mz 1,35E+08 -2,95E+07 Nmm Vz 1,78E+04 -1,18E+04 N 
508 -2 04E+05 -2 24E+05 1 04E+05 1 43E+05 -8200 5 -11785 -610E+08 2 51E+08 2 99E+06 7 33E+07 515E+07 515E+07 
509 -8,41E+04 -9,89E+04 -1,56E+05 -1,15E+05 -1,78E+04 -14000 3,63E+08 -5,78E+08 -1,35E+08 -2,53E+07 -5,16E+07 -5,16E+07 Nx -8,41E+04 -2,24E+05 N Mx -5,06E+07 -5,24E+07 Nmm 
510 -9,35E+04 -1,43E+05 -1,19E+05 1,56E+03 -1,38E+04 -2510,8 -5,78E+08 -1,01E+09 -2,86E+07 2,95E+07 -5,06E+07 -5,06E+07 My 3,63E+08 -1,01E+09 Nmm Vy 1,43E+05 -1,56E+05 N 
511 -1,43E+05 -1,99E+05 -5088,6 1,13E+05 -2,43E+03 8619,6 -1,01E+09 -6,10E+08 2,50E+07 3,39E+05 -5,24E+07 -5,24E+07 Mz 2,95E+07 -1,35E+08 Nmm Vz 1,18E+04 -1,78E+04 N 
512 -2 04E+05 -2 24E+05 1 04E+05 1 43E+05 82005 11785 -610E+08 2 51E+08 -2 99E+06 -7 33E+07 -515E+07 -515E+07 
513 -7,81E+04 -8,97E+04 -1,29E+05 -9,51E+04 -4,40E+04 -34255 2,32E+08 -4,26E+08 -2,80E+08 -5,20E+07 -1,15E+08 -1,15E+08 Nx -7,81E+04 -1,90E+05 N Mx -1,13E+08 -1,16E+08 Nmm 
514 -8,59E+04 -1,25E+05 -98645 2,33E+03 -3,38E+04 -4900,9 -4,26E+08 -7,28E+08 -5,81E+07 5,94E+07 -1,13E+08 -1,13E+08 My 2,32E+08 -7,28E+08 Nmm Vy 1,22E+05 -1,29E+05 N 
515 -1,25E+05 -1,68E+05 -2590,6 9,71E+04 -4,80E+03 23749 -7,28E+08 -4,31E+08 5,16E+07 -1,05E+07 -1,16E+08 -1,16E+08 Mz 5,94E+07 -2,80E+08 Nmm Vz 3,25E+04 -4,40E+04 N 
516 -1,72E+05 -1,90E+05 9,06E+04 1,22E+05 23471 32457 -4,31E+08 1,97E+08 -1,73E+07 -1,83E+08 -1,16E+08 -1,16E+08 

Tabcl VI- 12: Staafkrachten sccundaire Jiggers lange zijde BC 4 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 57 



81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGK0PPELING REKENRESULTATEN 

Vl.1 .4 SECUNDAIRE LIGGERS KORTE ZI.JDEN 

Staafkrachten BC1: Wind op korte zijden 
ANSYS elem Nx(i) Nx(j) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
701 -5,33E+04 -5,02E+04 -1,14E+05 -8,67E+04 -5,88E+03 -5,11E+03 9,89E+07 -3,92E+08 -5,21E+07 -2,58E+07 -2,66E+06 -2,66E+06 Nx -3,03E+04 -5,33E+04 N Mx -2,26E+06 -3, 14E+06 Nmm 
702 -4,74E+04 -3,88E+04 -88322 -6,12E+03 -5,40E+03 -3,04E+03 -3,92E+08 -6,34E+08 -2,44E+07 -4,06E+06 -2,26E+06 -2,26E+06 My 9,89E+07 -6,34E+08 Nmm Vy 1,02E+05 -1, 14E+05 N 
703 -3,85E+04 -3,04E+04 -7368,1 7,50E+04 -3,04E+03 -6,62E+02 -6,34E+08 -4,54E+08 -2,07E+06 5,96E+06 -2,48E+06 -2,48E+06 Mz 7,37E+06 -5,21 E+07 Nmm Vz 4,31 E+02 -5,88E+03 N 
704 -3 29E+04 -30315 7 40E+04 1,02E+05 -385 99 4 31E+02 -4 54E+08 -2,31E+07 7 37E+06 6 62E+06 -3 14E+06 -3,14E+06 
705 -3,23E+04 -2,89E+04 -1,24E+05 -9,42E+04 2,39E-08 2,39E-08 9,48E+07 -4,96E+08 2, 19E-04 9,50E-05 1,11E-04 1,11E-04 Nx -6,21E+03 -3,23E+04 N Mx 1,14E-04 1,08E-04 Nmm 
706 -2,55E+04 -1,56E+04 -95216 -4,76E+03 2,39E-08 2,39E-08 -4,96E+08 -7,81E+08 9,89E-05 -2,46E-05 1,08E-04 1,08E-04 My 9,48E+07 -7,81E+08 Nmm Vy 1,16E+05 -1,24E+05 N 
707 -1,54E+04 -6,21E+03 -5317,6 8,55E+04 2,39E-08 2,39E-08 -7,81E+08 -5,47E+08 -2,07E-05 -1,44E-04 1,09E-04 1,09E-04 Mz 2,19E-04 -2,64E-04 Nmm Vz 2,39E-08 2,39E-08 N 
708 -9 31E+03 -6408 8 52E+04 1 16E+05 2 39E-08 2 39E-08 -547E+08 -1 20E+06 -1 40E-04 -2 64E-04 114E-04 114E-04 
709 -5,33E+04 -5,02E+04 -1, 14E+05 -8,67E+04 5,88E+03 5,11E+03 9,89E+07 -3,92E+08 5,21E+07 2,58E+07 2,66E+06 2,66E+06 Nx -3,03E+04 -5,33E+04 N Mx 3,14E+06 2,26E+06 Nmm 
710 -4,74E+04 -3,88E+04 -88322 -6,12E+03 5,40E+03 3,04E+03 -3,92E+08 -6,34E+08 2,44E+07 4,06E+06 2,26E+06 2,26E+06 My 9,89E+07 -6,34E+08 Nmm Vy 1,02E+05 -1,14E+05 N 
711 -3,85E+04 -3,04E+04 -7368,1 7,50E+04 3,04E+03 6,62E+02 -6,34E+08 -4,54E+08 2,07E+06 -5,96E+06 2,48E+06 2,48E+06 Mz 5,21E+07 -7,37E+06 Nmm Vz 5,88E+03 -4,31E+02 N 
712 -3,29E+04 -30315 7,40E+04 1,02E+05 385,99 -4,31E+D2 -4,54E+08 -2,31E+07 -7,37E+06 -6,62E+06 3,14E+06 3,14E+06 

TabeJ VI- 13: Staafkrachtcn secundaire Jiggers korte zijde BC 1 

Staafkrachten BC2: Wind op lange zijden 
ANSYS elem Nx(i) Nx(j) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) M2(1) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
701 1,24E+04 14660 7, 10E+04 5,44E+04 -2,47E+04 -2,41E+04 -1,15E+08 1,91E+08 -1,96E+08 -8,12E+07 -4,29E+07 -4,29E+07 Nx 2,85E+04 1,24E+04 N Mx -4,00E+07 -4,42E+07 Nmm 

702 1,29E+04 19295 5,49E+04 5,32E+03 -2,39E+04 -2,21E+04 1,91E+08 3,44E+08 -8,33E+07 2,45E+07 -4,00E+07 -4,00E+07 My 3,44E+08 -1,15E+08 Nmm Vy 7,10E+04 -5,88E+04 N 
703 1,91E+04 25192 6,01E+03 -4,34E+04 -2,21E+04 -2,03E+04 3,44E+08 2,44E+08 2,21E+07 1,21E+08 -4,06E+07 -4,06E+07 Mz 2,12E+08 -1,96E+08 Nmm Vz -1,99E+04 -2,47E+04 N 
704 26582 2 85E+04 -4 24E+04 -58823 -2 05E+04 -1 99E+04 2 45E+08 -4 21E+06 1 18E+08 2 12E+08 -4 42E+07 -4 42E+07 
705 -3,07E+04 -27644 -2,45E+04 -1,87E+04 -1,51E+04 -1,51E+04 2,59E+07 -9,08E+07 -1,53E+08 -7,54E+07 -7,27E+07 -7,27E+07 Nx -8,21E+03 -3,07E+04 N Mx -6,99E+07 -7,27E+07 Nmm 
706 -2,70E+04 -18344 -1,96E+04 -1,69E+03 -1,51E+04 -1,51E+04 -9,08E+07 -1,51E+08 -7,79E+07 -8,10E+04 -6,99E+07 -6,99E+07 My 2,59E+07 -1,51E+08 Nmm Vy 2, 17E+04 -2,45E+04 N 

707 -1,83E+04 -10178 -2,35E+03 1,59E+04 -1,51E+04 -1,51E+04 -1,51E+08 -1,11E+08 -2,61E+06 7,52E+07 -6,99E+07 -6,99E+07 Mz 1,51E+08 -1,53E+08 Nmm Vz -1,51E+04 -1,51E+04 N 

708 -10748 -8 21E+03 1 55E+04 21713 -1 51E+04 -1,51E+04 -111E+08 -910E+06 7 26E+07 1 51E+08 -7,25E+07 -7 25E+07 

709 -7,78E+04 -7,48E+04 -1,15E+05 -8,76E+04 -1,69E+04 -1,76E+04 1,50E+08 -3,44E+08 -1,49E+08 -6,85E+07 -2,54E+07 -2,54E+07 Nx -5,46E+04 -7,78E+04 N Mx -2,27E+07 -2,61E+07 Nmm 

710 -7,19E+04 -63258 -9,01E+04 -7,86E+03 -1,74E+04 -1,97E+04 -3,44E+08 -5,94E+08 -7,07E+07 1,54E+07 -2,27E+07 -2,27E+07 My 1,50E+08 -5,94E+08 Nmm Vy 9,81E+04 -1,15E+05 N 
711 -6,30E+04 -54835 -9,98E+03 7,24E+04 -1,97E+04 -2,21E+04 -5,94E+08 -4,27E+08 1,27E+07 1,11E+08 -2,29E+07 -2,29E+07 Mz 2,16E+08 -1,49E+08 Nmm Vz -1,69E+04 -2,32E+04 N 
712 -57162 -5,46E+04 7,05E+04 98093 -2,24E+04 -2,32E+04 -4,27E+08 -1,23E+07 1,09E+08 2,16E+08 -2,61E+07 -2,61E+07 

TabeJ VI- 14: Staafkrachten sccundaire Jiggers korte zijde BC 2 
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Staafkrachten BC3: alleen windzuiging 
ANSYS elem Nx(i) Nx(j) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
701 -1,59E+03 6,78E+02 84895 6,47E+04 -1,75E+03 -1,16E+03 -6,37E+07 3,02E+08 1,80E+07 2,53E+07 3,12E+07 3,12E+07 Nx 1,47E+04 -1,59E+03 N Mx 3,12E+07 2,99E+07 Nmm 
702 -1,44E+03 5,01E+03 64739 4,56E+03 -9,11E+02 8,40E+02 3,02E+08 4,79E+08 2,51E+07 2,57E+07 3,07E+07 3,07E+07 My 4,79E+08 -6,37E+07 Nmm Vy 8,49E+04 -7,48E+04 N 
703 4,86E+03 1, 10E+04 4717,8 -5,52E+04 8,53E+02 2,65E+03 4,79E+08 3,46E+08 2,51E+07 1,65E+07 3,01E+07 3,01E+07 Mz 2,57E+07 3,00E+06 Nmm Vz 3,06E+03 -1,75E+03 N 
704 1 28E+04 14675 -5 48E+04 -7,48E+04 2457 3 3 06E+03 3 46E+08 2,79E+07 1,64E+07 3,00E+06 2 99E+07 2 99E+07 
705 -3,54E+04 -3,28E+04 95796 7,36E+04 -1,11E-08 -1,11E-08 -9,48E+07 3,62E+08 -1,01E-04 -4,32E-05 -5,32E-05 -5,32E-05 Nx -1,69E+04 -3,54E+04 N Mx -5,16E-05 -5,45E-05 Nmm 
706 -3,54E+04 -2,80E+04 72410 6,18E+03 -1,11E-08 -1,11E-08 3,62E+08 5,85E+08 -4,51E-05 1,25E-05 -5,16E-05 -5,16E-05 My 5,85E+08 -9,48E+07 Nmm Vy 9,58E+04 -8,35E+04 N 
707 -2,82E+04 -2, 13E+04 5164 -6,08E+04 -1,11E-08 -1,11E-08 5,85E+08 4,22E+08 1,06E-05 6,82E-05 -5,21E-05 -5,21E-05 Mz 1,24E-04 -1,01E-04 Nmm Vz -1,11E-08 -1,11E-08 N 
708 -1 91E+04 -16918 -6,15E+04 -8 35E+04 -111E-08 -111E-08 4 22E+08 2 77E+07 6 62E-05 1 24E-04 -5 45E-05 -5,45E-05 
709 -1,59E+03 6,78E+02 84895 6,47E+04 1,75E+03 1,16E+03 -6,37E+07 3,02E+08 -1,80E+07 -2,53E+07 -3,12E+07 -3,12E+07 Nx 1,47E+04 -1,59E+03 N Mx -2,99E+07 -3,12E+07 Nmm 
710 -1,44E+03 5,01E+03 64739 4,56E+03 9,11E+02 -8,40E+02 3,02E+08 4,79E+08 -2,51E+07 -2,57E+07 -3,07E+07 -3,07E+07 My 4,79E+08 -6,37E+07 Nmm Vy 8,49E+04 -7,48E+04 N 
711 4,86E+03 1,10E+04 4717,8 -5,52E+04 -8,53E+02 -2,65E+03 4,79E+08 3,46E+08 -2,51E+07 -1,65E+07 -3,01E+07 -3,01E+07 Mz -3,00E+06 -2,57E+07 Nmm Vz 1,75E+03 -3,06E+03 N 
712 1,28E+04 14675 -5,48E+04 -7,48E+04 -2457,3 -3,06E+03 3,46E+08 2,79E+07 -1,64E+07 -3,00E+06 -2,99E+07 -2,99E+07 

Tabcl VI-15: Staafkrachten secundairc Jiggers korte zijdc BC 3 

Staafkrachten BC4: Sneeuwbelasting 
ANSYS elem Nx(i) Nx(j) Vy(i) Vy(j) Vz(i) Vz(j) My(i) My(j) Mz(i) Mz(j) Mx(i) Mx(j) 

N N N N N N Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm Nmm max min max min 
701 -1,62E+05 -1,48E+05 -86393 -65193 -19589 -16130 7,14E+07 -2,99E+08 -1,11E+08 -2,48E+07 -3,50E+07 -3,50E+07 Nx -6,06E+04 -1,62E+05 N Mx -3,45E+07 -3, 70E+07 Nmm 
702 -1,46E+05 -1,07E+05 -69926 -5100,9 -16232 -5653,8 -2,99E+08 -4,91E+08 -2,47E+07 2,91E+07 -3,45E+07 -3,45E+07 My 7,14E+07 -4,91 E+08 Nmm Vy 7,74E+04 -8,64E+04 N 
703 -1,07E+05 -70213 -8558,4 57425 -5622,1 5161,2 -4,91E+08 -3,60E+08 2,96E+07 2,79E+07 -3,57E+07 -3,57E+07 Mz 2,96E+07 -1,11E+08 Nmm Vz 9,08E+03 -1,96E+04 N 
704 -72056 -60571 55071 77434 5415,7 9080,6 -3,60E+08 -3,34E+07 2 78E+07 -8 84E+06 -3 70E+07 -3,70E+07 
705 -1,60E+05 -1,44E+05 -96158 -72911 2,8005 2,8005 1,03E+08 -3,54E+08 27870 13386 2227,5 2227,5 Nx -4,48E+04 -1,60E+05 N Mx 2,34E+03 1,75E+03 Nmm 
706 -1,42E+05 -97417 -78050 -6674,9 2,8005 2,8005 -3,54E+08 -5,94E+08 13458 -1026,9 1745,1 1745,1 My 1,03E+08 -5,94E+08 Nmm Vy 8,54E+04 -9,62E+04 N 
707 -97112 -55508 -10191 62699 2,8005 2,8005 -5,94E+08 -4,37E+08 -963,19 -15446 1781,1 1781,1 Mz 2,79E+04 -2,99E+04 Nmm Vz 2,80E+00 2,80E+00 N 
708 -57746 -44752 60645 85442 2,8005 2 8005 -4,37E+08 -3 77E+07 -15371 -29869 23402 2340,2 
709 -1,62E+05 -1,48E+05 -86395 -65194 19598 16138 7,14E+07 -2,99E+08 1,11E+08 2,48E+07 3,50E+07 3,50E+07 Nx -6,05E+04 -1,62E+05 N Mx 3,70E+07 3,45E+07 Nmm 
710 -1,46E+05 -1,07E+05 -69926 -5100,9 16241 5662,7 -2,99E+08 -4,92E+08 2,48E+07 -2,91E+07 3,45E+07 3,45E+07 My 7,14E+07 -4,92E+08 Nmm Vy 7,74E+04 -8,64E+04 N 
711 -1,07E+05 -70176 -8557,3 57427 5631,1 -5152,3 -4,91E+08 -3,60E+08 -2,96E+07 -2,79E+07 3,57E+07 3,57E+07 Mz 1,11E+08 -2, 96E+07 Nmm Vz 1,96E+04 -9,07E+03 N 
712 -72019 -60534 55073 77436 -5406,7 -9071,7 -3,60E+08 -3,33E+07 -2,79E+07 8,75E+06 3,70E+07 3,70E+07 

Tabcl VI- 16: Staafkrachtcn sccundaire liggcrs korte zijde BC 4 
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Vl.2 BEPALEN C□ EFFICIENTEN STAAFKRACHTEN 

Uit de berekende staafkrachten warden de normaalkrachten in de staven van de ruimtelijke constructie bepaald. 

Voor het bepalen van de normaalkrachten in de langsstaven wordt het uitwendig moment My en M2 gelijkgesteld 

aan het inwendig moment. De normaalkracht wordt evenredig naar oppervlak verdeeld over de verschillende 

staven. Het bepalen van de normaalkrachten in de diagonalen t.g.v. Vy, V2 en Mx is een meer complexe 

aangelegenheid. Hiervoor wordt een eenheidsbelasting geplaatst op een uitkragende ligger met dezelfde 

doorsnede-grootheden. In een bepaalde doorsnede over de ligger warden de normaalkrachten afgelezen. Door 

het moment/ dwarskracht t.g.v. de eenheidsbelasting op deze normaalkrachten te delen wordt een soort van 

coefficient verkregen. Hiermee kunnen de normaalkrachten t.g.v. de staafkrachten berekend door ANSYS 

bepaald warden. 

VJ 
doorsnede 

Afbeelding VI- 1: Uitkragende Jigger voor bepalen coefficienten normaalkrachten 
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Coefficienten Boog lange zijden 
Vy Vz Mx 

staafnr. Nstaaf Nv V/N Nstaaf Nz Nstaaf Nvz a Mx Mxi/Mx factor NIM 

1106 -1,49E+05 1,26E+05 0,21 1,74E+05 6,42E+04 0,11 -6,38E+04 -5,89E+04 1466 8,63E+07 0,18 0,12 

1306 -1,49E+05 1,26E+05 0,21 -1,74E+05 6,42E+04 0,11 6,38E+04 5,89E+04 1466 8,63E+07 0,18 0,12 

2007 1,11E+05 9,39E+04 0,16 -9,69E+04 3,58E+04 0,06 5,44E+04 5,03E+04 1466 7,37E+07 0,15 0,10 

2207 9,46E+04 8,00E+04 0,13 3,11E+04 1,15E+04 0,02 1,14E+04 1,06E+04 733 7,73E+06 0,02 0,02 

2407 9,46E+04 8,00E+04 0,13 -3,11E+04 1,15E+04 0,02 -1,14E+04 -1,06E+04 733 7,73E+06 0,02 0,02 

2607 1,11E+05 9,39E+04 0,16 9,69E+04 3,58E+04 0,06 -5,44E+04 -5,03E+04 1466 7,37E+07 0,15 0,10 

3004 2,29E+05 -2,72E+05 1,89E+05 0,31 -5,69E+04 -3,94E+04 1833 7,23E+07 0,15 0,08 

3204 2,29E+05 2,72E+05 1,89E+05 0,31 5,69E+04 3,94E+04 1833 7,23E+07 0,15 0,08 
6,00E+05 1,00 6,00E+05 1,00 4,80E+08 1,00 

Coefficienten Boog korte zijden 
Vy Vz Mx 

staafnr. Nstaaf Nv V/N Nstaaf Nz Nstaaf Nvz a Mx Mxi/Mx factor NIM 

1106 -1,47E+05 1,25E+05 0,21 1,74E+05 6,43E+04 0,11 -63780 -5,89E+04 1466 8,63E+07 0,18 0,12 

1306 -1,47E+05 1,25E+05 0,21 -1,74E+05 6,43E+04 0,11 63780 5,89E+04 1466 8,63E+07 0,18 0,12 

2007 1,12E+05 9,51E+04 0,16 -96594 3,57E+04 0,06 54416 5,02E+04 1466 7,36E+07 0,15 0,10 

2207 9,49E+04 8,03E+04 0,13 5036,9 1,86E+03 0,00 11425 1,05E+04 733 7,73E+06 0,02 0,02 

2407 9,49E+04 8,03E+04 0,13 -5036,9 1,86E+03 0,00 -11425 -1,05E+04 733 7,73E+06 0,02 0,02 

2607 1,12E+05 9,51E+04 0,16 96594 3,57E+04 0,06 -54416 -5,02E+04 1466 7,36E+07 0,15 0,10 
3004 2,86E+05 -2,86E+05 1,98E+05 0,33 -56919 -3,94E+04 1833 7,23E+07 0,15 0,08 
3204 2 86E+05 2 86E+05 1 98E+05 0 33 56919 3,94E+04 1833 7 23E+07 015 0,08 

6,00E+05 1,00 6,00E+05 1,00 4,80E+08 1,00 

Coefficienten sec liggers lange zijden 
Vy Vz Mx 

staafnr Nstaaf Nv V/N Nstaaf Nz Nstaaf Nvz a Mx Mxi/Mx factor NIM 

1106 -1,42E+05 1,20E+05 0,20 1,75E+05 6,46E+04 0,11 -63420 -5,85E+04 1466 8,58E+07 0,18 0,12 

1306 -1,42E+05 1 20E+05 0,20 -1,75E+05 6,46E+04 0,11 63420 5,85E+04 1466 8,58E+07 0,18 0,12 

2007 1,18E+05 1,00E+05 0,17 -95968 3,54E+04 0,06 54776 5,06E+04 1466 7,41E+07 0,15 0,11 

2207 9,43E+04 7,98E+04 0,13 -1, 14E+05 4,22E+04 0,07 11776 1,09E+04 733 7,97E+06 0,02 0,02 

2407 9,43E+04 7,98E+04 0,13 1,14E+05 4,22E+04 0,07 -11776 -1,09E+04 733 7,97E+06 0,02 0,02 

2607 1,18E+05 1,00E+05 0,17 9,60E+04 3,54E+04 0,06 -54776 -5,06E+04 1466 7,41E+07 0,15 0,11 
3004 4,77E+05 -3,50E+05 2,42E+05 0,40 -56732 -3,93E+04 1833 7,20E+07 0,15 0,08 
3204 4,77E+05 3,50E+05 2,42E+05 0,40 56732 3,93E+04 1833 7,20E+07 0,15 0,08 

6,00E+05 1,00 7,69E+05 1,28 4,80E+08 1,00 

Coefficienten sec liggers korte zijden 
Vy Vz Mx 

staafnr Nstaaf Ny V/N Nstaaf Nz Nstaaf Nyz a Mx Mxi/Mx factor NIM 
1106 -1,42E+05 1,20E+05 0,20 1,75E+05 6,46E+04 0,11 -63420 -5,85E+04 1466 8,58E+07 0,18 0,12 

1306 -1,42E+05 1,20E+05 0 20 -1,75E+05 6,46E+04 0 11 63420 5,85E+04 1466 8 58E+07 0,18 0 12 

2007 1,18E+05 1,00E+05 0,17 -95968 3,54E+04 0,06 54776 5,06E+04 1466 7,41E+07 0,15 0,11 

2207 9,43E+04 7,98E+04 0,13 -1,14E+05 4,22E+04 0,07 11776 1,09E+04 733 7,97E+06 0,02 0,02 

2407 9,43E+04 7,98E+04 0,13 1,14E+05 4,22E+04 0,07 -11776 -1,09E+04 733 7,97E+06 0,02 0,02 

2607 1 18E+05 1 00E+05 0,17 9,60E+04 3,54E+04 0 06 -54776 -5,06E+04 1466 7 41E+07 015 0 11 
3004 4,77E+05 -3,50E+05 2,42E+05 0,40 -56732 -3,93E+04 1833 7,20E+07 0,15 0,08 
3204 4 77E+05 3,50E+05 2 42E+05 0,40 56732 3,93E+04 1833 7,20E+07 015 0,08 

6,00E+05 1,00 7,69E+05 1,28 4,80E+08 1,00 

Tabcl YI- 17: Bcpalen cocfficienten staafkrachten 
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Vl.3 BEPALEN N□RMAALKRACHTEN 

Bepalen normaalkrachten horizontaalstaven boOQ lange ziide 

B.C. 1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lange zijde 6.C. 3: Alleen windzuigina B.C. 4: Sneeuwbelastina N;max/min (kNl 

sectie 1 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] 

-521 -129 -1660 -318 -150 1110 -1970 -773 -591 1330 482 982 -1720 -367 -1120 max min 

Nbov= -87 + -9 + -277 = -373 -96 180 [kN] -53 + -11 + 185 = 121 -64 -249 [kN] -328 + -56 + -99 = -483 -385 -286 [kN] 222 + 35 + 164 = 420 257 93 [kN] -287 + -27 + -187 = -500 -313 -127 [kN] 420 -500 
Nmid= -87 + 5 + -138 = -220 56 [kN] -53 + 5+ 93 = 45 -140 [kN] -328 + 28 + -49 = -349 -251 [kN] 222 + -18 + 82 = 286 122 [kN] -287 + 13 + -93 = -367 -180 [kN] 286 -367 
Nond = -87 + 19 = -68 [kN] -53 + 22 = -31 [kN] -328 + 112 = -216 [kN] 222 + -70 = 152 [kN] -287 + 53 = -233 lkN] 152 -233 

sectie 2 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] 

-567 -2570 -1990 -316 2670 1640 -2080 -645 -613 1460 402 779 -1770 -274 -651 

Nbov= -95 + -187 + -332 = -613 -281 50 [kN] -53 + 194 + 273 = 415 142 -132 [kN] -347 + -47 + -102 = -496 -394 -291 [kN] 243 + 29 + 130 = 402 273 143 [kN] -295 + -20 + -109 = -423 -315 -206 [kN] 415 -613 

Nmid= -95 + 93 + -166 = -167 165 [kN] -53 + -97 + 137 = -13 -286 [kNJ -347 + 23 + -51 = -374 -272 [kNJ 243 + -15 + 65 = 294 164 [kN] -295 + 10 + -54 = -339 -231 [kN] 294 -374 
Nond= -95 + 374 = 279 [kN] -53 + -388 = -441 [kN] -347 + 94 = -253 [kN] 243 + -58 = 185 [kN] -295 + 40 = -255 [kN] 279 -441 

sectie 3 N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] 

-543 -4580 1370 -325 4480 -990 -2080 -360 699 1470 260 -581 -1740 232 782 

Nbov= -91 + -333 + 228 = -195 -424 -652 [kNJ -54 + 326 + -165 = 107 272 437 [kN] -347 + -26 + 117 = -256 -373 -489 [kN] 245 + 19 + -97 = 167 264 361 [kN] -290 + 17 + 130 = -143 -273 -403 [kN] 437 -652 

Nmid= -91 + 167 + 114 = 190 -38 [kN] -54 + -163 + -83 = -300 -135 [kN] -347 + 13 + 58 = -275 -392 [kN] 245 + -9 + -48 = 187 284 [kN] -290 + -8 + 65 = -233 -364 [kN] 284 -392 
Nond = -91 + 666 = 576 [kN] -54 + -652 = -706 [kN] -347 + 52 = -294 [kN] 245 + -38 = 207 [kN] -290 + -34 = -324 [kN] 576 -706 

sectie 4 N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] 

-434 -4580 1370 -396 4740 -661 -2050 -553 906 1460 402 -733 -1670 -458 658 

Nbov= -72 + -333 + 228 = -177 -405 -634 [kN] -66 + 345 + -110 = 169 279 389 [kN] -342 + -40 + 151 = -231 -382 -533 [kN] 243 + 29 + -122 = 150 273 395 [kN] -278 + -33 + 110 = -202 -312 -421 [kN] 395 -634 

Nmid= -72 + 167 + 114 = 208 -20 [kN] -66 + -172 + -55 = -293 -183 [kN] -342 + 20 + 76 = -246 -397 [kN] 243 + -15 + -61 = 168 290 [kNJ -278 + 17 + 55 = -207 -317 [kN] 290 -397 
Nond = -72 + 666 = 594 [kN] -66 + -669 = -755 [kN] -342 + 80 = -261 [kN] 243 + -58 = 185 [kN] -276 + 67 = -212 [kN] 594 -755 

sectie 5 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] 

-435 -4790 1700 -392 4570 -1090 -2040 -1190 1400 1460 855 -947 -1650 -1110 1260 

Nbov= -73 + -346 + 283 = -138 -421 -704 [kN] -65 + 332 + -182 = 85 267 449 [kN] -340 + -87 + 233 = -193 -427 -660 [kN] 243 + 62 + -158 = 148 306 463 [kN] -275 + -81 + 210 = -146 -356 -568 [kN] 463 -704 

Nmid= -73 + 174 + 142 = 243 -40 [kN] -65 + -166 + -91 = -322 -141 [kN] -340 + 43 + 117 = -180 -413 [kN] 243 + -31 + -79 = 133 291 [kN] -275 + 40 + 105 = -130 -340 [kN] 291 -413 
Nond = -73 + 697 = 624 [kNJ -65 + -665 = -730 [kN] -340 + 173 = -167 [kNJ 243 + -124 = 119 lkN] -275 + 161 = -114 lkN] 624 -730 

sectie 6 N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] N, [kN] M, [kNm] M, [kNm] 

-400 -3970 1050 -427 3390 -505 -2030 -1270 1290 1460 921 -934 -1610 -1180 1120 

Nbov= -67 + -289 + 175 = -180 -355 -530 [kN] -71 + 247 + -84 = 91 175 260 [kN] -338 + -92 + 215 = -216 -431 -646 [kN] 243 + 67 + -156 = 155 310 466 [kN] = 0 0 0 [kN] 466 -646 

Nmid= -67 + 144 + 88 = 165 -10 [kN] -71 + -123 + -42 = -237 -152 [kN] -338 + 46 + 108 = -185 -400 [kN] 243 + -33 + -78 = 132 288 [kN] -268 + 43 + 93 = -132 -319 [kN] 288 -400 

Nond = -67 + 577 = 511 [kN] -71 + -493 = -564 [kN] -338 + 185 = -154 [kN] 243 + -134 = 109 [kNJ -268 + 172 = -97 [kN] 511 -564 

Tabel VI- 18: Bepalcn normaalkrachten langsstaven boog lange zijde 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 62 



81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGK□PPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen Normaalkrachten diagonalen boog lange zijde 

B.C.1: Wind op korte zijde 8.C. 2: Wind op lange zijde 8.C. 3: Alleen windzuicina B.C. 4: SneeuwbelastinQ N;max [kN] 

sectie 1 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

-53 8 189,0 122 0 44 7 119 0 834 -882,0 63 3 61 B 554 -118 0 -66 8 -471 155 0 77,4 

Ndak = + 86 + 14 = +/- 100 [kN] Nbov = + 54 + 10 = +/- 64 [kN] Nbov = + 29 + 7 = +/- 36 [kN] Nbov = + 54 + 8 = +/- 61 [kN] Nbov = + 70 + 9 = +/- 80 [kN] 100 [kN] 

Nw;bov= 10 + 31 + 14 = +/- 54 [kN] Nw;bov= 8 + 19 + 9 = +/- 37 [kN] Nw;bov= 163 + 10 + 7 = +/- 180 [kN] Nw;bov= 10 + 19 + 8 = +/- 37 [kN] Nw;bov= 9 + 25 + 9 = +/- 43 [kN] 180 [kN] 

Nm;bo-.,= 8 + 9 + 3 = +/- 21 [kN] Nm;bo\l= 7 + 6 + 2 = +/- 15 [kN] Nm;bo"= 139 + 3 + 1 = +I- 144 [kN] Nm;bo"= 9 + 6 + 2 = +/- 16 [kN] Nm;bo"= 7 + 8 + 2 = +/- 17 [kN] 144 [kN] 

Nw;ond= 13 + 55 + 16 = +/- 84 [kN] Nw;ond= 11 + 35 + 11 = +/- 57 [kN] Nw,ond= 219 + 18 + B = +/- 246 (kN] Nw,ond= 14 + 34 + 9 = +/- 57 [kN] Nw,ond= 12 + 45 + 10 = +/- 67 [kN] 246 lkN1 

sectie ~ Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm[ Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

-225 0 -135 0 -382 0 -255 0 -112 0 -198 0 101,0 -53 9 -447 0 -68 0 57,3 340 0 81 3 -57,9 -364 0 

Nbov = + 61 + 45 = +/- 107 [kN] Nbov = + 51 + 23 = +/- 74 [kN] Nbov = + 24 + 53 = +/- 77 [kN] Nbov = + 26 + 40 = +/- 66 [kN] Nbov = + 26 + 43 = +/- 69 [kN] 107 [kN] 

Nw;bov= 42 + 22 + 43 = +/- 107 [kN] Nw;bov= 47 + 18 + 22 = +/- 88 [kN] Nw;bov= 19 + 9 + 51 = +/- 78 [kN] Nw;bov= 13 + 9 + 39 = +/- 60 [kN] Nw;bov= 15 + 9 + 41 = +/- 66 [kN] 107 [kN] 

Nm;bov= 35 + 7 + 9 = +/- 51 [kN] Nm;bov= 40 + 6+ 5 = +/- 50 [kN] Nm;bo"= 16 + 3 + 11 = +/- 29 [kN] Nm;bm,= 11 + 3 + 8 = +/- 22 [kN] Nm;bo1J= 13 + 3 + 9 = +/- 24 [kN] 51 [kN] 

Nw;ond= 56 + 39 + 51 = +/- 146 [kN] Nw;ond= 63 + 32 + 26 = +/- 122 [kN] Nw;ond= 25 + 16 + 59 = +/- 100 [kN] Nw;ond= 17 + 17 + 45 = +/- 79 [kN] Nw;ond= 20 + 17 + 48 = +/- 85 lkN1 146 [kNl 

sectie Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

-191,0 -139,0 -324 0 -182 0 -105 0 -147,0 -79 1 -616 -447 0 57 5 55 7 326,0 -73 2 -81,8 -352 0 

Nbov = + 63 + 38 = +/- 101 [kN] Nbov = + 48 + 17 = +/- 65 [kN] Nbov = + 28 + 53 = +/- 81 [kN] Nbov = + 25 + 39 = +/- 64 [kN] Nbov = + 37 + 42 = +/- 79 [kN] 101 [kN] 

Nw;bov= 35 + 22 + 37 = +/- 95 [kN] Nw;bov= 34 + 17 + 17 = +I- 67 [kN] Nw;bov= 15 + 10 + 51 = +/- 75 (kN] Nw;bov= 11 + 9 + 37 = +/- 57 [kN] Nw;bov= 14 + 13 + 40 = +/- 67 [kN] 95 [kN] 

Nm;bo'II= 30 + 7 + 8 = +/- 45 [kN] Nm;bo\l= 29 + 5 + 4 = +/- 37 [kN] Nm;bo1;= 12 + 3 + 11 = +/- 26 [kN] Nm;bo\l= 9 + 3 + 8 = +/- 20 [kN] Nm;bo\l= 12 + 4 + 8 = +/- 24 [kN] 45 [kN] 

Nw,ond= 47 + 40 + 43 = +/- 131 [kN] Nw;ond= 45 + 30 + 20 = +/- 95 [kNl Nw;ond= 20 + 18 + 59 = +/- 97 [kN] Nw;ond= 14 + 16 + 43 = +/- 74 [kNl Nw;ond= 18 + 24 + 47 = +/- 89 (kN] 131 lkN] 

sectie 4 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

486 -53 5 -147 0 54 0 -42 9 -53 0 47 7 -371 -232 0 -34 6 24 9 173 0 -471 -316 -186,0 

Nbov = + 24 + 17 = +/- 42 [kN] Nbov = + 19 + 6 = +/- 26 [kN] Nbov = + 17 + 28 = +/- 44 [kN] Nbov = + 11 + 21 = +/- 32 [kN] Nbov = + 14 + 22 = +/- 36 [kN] 44 [kN] 

Nw;bov= 9 + 9+ 17 = +/- 34 [kN] Nw;bov= 10 + 7 + 6 = +/- 23 [kN] Nw;bov= 9 + 6 + 26 = +/- 41 [kN] Nw;bov= 6 + 4 + 20 = +/- 30 [kN] Nw;bov= 9 + 5 + 21 = +/- 35 [kN] 41 [kN] 

Nm;bo'II= 8 + 3 + 4 = +/- 14 [kN] Nm;bo'v= 9 + 2 + 1 = +/- 12 [kN] Nm;bo\o= 8 + 2 + 6 = +/- 15 [kN] Nm;bo"= 5 + 1 + 4 = +/- 11 [kN] Nm;bo\o= 7 + 2 + 4 = +/- 13 [kN] 15 [kN] 

Nw;ond= 12 + 16+ 20 = +/- 47 lkN1 Nw;ond= 13 + 12 + 7 = +/- 33 lkN1 Nw;ond= 12 + 11 + 31 = +I- 53 lkNl Nw;ond= 9 + 7+ 23 = +/- 39 [kN] Nw;ond= 12 + 9+ 25 = +/- 46 [kNl 53 [kN] 

sectie ~ Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

106 0 -59 7 -257 0 141 0 -38 5 -125 0 -96 6 -43 3 -328 0 69 8 212 2450 -64 4 -58,1 -262 0 

Nbov = + 27 + 30 = +/- 58 [kN] Nbov = + 17 + 15 = +/- 32 [kN] Nbov = + 20 + 39 = +/- 59 [kN] Nbov = + 10 + 29 = +/- 39 [kN] Nbov = + 26 + 31 = +/- 57 [kN] 59 [kN] 

Nw;bov= 20 + 10 + 29 = +/- 58 [kN] Nw;bov= 26 + 6+ 14 = +/- 46 [kN] Nw;bov= 18 + 7 + 37 = +/- 62 [kN] Nw;bov= 13 + 3 + 28 = +/- 44 [kN] Nw;bov= 16 + 9 + 30 = +/- 55 [kN] 62 [kN] 

Nm;bo\o= 17 + 3 + 6 = +/- 26 [kN] Nm;bo-..= 22 + 2+ 3 = +/- 27 [kN] Nm;bo\o= 15 + 2 + 8 = +/- 25 [kN] Nm;bo\o= 11 + 1 + 6 = +/- 18 [kN] Nm;boi.= 13 + 3 + 6 = +/- 22 [kN] 27 [kN] 
Nw;ond= 26 + 17 + 34 = +/- 78 [kN] Nw;ond= 35 + 11 + 17 = +/- 63 [kN] Nw;ond= 24 + 13 + 44 = +/- 80 [kN1 Nw;ond= 17 + 6+ 33 = +/- 56 [kN] Nw;ond= 21 + 17 + 35 = +/- 73 [kN] 80 [kN] 

sectie € Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

349,0 69,6 -257 0 340 0 63,0 332 0 63,0 60 97 0 -46 9 50 -71 3 43 8 28 6 73 7 

Nbov = + 32 + 30 = +/- 62 [kN] Nbov = + 29 + 39 = +/- 68 [kN] Nbov = + 3 + 12 = +I- 14 [kN] Nbov = + 2 + 8 = +/- 11 [kN] Nbov = + 13 + 9 = +/- 22 [kN] 68 [kN] 

Nw;bov= 65 + 11 + 29 = +/- 105 [kN] Nw;bov= 63 + 10 + 38 = +/- 111 [kN] Nw;bov= 12 + 1 + 11 = +/- 24 [kN] Nw;bov= 9 + 1 + 8 = +/- 18 [kN] Nw;bov= 8 + 5 + 8 = +/- 21 [kN] 111 [kN] 

Nm;bo\l= 55 + 3 + 6 = +/- 65 [kN] Nm;boi.= 54 + 3 + 8 = +/- 65 [kN] Nm;boi.= 10 + 0 + 2 = +/- 13 [kN] Nm;boi.= 7 + 0 + 2 = +/- 9 [kN] Nm;bo1,= 7 + 1 + 2 = +/- 10 [kN] 65 [kN] 
Nw;ond= 87 + 20 + 34 = +/- 141 [kN] Nw;ond= 84 + 18 + 44 = +/- 147 [kN] Nw;ond= 16 + 2+ 13 = +/- 30 [kN] Nw;ond= 12 + 1 + 9 = +/- 23 [kN] Nw;ond= 11 + 8+ 10 = +/- 29 [kN] 147 [kN] 

Tabcl VI- 19: Hcpalen normaalkrachten diagonalen boog lange zijde 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 63 



81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten horizontaalstaven booa korte ziiden 

B.C. 1: Wind OP korte ziide B.C. 2: Wind oo lanae zfde l3.C. 3: Alleen windzuiaina B.C. 4: Sneeuwbelastina N;max/min fkNI 

sectie 1 N, [kNJ M, [kNm) M, [kNm) N, [kN) My [kNm) M, [kNm) N, (kN) My [kNm) M, (kNm) N, (kNJ My (kNm] M, (kNm] N, (kN] My [kNm] M, (kNm] 

-1300 -1960 -159 -210 394 223 -132 -360 -579 570 -472 611 -697 583 -723 max min 
Nbov = -217 + -143 + -27 = -386 -359 -333 (kNJ -35 + 29 + 37 = 31 -6 -44 (kNJ -22 + -26 + -97 = -145 -48 48 [kNJ 95 + -34 + 102 = 163 61 -41 (kNJ -116 + 42 + -121 = -194 -74 47 (kNJ 163 -386 

Nmid = -217 + 71 + -13 = -159 -132 (kNJ -35 + -14 + 19 = -31 -68 (kNJ -22 + 13+ -48 = -57 39 [kNJ 95 + 17 + 51 = 163 61 (kNJ -116 + -21 + -60 = -198 -77 (kNJ 163 -198 
Nond = -217 + 285 = 68 lkN -35 + -57 = -92 lkN -22 + 52 = 30 [kNJ 95 + 69 = 164 lkNl -116 + -85 = -201 lkNl 164 -201 

sectie 2 N, [kN] My (kNm) M, (kNm) N, (kNJ My (kNm] M, (kNm) N, (kNJ My [kNm) M, (kNm) N, (kNJ M, (kNm] M, (kNm) N, (kNJ My [kNm) M, (kNm) 

-1600 -1400 -488 -180 946 455 -244 -817 -598 764 -910 407 -837 1060 -252 

Nbov = -267 + -102 + -81 = -450 -368 -287 (kNJ = 0 0 0 (kNJ -41 + -59 + -100 = -200 -100 0 (kNJ 127 + -66+ 68 = 129 61 -7 (kNJ -140 + 77+ -42 = -104 -62 -20 (kNJ 129 -450 

Nmid = -267 + 51 + -41 = -256 -175 (kNJ -30 + -34 + 38 = -26 -102 (kNJ -41 + 30 + -50 = -61 39 [kNJ 127 + 33 + 34 = 194 127 (kNJ -140 + -39 + -21 = -199 -157 (kN] 194 -256 
Nond = -267 + 204 = -63 lkN -30 + -138 = -168 lkN] -41 + 119 = 78 lkNl 127 + 132 = 260 (kN] -140 + -154 = -294 (kNl 260 -294 

sectie 3 N, [kN] M, (kNm] M, (kNm] N, (kN] My (kNm] M, (kNm] N, (kN] My [kNm] M, (kNm] N, (kNJ My (kNm] M, (kNm] N, (kN] My [kNm] M, (kNm] 

-1600 -940 -316 -181 1350 -285 -233 -1670 327 761 587 166 -822 -632 -204 

Nbov = -267 + -68 + -53 = -388 -335 -282 (kNJ -30 + 98 + -48 = 21 68 116 (kNJ -39 + -121 + 55 = -106 -160 -215 [kNJ 127 + 43+ 28 = 197 170 142 [kNJ -137 + -46 + -34 = -217 -183 -149 (kNJ 197 -388 

Nmid = -267 + 34 + -26 = -259 -206 (kNJ -30 + -49 + -24 = -103 -56 (kNJ -39 + 61 + 27 = 49 -5 [kNJ 127 + -21 + 14 = 119 92 (kNJ -137 + 23 + -17 = -131 -97 (kNJ 119 -259 
Nond = -267 + 137 = -130 lkN -30 + -196 = -227 lkNJ -39 + 243 = 204 [kNl 127 + -85 = 41 lkNl -137 + 92 = -45 lkNl 204 -227 

sectie 4 N, (kNJ My (kNm) M, (kNm) N, (kN] My (kNm) M, (kNm) N, (kN) My (kNm) M, (kNm) N, (kN] My [kNm] M, (kNm] N, (kN] My [kNm] M, (kNm] 

-1590 -935 -124 -204 1400 -97 -199 -1700 109 757 886 -20 -794 -999 -100 

Nbov= -265 + -68 + -21 = -354 -333 -312 [kN] -34 + 102 + -16 = 52 68 84 (kN] -33 + -124 + 18 = -139 -157 -175 (kN] 126 + 64+ -3 = 187 191 194 (kN] -132 + -73 + -17 = -222 -205 -188 (kN] 194 -354 

Nmid = -265 + 34+ -10 = -241 -221 (kN] -34 + -51 + -8 = -93 -77 (kN] -33 + 62 + 9 = 38 20 (kN] 126 + -32+ -2 = 92 96 [kN] -132 + 36 + -8 = -104 -88 (kN] 96 -241 
Nond = -265 + 136 = -129 (kN -34 + -204 = -238 (kN -33 + 247 = 214 lkNJ 126 + -129 = -3 lkNl -132 + 145 = 13 [kNJ 214 -238 

sectie 5 N, (kN] My (kNm) M, [kNm] N, (kN] My (kNm] M, (kNm] N, [kN] My (kNm] M, (kNm] N, (kN] My [kNm] M, (kNm] N, [kN] My (kNm] M, (kNm] 

-1590 -992 -126 -199 837 -95 -205 -1340 83 755 1190 56 -786 -1320 -101 

Nbov = -265 + -72 + -21 = -358 -337 -316 (kN] -33 + 61+ -16 = 12 28 44 (kN] -34 + -97 + 14 = -118 -132 -145 (kN] 126 + 87+ 9 = 222 212 203 (kN] -131 + -96 + -17 = -244 -227 -210 (kN] 222 -358 

Nmid = -265 + 36+ -11 = -239 -218 [kN] -33 + -30 + -8 = -72 -56 (kN] -34 + 49 + 7 = 21 8 (kN] 126 + -43 + 5 = 87 78 (kN] -131 + 48 + -8 = -91 -75 (kN] 87 -239 

Nond = -265 + 144 = -121 lkN] -33 + -122 = -155 [kN] -34 + 195 = 161 [kNI 126 + -173 = -47 [kNJ -131 + 192 = 61 [kNl 161 -155 

Tabel VI- 20: Bepalcn normaalkrachten langsstaven boog kortc zijde 
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81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen Normaalkrachten diagonalen boog korte zijden 

B.C.1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lange zijde B.C. 3: Alleen windzuiging B.C. 4: Sneeuv.t>elasting N;max 

sectie 1 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy lkN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

-1930 8,3 52 4 61 8 -33,7 53 -75 5 -83 2 -91 -82 8 ··81 o 17 3 95 o 121 o 23 9 
Nbov = + 4 + 6 = +/- 10 [kN] Nbov = = +/- 0 [kN] Nbov = + 40 + 1 = +/- 41 [kN] Nbov = + 39 + 2 = +/- 41 [kN] Nbov = t 58 t 3 = +/- 61 [kN] 61 [kN] 
Nw;bov= 36 + 1 t 6 = +/- 43 [kN] Nw;bov= 12 + 5 + 1 = +/- 18 [kN] Nw;bov= 14 t 13 + 1 = +/- 29 [kN] Nw;bov= 16 t 13 + 2 = +/- 31 lkN] Nw;bov= 18 t 19 + 3 = +/- 40 (kN] 43 (kN] 
Nm;bo'v= 31 + O+ 1 = +/- 32 (kN] Nm;bov= 10 t o + 0 = +/- 10 (kN] Nm;boi.= 12 t 1 + 0 = +I- 13 [kN] Nm;bo1,= 13 t 1 t 0 = +I- 14 [kN] Nm;bo-..= 15 t 1 t 1 = +/- 17 [kN] 32 (kN] 
Nw;ond= 47 + 2+ 7 = +/- 57 fkNl Nw;ond= 15 t 10 + 1 = +/- 26 fkNl Nw;ond= 19 t 24 + 1 = +/- 44 fkNI Nw;ond= 20 + 24 + 2 = +/- 46 [kN] Nw;ond= 23 t 35 + 3 = +/- 62 [kN] 62 [kN] 

sectie 2 Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz (kN] M,lkNm] Vy lkN] Vz [kN] M,(kNm] Vy (kN] Vz [kN] M,(kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

80,2 -19,9 -31 7 103,0 39 3 41 7 137,0 44,4 30,7 79,2 24 3 -32 7 -89 8 -16,0 37 4 
Nbov = + 9 + 4 = +I- 13 [kN] Nbov = + 19 + 5 = +/- 24 [kN] Nbov = t 21 + 4 = +/- 25 [kN] Nbov = t 12 t 4 = +/- 15 [kN] Nbov = t 8 + 4 = +/- 12 [kN] 25 [kN] 
Nw;bov= 15 + 3 + 4 = +/- 22 [kN] Nw;bov= 19 + 6 + 5 = +/- 30 [kN] Nw;bov= 26 t 7 + 3 = +/- 36 (kN] Nw;bov= 15 t 4 t 4 = +/- 22 lkN] Nw;bov= 17 t 3 + 4 = +/- 24 [kN] 36 [kN] 

Nm;bov= 13 + 0 + 1 = +/- 14 (kN] Nm;bov= 16 + 0 t 1 = +/- 18 [kN] Nm;bo"= 22 t 0 t 1 = +/- 23 [kN] Nm;bo-,.= 13 t 0 + 1 = +/- 14 [kN] Nm;bo"= 14 t 0 + 1 = +/- 15 [kN] 23 [kN] 

Nw;ond= 20 t 6+ 4 = +/- 30 [kN] Nw;ond= 25 + 11 + 6 = +/- 42 lkN] Nw;ond= 34 t 13 + 4 = +/- 51 (kN] Nw;ond= 19 + 7+ 4 = +/- 31 fkNI Nw;ond= 22 t 5+ 5 = +/- 32 [kNl 51 fkNI 
sectie 3 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNml Vy (kN] Vz (kN] M,lkNm] Vy (kN] Vz (kN] M,lkNm] Vy [kN] Vz [kN] M,lkNm] Vy [kN] Vz lkN] M,(kNm] 

-37 1 -25 2 66 62 0 35 7 32 6 106 0 48 3 10 0 88 6 199 -39,6 -97 9 -35,0 45 3 
Nbov = t 12 t 1 = +/- 13 [kN] Nbov = + 17 t 4 = +/- 21 [kN] Nbov = t 23 t 1 = +I- 24 (kN] Nbov = t 9 + 5 = +/- 14 lkN] Nbov = t 17 t 5 = +/- 22 [kN] 24 lkN] 

Nw;bov= 7+ 4+ 1 = +/- 12 [kN] Nw;bov= 12 + 6 t 4 = +/- 21 [kN] Nw;bov= 20 + 8 + 1 = +/- 29 (kN] Nw;bov= 17 + 3 + 4 = +/- 24 (kN] Nw;bov= 18 t 6 + 5 = +/- 29 [kN] 29 (kN] 

Nm;bov= 6+ 0 + 0 = +/- 6 [kN] Nm;bm,= 10 + 0 + 1 = +/- 11 (kN] Nm;bo\l= 17 t 0 + 0 = +/- 17 [kN] Nm;bm,= 14 + 0 t 1 = +/- 15 [kN] Nm;bo'-= 15 t 0 t 1 = +/- 17 [kN] 17 (kN] 
Nw;ond= 9 t 7+ 1 = +/- 17 fkNl Nw;ond= 15 + 10 + 4 = +/- 30 fkNI Nw;ond= 26 t 14 + 1 = +/- 41 fkNI Nw;ond= 22 t 6+ 5 = +/- 33 (kN] Nw;ond= 24 + 10 + 6 = +/- 40 (kN] 41 [kN] 

sectie 4 Vy (kN] Vz (kN] M,(kNm] Vy (kN] Vz (kN] M,(kNm] Vy (kN] Vz (kN] M,(kNm] Vy (kN] Vz (kN] M,(kNm] Vy (kN] Vz (kN] M,(kNm] 

42 1 74 -15 1 -83 4 43 44 0 -69 6 -6 4 36 8 42,5 -36 -13 3 -50,3 264 146 

Nbov = t 4+ 2 = +/- 5 (kN] Nbov = t 2 t 5 = +/- 7 [kN] Nbov = t 3 t 4 = +/- 7 [kN] Nbov = t 2 + 2 = +/- 3 [kN] Nbov = t 13 + 2 = +/- 14 (kN] 14 (kN] 

Nw;bov= 8+ 1 + 2 = +/- 11 (kN] Nw;bov= 16 t 1 t 5 = +/- 21 (kN] Nw;bov= 13 t 1 t 4 = +/- 18 lkN] Nw;bov= 8 + 1 + 2 = +/- 10 [kN] Nw;bov= 9 t 4+ 2 = +/- 15 [kN] 18 [kN] 
Nm;bo\l= 7 t 0 + 0 = +/- 7 [kN] Nm;bov= 13 t 0 t 1 = +/- 14 (kN] Nm;bo1i= 11 t 0 t 1 = +/- 12 lkN] Nm;bO\= 7 + 0 t 0 = +/- 7 [kN] Nm;bo\l= St 0 t 0 = +/- 9 [kN] 12 [kN] 
Nw;ond= 10 t 2+ 2 = +/- 14 fkNl Nw;ond= 20 + 1 + 6 = +/- 28 fkNI Nw;ond= 17 t 2+ 5 = +/- 24 lkN] Nw;ond= 10 + 1 + 2 = +/- 13 (kN] Nw;ond= 12 t 8+ 2 = +/- 22 [kN] 24 [kN] 

sectie 5 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz lkN] M,(kNm] Vy [kN] Vz (kN] M,(kNm] Vy lkN] Vz [kN] M,lkNm] Vy lkN] Vz (kN] M,(kNm] 

-47 3 -4 5 -69 -133 0 -3,8 504 -115 0 48 41 0 37 8 -77 -13 6 -41 9 -23 3 19 5 

Nbov = t 2 t 1 = +/- 3 (kN] Nbov = + 2 + 6 = +/- 8 [kN] Nbov = t 2 + 5 = +/- 7 [kN] Nbov = + 4 t 2 = +/- 5 (kN] Nbov = t 11 t 2 = +/- 13 (kN] 13 (kN] 

Nw;bov= 9+ 1 + 1 = +/- 10 (kN] Nw;bov= 25 t 1 t 6 = +/- 31 (kN] Nw;bov= 22 t 1 + 5 = +/- 27 (kN] Nw;bov= 7 t 1 + 2 = +/- 10 (kN] Nw;bov= 8 t 4 + 2 = +/- 14 (kN] 27 (kN] 
Nm;bo\l= 7t 0 t 0 = +/- 8 (kN] Nm;bo\l= 21 t 0 + 1 = +/- 22 [kN] Nm;bo\l= 18 t O+ 1 = +/- 19 [kN] Nm;bo-,.= 6 t 0 + 0 = +/- 6 [kN] Nm;bo-,.= 7 t 0 + 0 = +/- 7 [kN] 19 (kN] 
Nw;ond= 12 t 1 + 1 = +/- 14 (kN] Nw;ond= 33 + 1 + 7 = +/- 40 [kN] Nw;ond= 28 + 1 + 5 = +/- 35 [kN] Nw;ond= 9 + 2+ 2 = +/- 13 [kN] Nw;ond= 10 t 7+ 3 = +/- 20 lkNl 35 [kN] 

Tab cl VI- 21: Bcpalen normaalkrachten diagonal en boog korte zijde 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 65 



81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten buitenste secundaire liaaers 

B.C. 1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lange zijde B.C. 3: Alleen windzuiging B.C. 4: sneeuwbelasting N;max/min (kN] 

sectie 1 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

501 -97 272 949 60 279 821 -31 -542 187 26 386 -134 -90 -426 280 max min 
513 Nbov= -16 + 20 + 158 = 162 4 -155 [kN] 10 + 20 + 137 = 167 30 -107 [kN] -5 + -39 + 31 = -13 -45 -76 [kN] 4+ 28 + -22 = 10 32 55 [kN] -15 + -31 + 47 = 1 -46 -93 [kN] 167 -155 

604 Nmid= -16 + -10 + 79 = 53 -105 [kN] 10 + -10 + 68 = 68 -69 [kN] -5 + 20 + 16 = 30 -1 [kN] 4 + -14 + -11 = -21 1 [kN] -15 + 15 + 23 = 24 -23 [kN] 68 -105 
616 Nond = -16 + -40 = -56 [kN] 10 + -41 = -31 [kN] -5 + 79 = 74 [kN] 4+ -56 = -52 [kN] -15 + 62 = 47 [kN] 74 -56 

sectie 2 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

502 -101 -823 83 56 457 471 -35 -929 109 21 670 -124 -125 -728 -59 

514 Nbov= -17+ -60 + 14 = -63 -77 -91 [kN] 9 + 33 + 79 = 121 43 -36 [kN] -6 + -66 + 18 = -55 -73 -92 [kN] 3 + 49 + -21 = 31 52 73 [kN] -21 + -53 + -10 = -84 -74 -64 [kN] 121 -92 

603 Nmid= -17 + 30 + 7 = 20 6 [kN] 9 + -17+ 39 = 32 -47 [kN] -6 + 34 + 9 = 37 19 [kN] 3 + -24 + -10 = -31 -11 [kN] -21 + 26 + -5 = 1 11 [kN] 37 -47 
615 Nond = -17 + 120 = 103 [kN] 9 + -66 = -57 [kN] -6 + 135 = 129 [kN] 3 + -97 = -94 [kN] -21 + 106 = 85 [kN] 129 -94 

sectie 3 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

503 -111 -822 -292 50 457 -300 -45 -928 60 14 869 -99 -168 -728 -52 

515 Nbov= -19 + -60 + -49 = -127 -78 -30 [kN] 8 + 33 + -50 = -8 42 92 [kN] -7 + -67 + 10 = -65 -75 -85 [kN] 2+ 49 + -16 = 34 51 67 [kN] -28 + -53 + -9 = -90 -81 -72 [kN] 92 -127 

602 Nmid= -19 + 30 + -24 = -13 36 [kN] 8 + -17 + -25 = -33 17 [kN] -7 + 34 + 5 = 31 21 [kN] 2 + -24 + -8 = -30 -14 [kN] -28 + 26 + -4 = -6 3 [kN] 36 -33 
614 Nond = -19 + 120 = 101 [kN] 8 + -66 = -58 [kN] -7 + 135 = 128 [kN] 2 + -97 = -95 [kN] -28 + 106 = 78 [kN] 128 -95 

sectie 4 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

504 -120 -420 -650 46 202 -720 -53 -561 49 10 409 -43 -190 -43 183 

516 Nbov= -20 + -31 + -108 = -159 -51 58 [kN] 8 + 15+ -120 = -98 22 142 [kN] -9 + -41 + 8 = -42 -50 -58 [kN] 2 + 30 + -7 = 24 31 39 [kN] -32 + -3 + 31 = -4 -35 -65 [kN] 142 -159 

601 Nmid= -20 + 15 + -54 = -59 49 [kN] 8 + -7 + -60 = -60 60 [kN] -9 + 20 + 4 = 16 7 [kN] 2 + -15 + -4 = -17 -10 [kN] -32 + 2+ 15 = -15 -45 [kN] 60 -60 
613 Nond = -20 + 61 = 41 [kN] 6 + -29 = -22 [kN] -9 + 82 = 73 [kN] 2 + -59 = -58 [kN] -32 + 6 = -25 [kN] 73 -58 

Beoalen normaalkrachten binnenste secundaire liggers 

B.C. 1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lange zfde B.C. 3: Alleen windzuigin!l B.C. 4: sneeuwbelasting N;max/min [kN] 

sectie 1 N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN[ My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

505 -130 666 646 92 -483 566 -49 -718 107 9 519 -53 -99 -578 135 max min 

509 Nbov= -22 + 48 + 108 = 134 27 -81 [kN] 15 + -35 + 98 = 78 -20 -118 [kN] -8 + -52 + 18 = -43 -60 -78 [kN] 2 + 38 + -9 = 31 39 48 [kN] -16 + -42 + 23 = -36 -59 -81 [kN] 134 -118 

608 Nmid = -22 + -24 + 54 = 8 -100 [kN] 15 + 18 + 49 = 82 -16 [kN] -8 + 26 + 9 = 27 9 [kN] 2 + -19 + -4 = -22 -13 [kN] -16 + 21 + 11 = 16 -7 [kN] 82 -100 

612 Nond = -22 + -97 = -119 [kN] 15 + 70 = 86 [kN] -8 + 104 = 96 [kN] 2 + -75 = -74 [kN] -16 + 84 = 68 [kN] 96 -119 

sectie 2 N~ [kNJ My {kNm] M2 {kNm] N, [kN) My [kNmJ M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

506 -135 -980 309 85 472 293 -53 -1270 61 2 927 -49 -143 -1010 -30 

510 Nbov= -23 + -71 + 52 = -42 -94 -145 [kN] 14 + 34 + 49 = 97 49 0 [kN] = 0 0 0 [kN] 0 + 67 + -8 = 59 68 76 [kN] -24 + -73 + -5 = -102 -97 -92 [kN] 97 -145 

607 Nmid = -23 + 36 + 26 = 39 -13 [kN] 14 + -17 + 24 = 21 -27 [kN] -9 + 46 + 5 = 42 32 [kN] 0 + -34 + -4 = -38 -29 [kN] -24 + 37 + -2 = 10 15 [kN] 42 -27 

611 Nond = -23 + 143 = 120 [kN] 14 + -69 = -54 [kN] -9 + 185 = 176 [kN] 0 + -135 = -135 [kN] -24 + 147 = 123 [kN] 176 -54 

sectie 3 N, [kN] My [kNm] M, [kNm) N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

507 -147 -980 -330 77 472 -332 -65 -1270 30 -16 927 -40 -199 -1010 -25 

511 Nbov= -25 + -71 + -55 = -151 -96 -41 [kN] 13 + 34 + -55 = -8 47 102 [kN] -11 + -92 + 5 = -98 -103 -108 [kN] -3 + 67 + -7 = 58 65 71 [kN] -33 + -73 + -4 = -111 -107 -102 [kN] 102 -151 

606 Nmid = -25 + 36 + -28 = -16 39 [kN] 13 + -17 + -28 = -32 23 [kN] -11 + 46 + 2 = 38 33 [kN] -3 + -34 + -3 = -40 -33 [kN] -33 + 37 + -2 = 1 6 [kN] 39 -32 

610 Nond = -25 + 143 = 118 [kN] 13 + -69 = -56 [kN] -11 + 185 = 174 [kN] -3 + -135 = -138 [kN] -33 + 147 = 114 [kN] 174 -56 

sectie 4 N, [kN] My [kNm) M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] N, [kN] My [kNm] M, [kNm] 

508 -157 579 -628 71 -45 -655 -76 -79 15 -15 580 21 -224 -610 73 

512 Nbov = -26 + 42+-105= -89 16 121 [kN] 12 + -3 + -109 = -101 9 118 [kN] -13 + -6 + 3 = -16 -18 -21 [kN] -3 + 42 + 3 = 43 40 36 [kN] -37 + -44 + 12 = -69 -82 -94 [kN] 121 -101 

605 Nmid = -26 + -21 + -52 = -100 5 [kN] 12 + 2+ -55 = -41 68 [kN] -13 + 3+ 1 = -9 -11 [kN] -3 + -21 + 2 = -22 -25 [kN] -37 + 22 + 6 = -9 -21 [kN] 68 -100 

609 Nond = -26 + -84 = -110 [kN] 12 + 7 = 19 [kN] -13 + 11 = -1 [kN] -3 + -84 = -87 [kN] -37 + 89 = 51 [kN] 51 -110 

Tabel YI- 22: Bepalen normaalkrachten langsstaven secundaire Jiggers lange zijde 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 66 



BIJLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGK□PPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten in diagonalen buitenste secundaire liggers 

B.C.1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lanae ziide B.C. 3: Alleen windzuiging B.C. 4: SneeuYJbelasting N;max 

sectie 1 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

501 -150,0 81 2 175 0 85 5 64 7 116 0 -163,0 162 161 0 118 0 -40 -119 0 -129 0 44 0 115 0 

513 Nbov = + 37 + 21 = +/- 58 [kN] Nbov = + 29 + 14 = +/- 43 [kN] Nbov = + 7 + 19 = +/- 26 [kN] Nbov = + 2 + 14 = +/- 16 [kN] Nbov = + 20 + 14 = +/- 34 [kN] 58 [kN] 

604 Nw;bov= 30 + 10 + 20 = +/- 60 [kN] Nw;bov= 17 + 8 + 13 = +/- 38 [kN] Nw,bov= 32 + 2 + 18 = +/- 53 (kN] Nw,bov= 23 + O+ 14 = +/- 37 [kN] Nw,bov= 25 + 5 + 13 = +/- 44 [kN] 60 [kN] 

616 Nm;bo'v= 24 + 12 + 4 = +/- 39 [kN] Nm;bo1;= 13 + 9 + 3 = +/- 26 [kN] Nm;bo"= 26 + 2 + 4 = +/- 32 [kN] Nm;bo1;= 19 + 1 + 3 = +/- 22 [kN] Nm;bo'li= 20 + 6 + 3 = +/- 29 [kN] 39 [kN] 

Nw;ond= 35 + 18 + 23 = +/- 77 lkNI Nw;ond= 20 + 15 + 15 = +/- 50 [kN] Nw;ond= 39 + 4+ 21 = +/- 64 [kNI Nw;ond= 28 + 1 + 16 = +/- 45 lkNl Nw;ond= 31 + 10 + 15 = +/- 56 [kNl 77 [kN] 

sectie 2 Vy [kN] Vz [kN] M, [kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M, [kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

502 -114 0 78 5 156 0 641 69 2 97 7 -123 0 13 5 1580 89 5 -85 -114 0 -98 7 33 8 1130 

514 Nbov = + 36 + 18 • +/- 54 [kN] Nbov a + 31 + 12 • +/- 43 [kN] Nbov a + 8 + 19 • +/- 25 [kN] Nbov a + 4 + 13 • +/- 17 [kN] Nbov = + 15 + 13 = +!- 29 [kN] 54 (kN] 

603 Nw;bov= 22 + 10 + 18 • +/- 50 [kN] Nw;bov= 13 + 9 + 11 • +/- 32 [kN] Nw;bov= 24 + 2 + 18 = +/- 44 ]kN] Nw;bov= 18 + 1 + 13 = +/- 32 [kN] Nw;bov= 19 + 4+ 13 • +/- 37 [kN] 50 [kN] 

615 Nm;bov= 18 + 11 + 4 = +/- 33 [kN] Nm;bo"= 10 + 10 + 2 = +/- 22 [kN] Nm;bov= 19 + 2 + 4 = +/- 25 [kN] Nm;bo\= 14 + 1 + 3 a +/- 18 [kN] Nm;bo'v= 16 + 5 + 3 = +/- 23 [kN] 33 [kN] 

Nw,ond= 27 + 18 + 21 = +/- 65 lkNl Nw,ond= 15 + 16 + 13 = +/- 44 [kNl Nw;ond= 29 + 3+ 21 = +/- 53 [kN] Nw;ond= 21 + 2+ 15 • +/- 38 [kN] Nw;ond= 23 + 8+ 15 = +/- 46 [kN] 65 lkN] 

sectie 3 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

503 126,0 72 0 153,0 -77,8 74 0 94,2 1190 71 1560 -85 2 -13 2 -111 0 97 1 -23 8 116 0 

515 Nbov = + 33 + 18 = +/- 51 [kN] Nbov = + 34 + 11 = +/- 45 [kN] Nbov a + 3 + 18 • +/- 22 [kN] Nbov = + 6+ 13 • +/- 19 [kN] Nbov a + 11 + 14 = +I- 25 [kN] 51 [kN] 

602 Nw;bov= 25 + 9 + 17 • +/- 51 [kN] Nw;bov= 15 + 9 + 11 • +/- 35 [kN] Nw;bov= 23 + 1 + 18 a +/- 42 [kN] Nw;bov= 17 + 2 + 13 • +/- 31 [kN] Nw;bov= 19 + 3 + 13 a +/- 35 [kN] 51 [kN] 

614 Nm;bo'v= 20 + 10 + 4 • +/- 34 [kN] Nm;bo-..= 12 + 11 + 2 a +/- 25 [kN] Nm;bo1i= 19 + 1 + 4 = +/- 24 [kN] Nm;bo"= 13 + 2 + 3 a +/- 18 [kN] Nm;bo"= 15 + 3 + 3 = +/- 22 [kN] 34 [kN] 
Nw;ond= 30 + 16 + 20 • +/- 66 (kN] Nw;ond= 18 + 17 + 12 • +/- 48 [kN] Nw;ond= 28 + 2+ 21 • +/- 50 [kN] Nw;ond= 20 + 3+ 15 a +/- 38 lkN] Nw;ond= 23 + 5+ 15 = +/- 44 [kNl 66 [kN] 

sectie 4 Vy (kN] Vz [kN] M, [kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M, [kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

504 162 0 662 165,0 -100,0 75 8 106 0 158 0 1,3 155,0 -115 0 -15 1 -110 0 122 0 -32 5 1160 

516 Nbov = + 30 + 20 = +/- 50 [kN] Nbov = + 34 + 13 • +/- 47 [kN] Nbov a + 1 + 18 • +/- 19 [kN] Nbov = + 7 + 13 • +/- 20 [kN] Nbov = + 15 + 14 = +/- 28 [kN] 50 [kN] 

601 Nw;bov= 32 + 8 + 19 • +/- 59 [kN] Nw;bov= 20 + 9 + 12 • +/- 41 (kN] Nw;bov= 31 + 0 + 18 a +/- 49 [kN] Nw;bov= 23 + 2 + 13 = +/- 37 (kN] Nw;bov= 24 t 4+ 13 • +/- 41 [kN] 59 [kN] 

613 Nm;bov= 25 t 9 t 4 • +/- 39 [kN] Nm;bm,= 16 + 11 t 3 a +/- 29 [kN] Nm;bm,= 25 + 0 t 4 a +/- 29 [kN] Nm;bo1,,= 18 t 2 t 3 = +/- 23 [kN] Nm;bm,= 19 t 5+ 3 a +I- 27 (kN] 39 [kN] 
Nw;ond= 38 t 15 + 22 • +/- 75 [kN] Nw;ond= 24 + 17 + 14 • +/- 55 [kN] Nw;ond= 37 t O+ 20 = +/- 58 lkNI Nw;ond= 27 t 3+ 15 = +/- 45 lkNI Nw;ond= 29 t 7+ 15 • +/- 52 lkNI 75 [kN] 

Tabcl VI- 23: Bepalen normaalkrachtcn diagonalen buitenste sccun<laire Jiggers lange zijde 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 67 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGK0PPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten in diagonalen binnenste secundaire liggers 

B.C. 1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lange ziide 8.C. 3: Alleen windzuii::iing B.C. 4: Sneeuwbelasting N;max 

sectie 5 Vy lkN] Vz lkN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

505 -185 0 52 8 228 0 107 0 461 201 0 -193,0 77 72 8 1400 -14 -538 -156 0 17 8 51,6 

509 Nbov = + 24 + 27 = +/- 51 [kN] Nbov = + 21 + 24 = +/- 45 [kN] Nbov = + 4 + 9 = +I- 12 [kN] Nbov = + 1 + 6 = +/- 7 [kN] Nbov = + 8 + 6 = +/- 14 [kN] 51 [kN] 
608 Nw;bov= 36 + 7 + 26 = +/- 69 [kN] Nw;bov= 21 + 6 + 23 = +/- 50 [kN] Nw;bov= 38 + 1 + 8 = +I- 47 [kN] Nw;bov= 28 + 0 + 6 = +/- 34 [kN] Nw;bov= 31 + 2 + 6 = +/- 39 [kN] 69 [kN] 
612 Nm;bo\l= 29 + 8 + 6 = +/- 42 [kN] Nm;bo\l= 17 + 7 + 5 = +/- 28 [kN] Nm;bm,= 30 + 1 + 2 = +/- 33 [kN] Nm;bO\,= 22 + 0 + 1 = +/- 24 [kN] Nm;bm,= 25 + 3 + 1 = +/- 28 [kN] 42 [kN] 

Nw;ond= 44 + 12 + 30 = +/- 86 lkNI Nw;ond= 25 + 10 + 27 = +/- 62 lkNI Nw;ond= 46 + 2+ 10 = +/- 57 lkNI Nw;ond= 33 + O+ 7 = +/- 41 lkN] Nw;ond= 37 + 4+ 7 = +{- 48 fkN] 86 [kNI 

sectie 6 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

506 -143 0 51 6 214 0 83 5 47,8 188 0 -147,0 67 70 3 107 0 -31 -51 8 -119 0 13 8 50 6 

510 Nbov = + 23 + 25 = +/- 49 [kN] Nbov = + 22 + 22 = +/- 44 [kN] Nbov = = +/- 0 [kN] Nbov = + 1 + 6 = +/- 8 [kN] Nbov = + 6 + 6 = +/- 12 [kN] 49 [kN] 

607 Nw;bov= 28 + 6 + 24 = +/- 59 [kN] Nw;bov= 16 + 6 + 21 = +/- 44 [kN] Nw;bov= 29 + 1 + 8 = +/- 38 [kN] Nw;bov= 21 + 0 + 6 = +/- 27 [kN] Nw;bov= 23 + 2 + 6 = +/- 31 [kN] 59 [kN] 

611 Nm;bo1v= 22 + 7 + 5 = +/- 35 [kN] Nm;bo\l= 13 + 7 + 5 = +/- 25 [kN] Nm;bo1o= 23 + 1 + 2 = +/- 26 [kN] Nm;bo\= 17 + 0 + 1 = +/- 19 [kN] Nm;bov= 19 + 2 + 1 = +/- 22 [kN] 35 [kN] 

Nw;ond= 34 + 12 + 28 = +/- 74 [kNI Nw;ond= 20 + 11 + 25 = +/- 55 fkNJ Nw;ond= 35 + 2+ 9 = +/- 46 lkN] Nw;ond= 25 + 1 + 7 = +/- 33 lkN] Nw;ond== 28 + 3+ 7 - +/- 38 [kNJ 74 (kNl 
sectie 7 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

507 -147 0 49 1 215 0 -80 7 49 6 189 0 137 0 42 69 7 -977 -4 9 -505 113 0 -8 6 52,4 

511 Nbov = + 22 + 25 = +/- 48 [kN] Nbov = = +I- 0 [kN] Nbov = + 2 + 8 = +/- 10 [kN] Nbov = + 2 + 6 = +/- 8 [kN] Nbov = + 4 + 6 = +/- 10 [kN] 48 [kN] 

606 Nw;bov= 29 + 6 + 25 = +/- 60 [kN] Nw;bov= 16 + 6 + 22 = +/- 44 [kN] Nw;bov= 27 + 1 + 8 = +/- 36 [kN] Nw;bov= 19 + 1 + 6 = +/- 26 [kN] Nw;bov= 22 + 1 + 6 = +/- 29 [kN] 60 [kN] 

610 Nm;bo"= 23 + 7 + 5 = +/- 35 [kN] Nm;bo"= 13 + 7 + 5 = +/- 24 [kN] Nm;bo"= 22 + 1 + 2 = +/- 24 [kN] Nm;bm,= 15 + 1 + 1-= +/- 17 [kN] Nm;bo"= 18 + 1 + 1 = +/- 20 [kN] 35 [kN] 
Nw;ond= 35 + 11 + 28 = +/- 74 [kN] Nw;ond= 19 + 11 + 25 = +/- 55 [kN] Nw;ond= 32 + 1 + 9 = +/- 43 [kN] Nw;ond= 23 + 1 + 7 = +/- 31 fkN] Nw;ond= 27 + 2+ 7 = +I- 36 [kN] 74 [kNI 

sectie 8 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

508 177 0 47 0 230 0 -106 0 50 4 204 0 181 0 2,0 68 1 -133,0 -57 -491 143,0 -118 51 5 

512 Nbov = + 21 + 27 = +/- 49 [kN] Nbov = + 23 + 24 = +/- 47 [kN] Nbov = + 1 + 8 = +{- 9 [kN] Nbov = + 3 + 6 = +/- 8 [kN] Nbov = + 5 + 6 = +/- 11 [kN] 49 [kN] 

605 Nw;bov= 35 + 6 + 26 = +/- 67 [kN] Nw;bov= 21 + 6 + 23 = +/- 50 [kN] Nw;bov= 36 + 0 + 8 = +/- 44 [kN] Nw;bov= 26 + 1 + 6 = +/- 33 [kN] Nw;bov= 28 + 1 + 6 = +/- 36 [kN] 67 ]kN] 

609 Nm;bo"= 28 + 7 + 6 = +/- 40 [kN] Nm;bo"= 17 + 7 + 5 = +/- 29 [kN] Nm;bo"= 28 + 0 + 2 = +{- 30 [kN] Nm;bo-.= 21 + 1 + 1 = +/- 23 [kN] Nm;bov= 22 + 2 + 1 = +/- 25 [kN] 40 [kN] 
Nw;ond= 42 + 11 + 30 = +/- 83 [kNJ Nw;ond= 25 + 11 + 27 = +/- 63 [kN] Nw;ond= 43 + O+ 9 = +{- 52 [kNI Nw;ond= 31 + 1 + 6 = +/- 39 [kN] Nw;ond= 34 + 3+ 7 = +I- 43 fkNI 83 [kNI 

Tabel VI- 24: Bepalen normaalkrachten diagonalen binnenste secundaire Jiggers lange zijde 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM 6B 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten horizontaalstaven buitenste secundalre llggers 

BC. 1. Wind op korte ZiJde BC 2 Wind op lange Z1Jde B C. 3: Alleen windzuiging B.C. 4. sneeuv.tielasting N:max/min [kN] 

sect1e 1 N,jkN] My[kNm] Mz[kNm] N,jkN] My{kNm] Mz[kNm) N,lkN] My[kNm] Mz[kNmJ N,jkN] My [kNm] Mz [kNm] N,lkN] My [kNm] Mz [kNm] 

701 -53,3 -392,0 -52,1 14,7 191,0 -196,0 -77,8 -344,0 -149,0 -1 6 302,0 25 3 -162,0 -299,0 -111,0 max m,n 

709 Nbov = -8,9 + -28,5 + -8,7 = -46,1-37,4-28,7 [kN] 2,5 + 13,9 + -32.7 = -16,3 16,3 49,0 jkN] -13,0 + -25,0 + -24,8 = -62,8 -38,0 -13,2 jkN] -0,3 + 22,0 + 4,2 = 25,9 21,7 17,5 jkN] -27,0 + -21,7 + -18,5 = -67,2 -48,7 -30,2 (kN] 49,0 -67,2 

804 Nm1d = -8,9 + 14,3 + -4,3 = 1,0 9,7 jkN] 2,5 + -6,9 + -16,3 = -20,8 11,8 jkN] -13,0 + 12,5 + -12,4 = -12,9 12,0 jkN] -0,3 + -11,0 ~· 2,1 = -9,1 -13,4 jkN] -27,0 + 10,9 + -9,3 = -25,4 -6,9 jkN] 12,0 -25,4 

812 Nond = -8,9 + 57,0 = 48,1 jkN] 2,5 + -27,8 = -25,3 lkN] -13,0 + 50,0 = 37,1 jkN] -0,3 + -43,9 = -44,2 lkN] -27,0 + 43,5 = 16,5 jkN] 48,1 -44,2 

sect1e 2 N,jkN] My[kNm] Mz[kNm] N,jkN] My [kNm] Mz [kNm) N,jkN] My[kNm] Mz[kNmJ N,jkN] My [kNm] Mz [kNm] N,lkN] My[kNm] M,jkNm] 

702 -47,4 -634,0 -24,4 19,3 344,0 -83,3 -71,9 -594,0 -70,7 -1,4 479,0 25,7 -146 0 -491,0 29,1 

710 Nbov = -7,9 + -46,1 + -4, 1 = -58, 1 -54,0 -49,9 [kN] 3,2 + 25,0 + -13,9 = 14,4 28,2 42, 1 [kN] -12,0 + -43,2 + -11,8 = -67,0-55,2-43,4 [kN] -0,2 + 34,8 -I· 4,3 = 38,9 34,6 30,3 jkN] = 0,0 0,0 0,0 jkN] 42,1 -67,0 

803 NmId = -7,9 + 23,1 + -2,0 = 13,1 17,2 jkN] 3,2 + -12,5 + -6,9 = -16,2 -2,4 lkN] -12,0 + 21,6 + -5,9 = 3,7 15,5 jkN] -0,2 + -17,4 + 2,1 = -15,5 -19,8 lkN] -24,3 + 17,9 + 2,4 = -4,1 -6,9 lkN] 17,2 -19,8 
811 Nond = -7,9 + 92,2 = 84,3 jkN] 3,2 + -50,0 = -46,8 jkN] -12,0 + 86,4 = 74,4 lkN] -0,2 + -69,7 = -69,9 jkN] -24,3 + 71,4 = 47,1 [kN] 84,3 -69,9 

sectIe 3 N,lkN] My [kNmJ Mz [kNm] N,jkN] My[kNm] M,[kNm] N,jkN] M,[kNm] M,[kNmj N, [kN] Mv [kNm} Mz [kNm] N,jkN] My [kNm} M2 {kNm] 

703 -38,5 -634,0 6,0 25,2 344,0 121,0 -63,0 -59,4 111,0 11,0 479,0 25,1 -107,0 -491,0 29,6 

711 Nbov = -6,4+ -46,1 + 1,0 = -51,5-52,5-53,5 [kN] 4,2 + 25,0 + 20,2 = 49,4 29,2 9,1 [kN] -10,5 + -4,3 + 18,5 = 3,7 -14,8 -33,3 [kN] 1,8 + 34,8 + 4,2 = 40, 9 36, 7 32, 5 jkN] -17,8 + -35,7 + 4,9 = -48,6 -53,5 -58,5 [kN] 49,4 -58,5 

802 Nm1d = -6,4 + 23,1 + 0,5 = 17,1 16,1 jkN] 4,2 + -12,5 + 10,1 = 1,8-18,4 jkN] -10,5 + 2,2 + 9,3 = 0,9-17,6 jkN] 1,8 + -17,4 + 2,1 = -13,5-17,7 [kN] -17,8 + 17,9 + 2,5 = 2,5 -2,4 lkN] 17,1 -18,4 
810 Nond = -6,4 + 92,2 = 85,8 jkN] 4,2 + -50,0 = -45,8 jkN] -10,5 + 8,6 = -1,9 lkN] 1,8 + -69,7 = -67,8 jkN] -17,8 + 71,4 = 53,6 jkN] 85,8 -67,8 

sectIe 4 N,jkN] Mv [kNmJ M2 JkNm] N,jkN] M
1

[kNm] Mz[kNmJ N,jkN] M1 {kNm] M2 [kNm] N,jkN] M
1 

[kNmJ M2 [kNm] Nx[kN] My [kNm] M2 [kNm] 

704 -32,9 -454,0 7,4 28,5 245,0 212,0 -57,2 -427,0 216,0 14,7 346,0 16.4 -72,1 -360,0 27,8 

712 Nbov = -5,5 + -33,0 + 1,2 = -37,3 -38,5-39,7 jkN] 4,8 + 17,8 + 35,3 = 57,9 22,6 -12,8 [kN] -9,5 + -31,1 + 36,0 = -4,6 -40,6 -76,6 [kN] 2,5 + 25,2 + 2,7 = 30,3 27,6 24,9 [kN] -12,0 + -26,2 + 4,6 = -33,6 -38,2 -42,8 jkN] 57,9 -76,6 

801 NmId = -5,5 + 16,5 + 0,6 = 11,6 10,4 jkN] 4,8 + -8,9 + 17,7 = 13,5-21,8 jkN] -9,5 + 15,5 + 18,0 = 24,0 -12,0 jkN] 2,5 + -12,6 + 1,4 = -8,8-11,5 jkN] -12,0 + 13,1 + 2,3 = 3.4 -1,2 jkNI 24,0 -21,8 
809 Nond = -5,5 + 66,0 = 60,6 jkN] 4,8 + -35,6 = -30,9 jkN] -9,5 + 62,1 = 52,6 jkN] 2,5 + -50,3 = -47,9 jkN] -12,0 + 52,4 = 40,3 jkNI 60,6 -47,9 

Bepalen normaalkrachten horlzontaalstaven binnenste secundaire liggers 

BC 1· Wind op kortezIJde BC 2: Wmd op lange z1jde B.C 3. Alleen -..vindzuiging B.C. 4· sneel.M-t:>elastmg N,max/min [kN] 

sect1e 5 N,jkN] My(kNm] M,lkNm] Nx[kN] My[kNm] M2 (kNm] N,[kN] My[kNm] M,lkNm] N,jkNI My{kNm] M2 [kNmJ N,jkN] My [kNm] M2 [kNm] 

705 -32,3 -496,0 0,0 -30,7 -90,8 -153,0 -30,7 -90,8 -153,0 -35,4 362,0 0,0 -160,0 -354,0 27,9 max mm 
808 Nbov = -5,4 + -36,1 + 0,0 = -41,5 -41,5 -41,5 fkN] -5,1 + -6,6 + -25,5 = -37,2-11,7 13,8 {kN] -5,1 + -6,6 + -25,5 = -37,2-11,7 13,8 [kN] -5,9 + 26,3 + 0,0 = 20.4 20,4 20,4 !kN] -26,7 + -25,7 + 4,7 = -47,8 -52,4-57,1 [kN] 20,4 -57,1 

Nm1d = -5,4 + 18,0 + 0,0 = 12,7 12,7 jkN] -5,1 + 3,3 + -12,8 = -14,6 10,9 [kN] -5,1 + 3,3 + -12,8 = -14,6 10,9 jkN] -5,9 + -13,2 + 0,0 = -19,1 -19,1 [kN] -26,7 + 12,9 + 2,3 = -11,5-16,1 lkN] 12,7 -19,1 
Nond = -5,4 + 72,1 = 66,8 [kN] -5,1 + 13,2 = 8,1 jkN] -5,1 + 13,2 = 8,1 jkN] -5,9 + -52,7 = -58,6 jkN] -26,7 + 51,5 = 24,8 jkN] 66,8 -58,6 

sect1e6 N,jkN] M
1

[kNm] Mz[kNm] N,jkN] My[kNm) M2 [kNm] N,jkNI M
1

[kNm] M,jkNm] N,jkN] My[kNm] M2 [kNm] Nx [kN] My[kNm] M2 [kNm) 

706 -25,5 -781,0 0,0 -27,0 -151,0 -77,9 -27,0 -151,0 -77,9 -35,4 585,0 0,0 -142,0 -594,0 13,5 

807 Nbov = -4,3 + -56,8 + 0,0 = -61,1 -61,1 -61,1 jkN] -4,5 + -11,0 + -13,0 = -28,5 -15,5 -2,5 jkN] -4,5 + -11,0 + -13,0 = -28,5 -15,5 -2,5 [kN] -5,9 + 42,5 + 0,0 = 36,6 36,6 36,6 jkN] -23,7 + -43,2 + 2,3 = -64,6-66,9-69,1 [kN] 36,6 -69,1 

NmId = -4,3 + 28,4 + 0,0 = 24,2 24,2 lkN] -4,5 + 5,5 + -6,5 = -5,5 7,5 jkN] -4,5 + 5,5 + -6,5 = -5,5 7,5 lkNI -5,9 + -21.3 + 0,0 = -27,2 -27,2 jkN] -23,7 + 21,6 + 1,1 = -0,9 -3,2 jkN] 24,2 -27,2 
Nond = -4,3 + 113,6 =- jkN] -4,5 + 22,0 = 17,5 jkN] -4,5 + 22,0 = 17,5 {kNl -5,9 + -85,1 = -91,0 jkN] -23,7 + 86,4 = 62,7 lkN] 109,4 -91,0 

sect1e 7 N,jkN] My(kNm] M,jkNm] Nx[kN] Mv[kNm] M2 [kNm] N,jkN] My[kNm] M2 [kNm] N,jkN] My[kNm] M,jkNm] N,jkN] My[kNm] M,jkNm] 

707 -15,4 -781 o 00 -183 -151 0 75 2 -183 -151 0 752 -282 585 0 00 -971 -594 0 -15 5 
806 Nbov = -2,6 + -56,8 + 0,0 = -59,4 -59,4 -59.4 [kN] -3,1 + -11,0 + 12,5 = -1,5-14,0-26,6 jkN] -3,1 + -11,0 + 12,5 = -1,5 -14,0 -26,6 [kN] -4,7 + 42,5 + 0,0 = 37,8 37,8 37,8 [kN] -16,2 + -43,2 + -2,6 = -62,0 -59,4 -56,8 jkN] 37,8 -62,0 

Nm1d = -2,6 + 28,4 + 0,0 = 25,8 25,8 jkN] -3,1 + 5,5 + 6,3 = 8,7 -3,8 jkN] -3,1 + 5,5 + 6,3 = 8.7 -3,8 jkN] -4,7 + -21,3 + 0,0 = -26,0 -26,0 jkN] -16,2 + 21,6 + -1,3 = 4,1 6,7 [kN] 25,8 -26,0 
Nond = -2,6 + 113,6 =- jkN] -3,1 + 22,0 = 18,9 jkN] -3,1 + 22,0 = 18,9 jkN] -4,7 + -85,1 = -89,8 jkN] -16,2 + 86.4 = 70,2 jkN] 111,0 -89,8 

sectIe 8 N,jkN] MyjkNm] M,jkNm] N,jkN] My[kNm] M,jkNm] N,lkN] M1 (kNm] M2 [kNm] N,lkN] Mv[kNm] M2 [kNm] N,lkN] Mv[kNm] M2 [kNm] 

708 -9,3 -547 0 00 -10,8 -111 0 151 o -108 -111 0 151 o -191 422 o 00 -57 8 -437 o -299 

805 Nbov = -1,6 + -39,8 + 0,0 = -41.3 -41,3 -41,3 [kN] -1,8 + -8,1 + 25,2 = 15,3 -9,9 -35,0 [kN] -1,8 + -8,1 + 25,2 = 15,3 -9,9-35,0 jkN] -3,2 + 30,7 + 0,0 = 27,5 27,5 27,5 jkN] -9,6 + -31,8 + -5,0 = -46,4 -41,4 -36.4 jkN] 27,5 -46,4 
Nm1d = -1,6 + 19,9 + 0,0 = 18,3 18,3 [kN] -1,8 + 4,0 + 12,6 = 14,8-10,3 [kN] -1,8 + 4,0 + 12,6 = 14,8-10,3 [kN] -3,2 + -15,3 + 0,0 = -18,5 -18,5 [kN] -9,6 + 15,9 + -2,5 = 3,8 8,7 jkN] 18,3 -18,5 
Nond = -1,6 + 79,6 = 78,0 jkNI -1,8 + 16,1 = 14,3 jkN] -1,8 + 16,1 = 14,3 [kN] -3,2 + -61,4 - -64,6 {kN] -9,6 + 63,6 - 53,9 jkN] 78,0 -64,6 

Tabcl VI- 25: Hcpalcn normaalkrachten langsstaven secundairc Eggers korte zijde 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNEOVERKAPPING IN ALUMINIUM 69 



81.JLAGEN BI.JLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten diaaonalen buitenste secundaire liaaers 

B.C. 1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op lange zijde B.C. 3: Alleen windzuiging B.C. 4: sneeuwbetasting N;max 

sectie 1 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M~ [kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

701 -114,0 -5,9 -2,7 71,0 -24,7 -42,9 -115,0 -17,6 -25,4 85,0 0,0 31,2 -86,4 -19,6 -35,0 

709 Nbov = + 3+ 0 = +/- 3 [kN] Nbov = + 11 + 5 = +/- 16 [kN] Nbov = + 8+ 3 = +/- 11 [kN] Nbov = + 0+ 4 = +/- 4 [kN] Nbov = + 9 + 4 = +/- 13 [kN] 13 [kN] 

804 Nw;bov= 22 + 1 + 0 = +/- 24 [kN] Nw;bov= 14 + 3+ 5 = +/- 22 [kN] Nw;txiv= 23 + 2 + 3 = +/- 28 [kN] Nw;bov= 17 + 0+ 4 = +/- 20 [kN] Nw;bov= 17 + 2 + 4 = +/- 23 [kN] 28 [kN] 

812 Nm;bo"= 18 + 1 + 0 = +/- 19 [kN] Nm;bm,= 11 + 4+ 1 = +/- 16 [kN] Nm;bm,= 18 + 3+ 1 = +/- 21 [kN] Nm;bo,= 13 + 0+ 1 = +/- 14 [kN] Nm;bo,= 14 + 3 + 1 = +/- 17 [kN] 21 [kN] 

Nw;ond= 27 + 1 + 0 = +/- 29 [kN] Nw;ond= 17 + 6+ 6 = +/- 28 [kN] Nw;ond= 27 + 4+ 3 = +/- 35 lkNl Nw;ond= 20 + 0+ 4 = +/- 24 [kN] Nw;ond= 20 + 4+ 5 = +!- 30 [kN] 35 [kN] 

sectie2 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,(kNm] Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

702 -88,3 -5,4 -2,3 54,9 -23,9 -40,0 -90,1 -19,7 -22,7 64,7 0,0 30,7 -69,9 -16,2 -34,5 

710 Nbov = + 2+ 0 = +/- 3 [kN] Nbov = + 11 + 5 = +/- 16 [kN] Nbov = + 9+ 3 = +/- 12 [kN] Nbov = + 0+ 4 = +/- 4 [kN] Nbov = + 7 + 4 = +/- 11 [kN] 12 [kN] 

803 Nw;bov= 17 + 1 + 0 = +/- 18 [kN] Nw;bov= 11 + 3+ 5 = +/- 18 [kN] Nw;bov= 18 + 2 + 3 = +/- 23 [kN] Nw;bov= 13 + 0+ 4 = +/- 16 [kN] Nw;bov= 14 + 2 + 4 = +/- 20 [kN] 23 [kN] 

811 Nm;l:x:n,= 14 + 1 + 0 = +/- 15 [kN] Nm;bo-.= 9 + 3 + 1 = +/- 13 [kN] Nm;bo\= 14 + 3+ 1 = +/- 18 [kN] Nm;bo,= 10 + 0+ 1 = +/- 11 [kN] Nm;txl'.,= 11 + 2 + 1 = +/- 14 [kN] 18 [kN] 

Nw;ond= 21 + 1 + 0 = +/- 22 [kNJ Nw;ond= 13 + 5+ 5 = +/- 24 [kN] Nw;ond= 21 + 4+ 3 = +/- 29 [kN] Nw;ond= 15 + 0+ 4 • +/- 19 [kN] Nw;ond• 17 + 4+ 5 = +/- 25 (kN] 29 (kN] 

sectie 3 Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] Mx[kNm) Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy (kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

703 75,0 -3,0 -2,5 -43,4 -22,1 -40,6 72,4 -22,1 -22,9 -55,2 0,0 30,1 57,4 -5,6 -35,7 

711 Nbov = + 1 + 0 = +/- 2 [kN] Nbov = = +/- 0 [kN] Nbov = + 10 + 3 = +/- 13 [kN] Nbov = + 0+ 4 = +/- 4 [kN] Nbov = + 3 + 4 = +/- 7 [kN] 13 [kN] 

802 Nw;bov= 15 + 0+ 0 = +/- 15 [kN] Nw;bov= 9 + 3+ 5 = +/- 16 [kN] Nw;bov= 14 + 3+ 3 = +/- 20 [kN] Nw;bov= 11 + 0+ 3 = +/- 14 [kN] Nw;bov= 11 + 1 + 4 = +/- 16 [kN] 20 [kN] 

810 Nm;bo1,,= 12 + 0+ 0 = +/- 12 [kN] Nm;bo"= 7 + 3+ 1 = +/- 11 [kN] Nm;bo1,,= 11 + 3+ 1 = +/- 15 [kN] Nm;bO\= 9+ 0+ 1 = +/- 9 [kN] Nm;bo\= 9+ 1 + 1 = +/- 11 [kN] 15 [kN] 
Nw;ond= 18 + 1 + 0 = +/- 19 [kN] Nw;ond= 10 + 5+ 5 = +/- 21 [kN] Nw;onc:I= 17 + 5+ 3 = +/- 25 [kNl Nw;ond= 13 + 0+ 4 = +/- 17 [kNl Nw;ond= 14 + 1 + 5 = +/- 20 lkNI 25 lkNI 

sectie 4 Vy [kN[ Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] MK [kNm) Vy [kN] Vz [kN] MK[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] MK[kNm] 

704 102,0 0,0 0,0 -58,8 -20,5 -44,2 98,1 -23,2 -26,1 -74,8 0,0 29,9 77,4 9,1 -37,0 

712 Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 9 + 5 = +/- 15 [kN] Nbov = + 11 + 3 = +/- 14 [kN] Nbov = + 0+ 4 = +/- 4 [kN] Nbov = + 4 + 4 = +/- 9 [kN] 14 [kN] 

801 Nw;bov= 20 + 0+ 0 = +/- 20 [kN] Nw;lx>v= 12 + 3 + 5 = +/- 19 [kN] Nw;bov= 19 + 3+ 3 = +/- 25 [kN] Nw;bov= 15 + 0+ 3 = +/- 18 [kN] Nw;bov= 15 + 1 + 4 = +/- 21 [kN] 25 [kN] 

809 Nm;bo1,,= 16 + 0+ 0 = +/- 16 [kN] Nm;bo1,,= 9+ 3 + 1 = +/- 13 [kN] Nm;bo"= 15 + 3+ 1 = +/- 19 [kN] Nm;bo,= 12 + 0+ 1 = +/- 12 [kN] Nm;bo"= 12 + 1 + 1 = +/- 14 [kN] 19 [kN] 
Nw;ond= 24 + 0+ 0 = +/- 24 [kN] Nw;ond= 14 + 5+ 6 = +/- 24 [kN] Nw;onc:I= 23 + 5+ 3 = +/- 32 [kN] Nw;ond= 18 + 0+ 4 = +/- 22 [kN] Nw;ond= 18 + 2+ 5 = +/- 25 [kN] 32 [kN] 

Tabcl VI- 26: Bepalen normaalkrachten diagonalen buitcnste secundaire Jiggers korte zijde 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM 70 



BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Bepalen normaalkrachten dia!lonalen binnenste secundaire li!l!lers 

B.C.1: Wind op korte zijde B.C. 2: Wind op tange zijde B.C. 3: Alleen windz.uiging B.C. 4: Sneeuwbelasting N;max 

sectie 1 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

705 -124,0 0,0 0,0 -124,0 0,0 0,0 -24,5 -15,1 -72,7 95,8 0,0 0,0 -96,2 0,0 0,0 
808 Nbov = + 0 + 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 7 + 9 = +/- 15 [kN] Nbov = + 0 + 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 [kN] 15 [kN] 

Nw;bov= 24 + 0 + 0 = +/- 24 [kN] Nw;bov= 24 + 0 + 0 = +/- 24 [kN] Nw;bov= 5 + 2+ 8 = +/- 15 [kN] Nw;bov= 19 + 0+ 0 = +/- 19 [kN] Nw;bov= 19 + 0+ 0 = +/- 19 [kN] 24 [kN] 
Nm;bo\= 19 + 0 + 0 = +/- 19 [kN] Nm;bo\= 19 + 0 + 0 = +/- 19 [kN] Nm;bo,= 4 + 2+ 2 = +/- 8 [kN] Nm;bo,= 15 + 0+ 0 = +/- 15 [kN] Nm;bo-...= 15 + 0+ 0 = +/- 15 [kN] 19 [kN] 
Nw;ond= 29 + 0+ 0 = +/- 29 (kN] Nw;ond= 29 + 0+ 0 = +/- 29 [kN] Nw;ond= 6 + 3+ 10 = +/- 19 [kN] Nw;ond= 23 + 0+ 0 = +/- 23 [kN] Nw;ond= 23 + 0+ 0 = +/- 23 [kN] 29 [kN] 

sectie 2 Vy [kN] Vz [kN] M,.[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] Mx[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

706 -95,2 0,0 0,0 -95,2 0,0 0,0 -19,6 -15,1 -69,9 72,4 0,0 0,0 -78,1 0,0 0,0 
807 Nbov = + 0 + 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 0 + 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 7+ 8 = +/- 15 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 [kN] 15 [kN] 

Nw;bov= 19 + 0 + 0 = +/- 19 [kN] Nw;bov= 19 + 0 + 0 = +/- 19 [kN] Nw;bov= 4+ 2+ 8 = +/- 14 [kN] Nw;bov= 14 + 0+ 0 = +/- 14 [kN] Nw;bov= 15 + 0+ 0 = +/- 15 [kN] 19 [kN] 

Nm;bo\= 15 + 0+ 0 = +/- 15 [kN] Nm;bm,= 15 + 0 + 0 = +/- 15 [kN] Nm;bO\= 3 + 2 + 2 = +/- 7 [kN] Nm;bO\= 11 + 0+ 0 = +/- 11 [kN] Nm;bo\= 12 + 0+ 0 = +/- 12 [kN] 15 [kN] 

Nw;ond= 23 + 0+ 0 = +/- 23 [kN] Nw:ond= 23 + 0+ 0 = +/- 23 [kN] Nw;ond= 5+ 3+ 9 = +/- 17 [kN] Nw;ond= 17 + 0+ 0 = +/- 17 [kN] Nw;ond= 18 + 0+ 0 = +/- 18 [kN] 23 [kN] 
sectie 3 Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy (kN] Vz [kN] Mx[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

707 85,5 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 15,9 -15,1 -69,9 -60,8 0,0 0,0 62,7 0,0 0,0 
806 Nbov = + 0 + 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 0 + 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 7+ 8 = +/- 15 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/- 0 (kN] 15 [kN] 

Nw;bov= 17 + 0 + 0 = +/- 17 [kN] Nw;bov= 17 + 0 + 0 = +/- 17 [kN] Nw;bov= 3 + 2+ 8 = +/- 13 [kN] Nw;bov= 12 + 0+ 0 = +/- 12 [kN] Nw;bov= 12 + 0+ 0 = +/- 12 [kN] 17 [kN] 

Nm;bo-..= 13 + 0+ 0 = +/- 13 [kN] Nm;bcn,= 13 + 0+ 0 = +/- 13 [kN] Nm;bo,= 2 + 2 + 2 = +/- 6 [kN] Nm;bo,= 10 + 0 + 0 = +/. 10 [kN] Nm;bo\= 10 + 0+ 0 = +/. 10 [kN] 13 [kN] 
Nw;ond= 20 + 0+ 0 = +/· 20 lkN] Nw;ond= 20 + 0+ 0 = +/. 20 [kN] Nw;ond= 4 + 3+ 9 = +/. 16 [kN] Nw;ond= 14 + 0+ 0 = +/. 14 [kN] Nw;ond= 15 + 0+ 0 = +/. 15 [kNI 20 [kN] 

sectie 4 Vy [kN] Vz [kN] M,.[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] Vy [kN] Vz [kN] M,[kNm] 

708 116,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 21,7 -15,1 -72,5 -83,5 0,0 0,0 85,4 0,0 0,0 

805 Nbov = + 0 + 0 = +/. 0 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/. 0 [kN] Nbov = + 7+ 9 = +/. 15 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/. 0 [kN] Nbov = + 0+ 0 = +/. 0 [kN] 15 [kN] 

Nw;bov= 23 + 0 + 0 = +/. 23 [kN] Nw;bov= 23 + 0 + 0 = +/. 23 [kN] Nw;tx:iv= 4 + 2+ 8 = +/- 14 [kN] Nw;bov= 16 + 0+ 0 = +/- 16 [kN] Nw;bov= 17 + 0+ 0 = +/. 17 [kN] 23 [kN] 
Nm;bo1,,= 18 + 0+ 0 = +/- 18 [kN] Nm;bm,= 18 + 0 + 0 = +/. 18 [kN] Nm;bo,= 3 + 2+ 2 = +/. 7 [kN] Nm;bo,= 13 + 0+ 0 = +/. 13 [kN] Nm;bo\= 13 + 0+ 0 = +/- 13 [kN] 18 [kN] 
Nw;ond= 27 + 0+ 0 = +/. 27 [kN] Nw;ond= 27 + 0+ 0 = +/. 27 [kN] Nw;ond= 5 + 3+ 10 = +/. 18 [kN] Nw;ond= 20 + 0+ 0 = +/. 20 [kN] Nw;ond= 20 + 0+ 0 = +/- 20 [kN] 27 [kN] 

Tabcl YI- 27: Hcpalcn normaalkrachten diagonalcn binncnste secundaire Jiggers korte zijdc 
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81.JLAGEN BI.JLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

Vl.4 KIEZEN OPTIMALE PRDFIELDDDRSNEDE 

B □□G LANGE ZI.JDEN, LANGSSTAVEN 

sectie 1 sectie 1 sectie 3 sectie 4 sectie 5 jsectie 6 ITotaal per onderdeel ITotaal 
11,5 m

1 
13,7 m

1 
13,7 m

1 
13,7 m

1 
13,7 m

1 
13,7 m

1 

Nbov -500kN -613kN -652kN -634kN -704 kN -646kN oeen opt. opt. perd optimaal oeen opt. opt. perd optimaal 
d I kglm d I kQ1m1 d I kQ/m1 d I kglm d I kg/m1 d I kQ/m1 Lkg/m1 Lkg/m1 

Lk!lim
1 

Lkolm1 Lk!lim1 
Lk!lim 

0 160 160 X 8,0 10,31 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 55,3 51,8 28,6 94,4 87,6 51,2 
0 170 170 X 7,5 10,34 170 X 10,0 13,57 170 X 10,0 13,57 170 X 10,0 13,57 170 X 10,0 13,57 170 X 10,0 13,57 40,7 39,3 78,1 72,9 51,2 
0 180 180 X 5,0 7,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 43,3 40,2 69,6 64,2 51,2 
0 190 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 45,8 45,8 73,7 70,6 51,2 
0 200 200 X 5,0 8,27 200 X 6,0 9,87 200 X 6,0 9,87 200 X 6,0 9,87 200 X 6,0 9,87 200 X 6,0 9,87 29,6 28,9 55,9 53,2 51,2 

Nmid -367kN -374 kN -392kN -397kN -413kN -400 kN 
d I ka/m d I kg/m 1 d I kalm 1 d I kglm d I kg/m d I kg/m1 Lkg/m 1 Lkg/m Lkolm 100 

0 160 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 20,6 20,6 11,9 90 

0 170 170x 7,5 10,34 170x 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 170x 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 20,7 20,7 80 

0 180 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 11,9 11,9 70 

0 190 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 12,6 12,6 60 

0 200 200 X 4,0 6,65 200 X 4,0 6,65 200 X 4,0 6,65 200 X 4,0 6,65 200 X 4,0 6,65 200 X 4,0 6,65 13,3 13,3 50 
40 
30 

Nond I -233kN -441 kN -706kN -755kN -730 kN -564 kN 
20 
10 

d I kg/m 1 
d I kQ/m1 d I kg/m 1 d I kg/m 1 

d I kg/m 1 d I kg/m 1 Lkg/m 1 Lkg/m1 LkQ/m 
0 

0 160 160 X 4,0 5,29 160 X 8,0 10,31 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 160 X 15,0 18,45 18,4 15,2 10,7 
0 170 170x 4,0 5,63 170x 7,5 10,34 170 X 10,0 13,57 170 X 12,5 16,70 170 X 12,5 16,70 170 X 10,0 13,57 16,7 12,9 160 170 180 190 200 

0 180 180 X 4,0 5,97 180 X 5,0 7,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 180 X 10,0 14,42 14,4 12,0 
D[mm] 

0 190 190 X 3,0 4,76 190 X 4,0 6,31 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 190 X 10,0 15,27 15,3 12,2 

I 
- -oplimaliseer 

0 200 200 X 4,0 6,65 200 X 4,0 6,65 200 X 8,0 13,03 200 X 8,0 13,03 200 X 8,0 13,03 200 X 8,0 13,03 13,0 11,0 - - geen optimaliseer 
• • • oplimaal 

Tabel VI- 28: Mogelijke profieldoorsneden boog lange zijden, langsstaven 
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BI.JLAGEN 

Nc;u;o VO □ R B□□G LANGE ZI.JDEN, LANGSSTAVEN 
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Afbcclding VI- 2: Ncud voor d =160 mm 
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Afbcclding VI- 4: Ncud voor d =180 mm 

lbuc = 3050 mm 

kromme a 

---+-- t = 4 mm 

--t=5mm 

t=8mm 

~t = 15 mm 

Nc;s;d;rrax 

Nc;s;d;rrin 

lbuc = 3050 mm 

kromme a 

---+-- t = 4 mm 

--t=5mm 

t = 10 mm 

~t=15mm 

Nc;s;d;rrax 

Nc;s;d;rrin 
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Afbeelding VI- 3: Ncud voor d =170 mm 
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Afbeelding VI- 5: Ncud voor d =190 mm 
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Afbeelding VI- 6: Ncud voor d =160 mm 
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Nc:u:o VOOR BOOG LANGE ZIJDEN, LANGSSTAVEN [VERVOLG] 
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81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 

B □□G LANGE ZI.JDEN, DIAGONALEN 

sectie 1 sectie 1 sectie 3 sectie 4 sectie 5 sectie 6 Totaal per onderdeel Totaal 

Nbov 100kN 107kN 101 kN 44kN 59kN 68kN o timaal een o t. 0 t. erd o timaal 

38,8 m d t k Im d t k Im d t k Im d t k Im d t k Im d t k Im :Ek Im :[k Im :[k Im Him 
0 100 100 X 7,0 5,52 100 X 7,0 5,52 100 X 7,0 5,52 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 5,0 4,03 10,5 98,7 77,4 42,6 
0 105 105 X 7,5 6,20 105 X 7,5 6,20 105 X 7,5 6,20 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 140,1 107,4 42,6 
0 110 110 X 7,5 6,52 110 X 7,5 6,52 110 X 7,5 6,52 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 109,5 92,4 42,6 

"' 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 75,1 70,1 42,6 

"' 125 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,'11 95,7 78,1 42,6 

Nw;bov 54kN 107kN 95kN 41kN 62kN 111 kN 160,0 
63,9 m d t k Im d t k Im d t k m d t k Im d I k Im d t k Im :[k Im :[k Im :[k Im 

0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 7,0 5,52 100 X 6,0 4,78 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 7,0 5,52 25,8 20,0 16,8 140,0 

0 105 105 X 5,0 4,24 105 X 7,5 6,20 105 X 7,5 6,20 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 7,5 6,20 29,0 24,4 120,0 

0 110 110 X 5,0 4,45 110 X 7,5 6,52 110 X 7,5 6,52 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 7,5 6,52 30,5 25,7 100,0 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 18,4 18,4 80,0 
0 125 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4, 11 19,2 19,2 

60,0 

40,0 

Nm;bov 21 kN 51 kN 45kN 15kN 27kN 65kN 20,0 

63,9 m d I k Im d t k Im d t k Im d I k Im d I k Im d t k Im :[k Im :[k /m :[k Im 0,0 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 15,2 15,2 15,2 100 105 110 120 125 
0 105 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 19,8 19,8 D[mm] 
0 110 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 20,8 20,8 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 18,4 18,4 -optimaliseer 
0 125 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 19,2 19,2 • geen optimaliseer 

• • • optimaal 

Nw;ond 84kN 146kN 131 kN 53kN 80kN 147kN 
63,9 m d I k Im d I k Im d k Im d k Im d I k Im d k Im :[k Im :Ek /m :Ek Im 

0 100 100 X 6,0 4,78 100 X 12,0 8,96 100 X 10,0 7,63 100 X 4,0 3,26 100 X 5,0 4,03 100 X 12,0 8,96 41,9 29,3 21,5 
0 105 105 X 7,5 6,20 105 X 22,5 15,75 105 X 22,5 15,75 105 X 5,0 4,24 105 X 5,0 4,24 105 X 22,5 15,75 73,7 48,3 
0 110 110 X 7,5 6,52 110 X 10,0 8,48 110 X 7,5 6,52 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 10,0 8,48 39,7 30,3 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 6,0 5,80 120 X 5,0 4,88 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 6,0 5,80 27,1 22,1 
0 125 125 X 4,0 4,11 125 X 10,0 9,75 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 4,0 4,11 125 X 10,0 9,75 45,6 28,0 

Tabel VI-29: Mogclijke profieldoorsneden boog lange zijden, langsstaven 
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81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

Nc•:u:o VOOR BOOG LANGE ZI.JDEN, DIAGONALEN 

lbuc = 3550 mm 250 
lbuc = 3550 mm 

225 kromme a 225 kromme a 
200 200 

175 
-+--t=4mm 

175 
-+--t=5mm 

...... 
--11-- t = 6 mm ~ 150 

--t=7,5mm ~ 150 
t=10mm t=22,5 mm 

~ 125 ~- 125 
:, ~ t = 12 mm :, ~t=0mm u 100 u 100 z - - Nc;s;d;max z - - Nc;s;d;max 

75 75 
- - Nc;s;d;rrin - - Nc;s;d;rrin 

50 50 

25 25 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(0 r-- <Xl m 0 := ~ (') 

~ (0 r-- <Xl m 0 := ~ (') 
~ ~ ~ ~ ~ 

d [mm] d [mm] 

Afbeelding VI- 7: Ncud voor d =100 mm Afbeelding VI- 8: Ncud voor d =105 mm 

250 lbuc = 3550 mm 250 
lbuc = 3550 mm 

225 kromme a 225 kromme a 
200 200 

175 
-+--t=5mm 

175 
-+--1=4mm 

~ 150 
y --11-- t = 7,5 mm ~ 150 

--11-- t = 5 mm 

t = 10 mm t=6mm 
~ 125 ~- 125 ·"' 
:, ~t=0mm :, ~t=7,5mm u 100 

- - Nc;s;d;max 
i.," 100 

- - Nc;s;d;max z z 
75 75 

- - Nc;s;d;rrin - - Nc;s;d;rrin 
50 50 

25 25 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(0 r-- <Xl m 0 := N ~ st (0 r-- <Xl m 0 := N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

d [mm] d [mm] 

Afbeelding VI- 9: Ncud voor d =110 mm Afbeelding VI- 10: Ncud voor d =120 mm 
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BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGK□PPELING REKENRESULTATEN 

B□□G KORTE ZIJDEN, LANGSSTAVEN 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 sectie 4 sectie 5 T otaal per onderdeel Totaal 
13,2 m' 10,5 m' 10,5 m' 10,5 m' 10,5 m' 

Nbov -386kN -450kN -388kN -354kN -358kN een o t. 0 t. rd o timaal 
d k Im d t k Im d k Im d t k m d t k m Lk Im Lk Im Lk Im 

0 140 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 99,2 82,7 47,9 
0 150 150 X 8,0 9,64 150 X 8,0 9,64 150 X 8,0 9,64 150 X 8,0 9,64 150 X 8,0 9,64 65,8 59,6 47,9 
0 160 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 160 X 8,0 10,31 160 X 5,0 6,57 160 X 5,0 6,57 62,7 58,4 47,9 
0 170 170 X 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 170 X 7,5 10,34 64,8 64,8 47,9 
0 175 175 X 5,0 7,21 175 X 5,0 7,21 175 X 5,0 7,21 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 56,4 54,8 47,9 
0 180 180 X 5,0 7,42 180 X 5,0 7,42 180 X 5,0 7,42 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 58,1 56,4 47,9 
0 190 190 X 4,0 6,31 190 X 10,0 15,27 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 83,7 61,9 47,9 

Nmid -198kN -256kN -259kN -241 kN -239kN 120 
d t k Im d t k Im d k Im d t k m d t k m Lk Im Lk Im Lk Im 

0 140 140 X 4,0 4,61 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 140 X 10,0 11,03 33,1 28,5 14,7 100 
0 150 150 X 3,8 4,71 150 X 5,0 6,15 150 X 5,0 6,15 150 X 3,8 4,71 150 X 3,8 4,71 18,4 15,8 
0 160 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 15,9 15,9 80 
0 170 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 16,9 16,9 
0 175 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 17,4 17,4 60 

0 180 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 17,9 17,9 
40 

0 190 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 18,9 18,9 

20 
Nond -201 kN -294kN -227kN -238kN -155kN 

d t k Im d t k Im d t k Im d t k m d t k m Lk Im Lk Im Lk Im 0 

0 140 140 X 4,0 4,61 140 X 10,0 11,03 140 X 4,0 4,61 140 X 10,0 11,03 140 X 4,0 4,61 33,1 21,2 14,3 140 150 160 170 175 180 190 
0 150 150 X 3,8 4,71 150 X 5,0 6,15 150 X 3,8 4,71 150 X 3,8 4,71 150 X 3,8 4,71 18,4 15,0 D[mm] 
0 160 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 160 X 4,0 5,29 15,9 15,9 
0 170 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 170 X 4,0 5,63 16,9 16,9 -opt1mal1seer 

0 175 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 175 X 4,0 5,80 17,4 17,4 
• geen oJXimaliseer 

• • • opt1maal 
0 180 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 180 X 4,0 5,97 17,9 17,9 
0 190 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 190 X 4,0 6,31 18,9 18,9 

Tabel Vl-30: Mogelijke profieldoorsneden boog korte zijden, langsstaven 
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BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGK0PPELING REKENRESULTATEN 

Nc:u:o VO□ R BOOG KORTE ZIJDEN, LANGSSTAVEN 
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Afbcclding VI- 11: Ncud voor d =140 mm 
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Afbeclding VI- 13: Ncud voor d =160 mm 
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Afbeelding VI- 12: Ncud voor d =150 mm 
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Afbeelding VI- 14: Ncud voor d =170 mm 
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81.JLAGEN 81.JLAGE VI: TERUGK0PPELING REKENRESULTATEN 

BOOG KORTE ZI.JDEN, DIAGDNALEN 

sectie 1 sectie 2 seclie 3 sectie 4 seclie 5 Totaal per onderdeel ITotaal 

Nbov -61 kN -25kN -24kN -14kN -13kN aeen oot. oot. oer d ootimaal aeen oot. oot. oer d oolimaal 
38,6 m d I ka/m d I kg/m1 d I ka/m1 d I ka/m d I ka/m1 Lka/m1 Lka/m Lka/m Lka/m Lka/m Lkg/m 

0 80 80 X 10,0 5,94 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 21,8 13,7 11,0 85,7 67,7 41,3 
0 90 90 X 5,0 3,60 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 13,3 11,2 62,3 57,4 41,3 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 12,0 12,0 62,7 62,7 41,3 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 13,2 13,2 69,3 69,3 41,3 

Nw;bov -43kN -36kN -29kN -18kN -27kN 
54,56 m d I ka/m d I ka/m 1 d I ka/m d I ka/m d I ka/m Lka/m Lka/m1 Lka/m 100 

0 80 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 16,5 16,5 15,2 90 

0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 15,2 15,2 80 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 16,9 16,9 70 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 18,7 18,7 60 

50 
40 

INm;bov -32kN -23kN -17kN -12kN -19kN I 
30 
20 

54,56 m d I ka/m d I ka/m d I ka/m d I ka/m d I ka/m Lka/m :Eka/m :Ekotm'I 10 
0 80 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 16,5 16,5 15,21 0 
0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 15,2 15,2 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 16,9 16,9 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 18,7 18,71 I D[mm] 

-optimaliseer 
• geen optimaliseer 

~timaal 

Nw;ond -62kN -51 kN -41 kN -24kN -35kN 
54,56 m d I kg/m d I kQ/m 1 d I kg/m d I ka/m d I kg/m :Eka/m Halm :Eka/m 

0 80 80 X 10,0 5,94 80 X 7,5 4,61 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 30,9 20,9 15,5 
0 90 90 X 5,0 3,60 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 18,7 15,9 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 16,9 16,9 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 18,7 18,7 

Tabel VI- 31: Mogclijke profieldoorsncden boog korte zijden, diagonalen 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM BO 
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BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

SEOUNDAIRE LIGGERS LANGE ZIJDEN, LANGSSTAVEN 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 sectie 4 Totaal per onderdeel hotaal 
8,9 m

1 
8,9 m

1 
8,9 m

1 
8,9 m

1 

Nbov 1 -155kN -145 kN -151 kN -159kN aeen opt. oot. per d optimaal aeen opt. opt. per d optimaal 
d I ka/m d I ka/m

1 
d I ka/m1 

d I ka/m 1 Ika/m Ika/m1 Ika/m Ika/m Ika/m Ika/m 
0 100 100 X 10,0 7,63 100 X 10,0 7,63 100 X 10,0 7,63 100 X 10,0 7,63 22,9 22,9 12,8 53,8 50,4 35,4 
0 110 110 X 7,5 6,52 110 X 7,5 6,52 110 X 7,5 6,52 110 X 7,5 6,52 19,6 19,6 46,3 46,3 35,4 
0 120 120 X 5,0 4,88 120 X 5,0 4,88 120 X 5,0 4,88 120 X 5,0 4,88 14,6 14,6 38,2 38,2 35,4 
0 130 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 12,8 12,8 38,5 38,5 35,4 
0 140 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 13,8 13,8 41,5 41,5 35,4 

Nmid -105kN -47kN -33kN -100kN 60 
d I kg/m d I kg/m d t kg/m d t kg/m 1 Ikg/m Ikg/m Ikg/m1 

0 100 100 X 6,0 4,78 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 6,0 4,78 14,4 12,1 10,8 50 

0 110 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 13,4 13,4 40 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 11,8 11,8 
0 130 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 12,8 12,8 30 
0 140 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 13,8 13,8 

20 

10 
Nond I -119kN -94kN -95kN -110kN 

d t kg/m d t kg/m d t kg/m d t kg/m Ikg/m Ikg/m Ikg/m 
0 

0 100 100 X 7,0 5,52 100 X 6,0 4,78 100 X 6,0 4,78 100 X 7,0 5,52 16,6 15,5 11,8 100 110 120 130 140 

0 110 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 110 X 5,0 4,45 13,4 13,4 D[mm] 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 11,8 11,8 I - -geqptimaliseerd I 
0 130 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 130 X 4,0 4,28 12,8 12,8 - - - opt1maal 

0 140 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 140 X 4,0 4,61 13,8 13,8 

Tabel VI- 31: Mogelijkc profieldoorsneden secundairc Jiggers lange zijden, langsstaven 

□ NTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM B2 
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81.JLAGEN BI.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

SECUNDAIRE LIGGERS LANGE ZI.JDEN, DIAGDNALEN 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 sectie 4 Totaal per onderdeel ITotaal 

Nbov -58kN -54kN -51 kN -50kN geen opt. opt. per d optimaal geen opt. opt. perd optimaal 
27,8 m d t kg/m d t kg/m d t kg/m' d t kg/m1 Lkgtm' Lkg/m' Lkg/m' Lkg/m Lkg/m Lkg/m 

(IJ 80 80 X 7,5 4,61 80 X 7,5 4,61 80 X 7,5 4,61 80 X 7,5 4,61 14,5 14,5 9,7 111,0 94,6 38,4 
(IJ 90 90 X 5,0 3,60 90 X 5,0 3,60 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 11,3 10,2 67,6 63,5 38,4 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 10,2 10,2 59,2 59,2 38,4 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 11,3 11,3 61,4 61,4 38,4 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 12,3 12,3 67,2 67,2 38,4 

Nw;bov -69kN -59kN -60kN -67kN 
120 

41,2 m d t kg/m d t kg/m 1 d t katm' d t ka/m Lka/m Lkatm' Lkatm' 
(IJ 80 80 X 10,0 5,94 80 X 7,5 4,61 80 X 7,5 4,61 80 X 10,0 5,94 27,6 24,5 15,1 100 
(IJ 90 90 X 6,0 4,28 90 X 5,0 3,60 90 X 5,0 3,60 90 X 6,0 4,28 19,9 18,3 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 15,1 15,1 80 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 16,7 16,7 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 18,3 18,3 60 

40 

Nm;bov -42kN -35kN -35kN -40kN 20 
41,2 m d t ka/m d t kg/m d t ka/m d t ka/m Lkg/m Lka/m Lka/m 

(IJ 80 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 80 X 5,0 3,18 14,8 14,8 13,6 0 
(IJ 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 13,6 13,6 80 90 100 110 120 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 15,1 15,1 

D[mm] 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 16,7 16,7 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 18,3 18,3 I - -geoptimaliseerd 

- • niet optimaliseerd 
• • • optimaal 

I 
Nw;ond -86kN -74kN -74kN -83kN 

41,2 m d t ka/m d t kg/m 1 d t ka/m d t ka/m Lka/m Lka/m Lka/m 1 

" 80 80 X 25,0 11,66 80 X 10,0 5,94 80 X 10,0 5,94 80 X 25,0 11,66 54,2 40,9 16,71 
(IJ 90 90 X 7,0 4,93 90 X 6,0 4,28 90 X 6,0 4,28 90 X 7,0 4,93 22,9 21,4 
0 100 100 X 5,0 4,03 100 X 5,0 4,03 100 X 5,0 4,03 100 X 5,0 4,03 18,7 18,7 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 16,7 16,7 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 18,3 18,3 

Tabel VI- 32: Mogelijke profieldoorsneden secundaire Jiggers lange zijden, diagonalen 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNE□VERKAPPING IN ALUMINIUM B4 
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81.JLAGEN BI.JLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

SECUNDAIRE LIGGERS KORTE ZI.JDEN, LANGSSTAVEN 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 sectie 4 Totaal per onderdeel hotaal 
7,4 m' 7,4 m' 7,4 m' 7,4 m' 

INbov kN kN kN kN aeen opt. opt, perd optimaal aeen opt. opt. per d optimaal 

d t ka/m d t kg/m d t ka/m d t ka/m L'.ka/m L'.ka/m L'.ka/m L'.ka/m L'.ka/m L'.ka/m 
0 BO 80 X 10,0 5,94 80 X 10,0 5,94 80 X 7,5 4,61 80 X 10,0 5,94 17,8 16,8 10,3 60,5 49,0 28,31 
0 90 90 X 5,0 3,60 90 X 6,0 4,28 90 X 5,0 3,60 90 X 7,0 4,93 14,8 12,3 43,9 36,6 28, 
0 100 100 X 5,0 4,03 100 X 5,0 4,03 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 12,1 10,9 33,9 31,6 28, 
0 105 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 11,5 11,5 34,5 34,5 28, 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 10,8 10,8 32,4 32,4 28, 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 

-
3,94 ____1_1_,_8 ..!.!.:,!!_ -- 35,4 ~.4 -

28, 

Nmid kN kN kN kN 60,0 

d t kg/m 1 d t k~/m d t kg/m 1 d t kg/m 1 L'.kg/m 1 Z:ka/m 1 L'.kg/m 1 

0 80 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 x 4,0 2,58 7,7 7,7 7,7 50,0 

0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 8,8 8,8 40,0 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 9,8 9,8 
0 105 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 11,5 11,5 30,0 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 10,8 10,8 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 11,8 11,8 20,0 

10,0 
Nond I kN kN kN kN 

d t ka/m d t kg/m d t ka/m d t ka/m L'.ka/m1 L'.ka/m1 L'.ka/m
1 0,0 

0 80 80 X 7,5 4,61 80 X 25,0 11,66 80 X 25,0 11,66 80 X 7,5 4,61 35,0 24,4 10,3 80 90 100 105 110 120 

0 90 90 X 5,0 3,60 90 X 10,0 6,79 90 X 10,0 6,79 90 X 5,0 3,60 20,4 15,6 D[mm] 

0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 5,0 4,03 100 X 5,0 4,03 100 X 4,0 3,26 12,1 10,9 
0 105 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 105 X 4,5 3,84 11,5 11,5 I - -geoptimaliseerd 

• • • 01;1timaal 
0 110 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 110 X 4,0 3,60 10,8 10,8 
0 120 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 120 X 4,0 3,94 11,8 _1_1,8 

Tabcl VI- 33: Mogelijke proficldoorsneden secundaire Jiggers korte zijden, langsstavcn 

ONTWERP VAN EEN TRIBUNEDVERKAPPING IN ALUMINIUM B6 
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Afbeclding VI- 31: Ncud voor d ==100 mm 
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BIJLAGE VI: TERUGK□ PPELING REKENRESULTATEN 
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Afbeelding VI- 30: Ncud voor d ==90 mm 
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Afbeclding VI- 32: Ncud voor d ==105 mm 
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Afbeelding VI- 33: Ncud voor d =110 mm 
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BIJLAGE VI: TERUGKDPPELING REKENRESULTATEN 

Nc;u;o VDDR SECUNDAIRE LIGGERS KORTE ZIJDEN, LANGSSTAVEN [VERVDLG] 

lbuc = 3285 mm 
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BIJLAGEN BIJLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

SECUNDAIRE LIGGERS KORTE ZIJDEN, DIAG□ NALEN 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 sectie 4 Totaal per onderdeel Totaal 

Nbov -16kN -15kN -15kN -15kN o timaal een o t. 
20,9 m d t k Im d t k Im d k Im d t k Im Lk Im Lk Im 

0 70 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 5,3 40,3 
0 80 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 32,9 
0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 37,3 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 41,6 

Nw;bov -28kN -23kN -20kN -25kN 
30,8 m d t k Im d t k Im d k Im d t k Im Lk Im Lk Im Lk Im 45 

0 70 70 X 5,0 2,76 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 70 X 5,0 2,76 9,6 8,7 8,4 40 

0 80 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 9,0 9,0 35 

0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 10,1 10,1 30 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 11,3 11,3 25 

20 
15 
10 

Nm;bov -21 kN -18kN -15kN -19kN 5 
30,8 m d k Im d t k Im d t k Im d t k Im Lk Im Lk Im Lk Im 0 

0 70 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 70 X 4,0 2,24 7,8 7,8 7,8 70 80 90 100 
0 80 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 9,0 9,0 D[mm] 
0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 10,1 10,1 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 11,3 11,3 1 ~ -:-g~fl~~~rliseerd ) 

Nw;ond -35kN -29kN -25kN -32kN 
30,8 m d k Im d t k Im d t k Im d t k Im Lklm Lk Im Lk Im 

0 70 70 X 10,0 5,09 70 X 5,0 2,76 70 X 5,0 2,76 70 X 10,0 5,09 17,7 13,6 9,0 
0 80 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 80 X 4,0 2,58 9,0 9,0 
0 90 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 90 X 4,0 2,92 10,1 10,1 
0 100 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 100 X 4,0 3,26 11,3 11,3 

Tabcl VI- 33: Mogelijke profieldoorsneden secundairc Iiggers korte zijden, diagonalcn 
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81.JLAGEN 
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Afbcclding VI- 34: Ncud voor d =70 mm 
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Afbcclding VI- 36: Ncud voor d =90 mm 
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81.JLAGE VI: TERUGKOPPELING REKENRESULTATEN 

N,::u:o VDOR SEOUNDAIRE LIGGERS KORTE ZI.JDEN, DIAGONALEN 
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Afbcelding VI- 35: Ncud voor d =80 mm 
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