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~ inleiding. 

De opdracht voor het ontwerpproject is het maken van een 
ontwerp voor Martinair te Schiphol. Deze ·hangar moet plaats gaar, 
bieden aan een DC 10 of een Airbus. 

Voordat aan het ontwerp werd begonnen is er eerst een vooron
derzoek verricht waarin verschillende aspecten van de luchtvaart 
en de hangarbouw nader zijn beschouwd. 

Allereerst wordt in hoofdstuk 1 beschreven hoe de burger
luchtvaart zich heeft ontwikkeld en wat de eventuele gevolgen 
zijn in de toekomst. 

Door de luchtvaartontwikkelingen moeten ook de vliegvelden 
aangepast worden, en hier wordt in hoofdstuk 2 summier op in 
gegaan. Tevens wordt in dit hoofdstuk een beschouwing gegeven van 
het stedebouwkundig plan van een luchthaven en wordt een inventa
risatie gemaakt van de gebouwen op een vliegveld. 

Een van de gebouwen op een vliegveld is een hangar. Omdat dit 
een voorstudie is voor het ontwerpen van een hangar, wordt 1n 
hoofdstuk 3 de hangar uitgebreid behandeld. Gekeken zal worden 
naar het bedrijfsgebeuren in een hangar. en de fysische aspecten 
van hangars. Tevens zullen de verschillende bestaande con
structievormen aan de hand van een beschrijving en een voorbeeld 
nader onder de loep genomen worden. 

Daar, zoals vermeld. de te ontwerpen hangar op Schiphol ge
plaatst moet worden, is in hoofdstuk 4 nader ingegaan op de 
ontwikkeling van Schiphol. Tevens worden in dit hoofdstuk een 
aantal mogelijke bouwplaatsen bekeken. 

Het laatste deel van de voorstudie. het prograrrm1a van eJser, 
wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 

De voorstudie is samen met H_,_ van de Loo ve2·richt. 
Het doel van de ontwerpopdracht is het maken van een bouwkundig 
ontwerp waarin een getuide konetrukie wordt toegepast. Dit wordt 
tenslotte in hoofdstuk 6 beschreven. Bij dit verslag horen een 
aantal tekeningen van het ontwerp. 
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l De vliegtuigontwikkeling in de burgerluchtvaart. 

De luchtvaart heeft de laatste 60 jaar een explosieve groei en 
een enorme technische ontwikkeling te zien gegeven. De groei 
zorgde voor een schaalvergroting, grotere en veiligere vliegtui
gen, en meer comfort. De groei betekent echter op de eerste 
plaats een uitbreiding van de vloot en hoewel er van maatschappij 
tot maatschappij natuurlijk verschillen bestaan, is er toch een 
duidelijke relatie te constateren tussen d~ groei van het ver
voer, de routestructuur en de vlootontwikkeling. In de 
routestructuur kan onderscheid gemaak~ 'tt'Orden tussen routes voor 
de lange-, middellange- en korte-afstand. De ontwikkeling van het 
vliegverkeer en luchtvloot ligt per afstand anders en derhalve 
worden de verschillende afstanden nader beschouwd. 
Globaal kan werden gesteld 
dat voor vliegafstand 
geldt: lange afstand : in-
tercontinentaal, middel-
lange afstand con-
tinentaal, korte afstand : 
regionaal. 

fig.1.1 Prognose van het 
internationale lijn- en 
charterverkeer van en naar 
neder land tot het jaar 
2000. [ 2 l . 
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Daar de groei van het vrachtverkeer achter blijft bij de groei 
voor het personen vervoer, hebben de beschouwingen betrekking op 
het personenvervoer en het passagiersvliegtuig. (zie fig. 1.1). 
(Het vrachtverkeer is dus minder relevant~. Vrachtvliegtuigen 
ZlJn over het algemeen afgeleide en aangepaste passagiersvlieg
tuigen (1, 2]. 

1.1 De lange-afstand vliegtuigen. 

In fig 1.2 is aangegeven hoe het totale geregelde internatio
nale vliegverkeer. uitgedrukt in passagierskilometers, tussen 
'51 en '73 regelmatig groeide met ruim 14% per jaar. In dit 
internationale verkeer speelt het lange-afstand verkeer een 
zodanige rol dat een analyse van de groeicijfers achtergronden 
oplevert over de ontwikkeling van het lange-afstand vliegtuig. 
Bij deze analyse moeten twee factoren waaruit het aantal passa-
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gierskilometers is opgebouwd nader worden beschouwd. [ 1 J. Deze 
factoren zijn: 

De vliegtuigkilometers (Het aantal gevlogen kilometers) Dit 
is een maat voor de grootte van het lijnennet en de 
frequenties waarmee gevlogen wordt. 
Het aantal passagiers per vliegtuig: Dit is een maat voor de 
gemiddelde plaatsbezetting. 

!25,---,---,---~---,---, Het aantal passagierskilometers is 
gelijk aan het aantal vliegtuigkilome
ters vermenigvuldigd met het aantal 
passagiers per vliegtuig. 

i 
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~ 

&,~t----+---+---+--+-+---l 
~ 

0 
747 

De groei van het totale aantal vlieg
tuigkilometers ( fig. 1.3) vertoont, 
als gevolg van het niet altijd beschik
baar zijn van vliegtuigen met voldoende 
capaciteit, fluctuaties. De gemidd~lde 
groei van het aantal vliegtuigkilome
ters per jaar t.g.v. gewenste frequen
tieverhogingen en uitbreidingen van het 
lijnennet lag in de periode van '51 tot 
'73 op ca. 8%. Het aantal passagiers 
per vliegtuig groeide in de genoemde 
periode met gemiddeld iets minder dan 

D:;,::---:=--:-;:~-~c---:::,!,,,--,,.,,i, 
l950 = 11160 1965 1910 191s 6% per jaar (fig 1.4) (1]. 

fig.1.2 Aantal passagiers kilometers in 
lijnvervoer; Gemiddelde groei van 1951 t/m 

het internationale 
1973 :14.4% per jaar. 
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fig.1.3 Aantal vliegtuig kilo
meters in het internationale 
lijnvervoer; gemiddelde groei 
van '51 t/m '73 8,1% per jaar. 
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fig. 1.4 Aantal passagiers per 
vliegtuig in het internationale 
lijnvervoer; gemiddelde groei 
van '51 t/m '73: 5,8% per jaar. 

Een voortdurende nauwkeurige aanpassing van de vliegtuiggrootte 
aan de vraag zou een continuë vervanging eisen. terwijl een 
continuë reeks vliegtuiggrootten beschikbaar moet zijn. Dit is in 
de praktijk natuurlijk niet mogelijk; er zal dan ook een perio
dieke vervanging plaatsvinden. waarbij het nieuwe type vliegtuig 
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een grotere capaciteit heeft dan zijn voorganger. In fig. 1.6 is 
de opbouw van het totale vervoer uit passagiers per vliegtuig en 
het aantal kilometers per jaar weergegeven. De getrapte lijn 
geeft aan hoe. door een goede keuze. de gewenste groei in zit
plaatscapaciteit kan worden benaderd. 
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fig.1.5 bezettingsgraad. fig 1.6 zitplaatscapaciteit. 

- De gewenste stapgrootte van de capaciteit. 
Het maximaal aanvaardbare jaargemiddelde van de bezettingsgraad 
in het lijnverkeer is 60%. Bij een hogere bezettingsgraad 
ontstaat. in de drukke perioden, ongerief voor de passagier. De 
minimale bezettingsgraad, waarbij de inkomsten de kosten nog 
juist dekken is ongeveer 43 % en wordt de kritische bezettings
graad genoemd. Een en ander betekent dat wanneer de bezettings
graad groter wordt dan 60 % het in gebruik zijnde vliegtuigtype 
vervangen moet worden door een groter. met dien verstande dat bij 
het grotere type nog wel de kritische bezettingsgraad behaald 
dient te worden.[!] (F:ig. 1.5). 
- het vervangings interval. 
Uit fig. 1.6 blijkt dat een capaciteitsverschil van ca. 40 % 
tussen opeenvolgende typen leidt tot een vervangingsinterval van 
ca. 6 jaar en dat een vervangingsinterval van ongeveer 12 jaar 
leidt tot een verdubbeling van de capaciteit. De 40 % groei kan 
gerealiseerd worden door groeiversies van standaardtypen ("ge
streched"). terw:ij l er voor de dubbele capaciteit een geheel 
nieuw type ontwikkeld moet worden. Dat de ontwikkeling van 
nieuwe vliegtuigtypen. en daarmee gepaard gaande toepassing van 
een nieuwe technologie met intervallen van ca. 12 jaar is opge
treden. blijkt uit tabel 1. 1. [1). 

1921 
1934 
1946 

1959 

1969/70 

1971 

Eerste passagiersvliegtuig ( 
DC 2 
Lange-afstand vliegtuig 

BOEING 707/DC 8 

BOEING 747 (voortijdig) 

DC 10 

Fokker). 
Metaalbouw. 
4-motorig. 
Drukcabine. 
Straalmotoren. 
Pijlvleugel. 
'High-bypass'-

motoren 
Wide body. 

Tabel 1.1 Toepassing van nieuwe technologieën. 
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Na 1973 is de verkeersgroei aanzienlijk lager geworden; deze 
is nu ongeveer 9 % [31. Het blijkt dat de grootte van de 
intervallen waarmee de markt voor de introduct:ie van een "ge
streched" vliegtuig ( dat 40 % groter is) toeneemt van 6 naar 
10 jaar. terwijl na het verschijnen var. een nieuw ontwikkeld 
type er pas na 20 jaar de behoefte aan een nieuw ontwikkeld 
vliegtuig zal ontstaan. Zodoende is er in het lange-afstandsver
keer voorlopig nog geen behoefte aan een nieuw vliegtuigtype. en 
verschijnen op het ogenblik verschillende "gestrechte" versies 
op de markt. BOEING verwacht dot deze "gestrechte" vliegtuig
typen in alle richtingen zullen groeien met ongeveer 15%. [41. 

Enkele typen lange-afstandvliegtuigen zijn de DC 10 en de 
BOEING 747. ( fig. 1.7). 

0 □ 
0 0001 

fig. 1.7 De BOEING 7475. Maten in meters. 
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1.2 De middellange-afetand vliegtuigen. 

Hoewel voor de middellange afstand ongeveer dezelfde groeicij
fers gelden als voor de lange afstand [3]. is de ontwikkeling van 
vliegtuigtypen voor deze afstand anders verlopen. De oorzaak 
hiervoor is de kleinere markt. Het aantal passagierskilometers is 
aanzienlijk lager dan het aantal op de lange afstand, en daarom 
worden hier dan ook kleinere vliegtuigen ingezet. Deze vliegtui
gen hadden enige jaren terug een capaciteit van 50 tot 100 perso
nen (bijv. F-27 en F-28). 

Het gebruik van verouderde lange afstand vliegtuigen is vaak 
niet acceptabel, omdat het meestal nog te grote vliegtuigen 
betreft, zodat de 43% bezettingsgraad niet gehaald wordt. Naast 
dit economisch aspect van het gebruik van verouderde lange af
stand vliegtuigen is de behoefte aan een vliegtuig met een la
gere geluidsproductie en i.v.m. de steeds stijgende brandstof 
pr1Jzen, lager brandstofverbruik erg groot. Deze aspecten spelen 
een belangrijke rol. 

De geluidsproductie speelt een belangrijke rol in het interna
tionale en nationale luchtverkeer. Door klachten van omwonenden 
van vliegvelden worden er extra kosten gemaakt voor voorzieningen 
en schadevergoedingen. en luchtvaartmaatschappijen worden vaak 
financieel belast als gevolg van de geluidsproductie. De 
geluidsproductie is derhalve de laatste jaren voor alle typen 
vliegtuigen gereduceerd. (zie fig. 1.8) . De verouderde toestel
len zullen daarom niet meer meekunnen. 

i.--,. ... , ... 
ID - 1 --i.a-•1 0 

... 
.,o 

-11 ·- 71 • ___ ....,. 
------,_ ....... --- ·--
• -

fig. 1.8 Ontwikkelingen m.b.t. 
geluidsproductie. 

Hierdoor ontstaat er geleidelijk een nieuw gat in de markt. 
Doordat het ontstane gat wordt gevuld met nieuwe vliegtuigen 
waarvan de techniek bekend is, zijn de verbeteringen van gra
duele aard. Het betreft hier verbeteringen die gericht zijn op 
aërodynamica, voortstuwing, en materialen c.q. constructies: 

De aërodynamica zorgt voor het verbeteren van de vleugels. 
zodat een sneller stijgen en landen (i.v.m. het geluid ) 
mogelijk wordt. 
De verbeteringen van de voortstuwing zorgen voor een gunstig
er brandstofverbruik en een lagere geluidsproductie. 
De verbeteringen aan de materialen en constructies resulteren 
in een gewichtsbesparing. ( Sneller stijgen en landen en een 
lager brandstofverbruik). 

Als gevolg van de groei en t.g.v. hetzelfde mechanisme, als 

8 



beschreven is voor de gewenste stapgrootte van de capaciteit en 
het vervangingsinterval bij de lange afstand vliegtuigen (para
graaf 1.1), is er in Europa een markt onstaan voor vliegtuigen 
voor de middellange afstand met een capaciteit van 150 tot 200 
zitplaatsen. De laatstse nieuwe vliegtuigtypen voor de middel
lange afstand kwamen in de 80-er jaren geleidelijk op de markt. 
Enkele typen vliegtuigen voor de middellange afstand zij de F-
100, BOEING 757/767 en de Airbus. (fig. 1.9). 

Wlng apan -.n 
Lenglh owrall 
Halght-.11 

34.57m11311 Sin 
a6.04m1181t :Sin 
11.85 m 311111 In 

fig. 1.9 De Airbus 320 een vliegtuig voor de middellange afstand. 
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1.3 De korte-afstand vliegtuigen. 

Om de vlootontwikkeling ( in Europa) van korte-afstand vlieg
tuigen te beschrijven, is eerst een definitie van het korte
afstand verkeer, ook wel regionaal verkeer genoemd, nodig. Er is 
namelijk verwarring omdat er in de diverse Europese landen ver
schillende definities gehanteerd worden, en het is dan ook tijd 
geworden voor één ( Europese) definitie voor deze sector van 
vliegverkeer. Men bedoelt met regionaal vliegverkeer (onder 
verschil lende namen) ,over het algemeen, geplande vluchten tussen 
gedecentraliseerde of "non-metropolian" regio's, vluchten tussen 
deze gebieden en de economische centra, en vluchten van lokale 
vliegvelden naar de internationale luchthavens. [7] 

Op deze routes wordt gewoonlijk gevlogen met propeller of 
propfan vliegtuigen, die afhankelijk van de behoefte, een capa
citeit hebben van ongeveer 9 tot 50 personen. De hoofdfunctie 
is het vervolledigen van het bestaande luchttransport, zowel voor 
het regionaal als het internationaal luchtverkeer. 

De geboorte van het regionaal luchtverkeer begon in de periode 
'68-"71. De grote luchtvaartmaatschappijen vervingen toen hun 
kleinere vliegtuigen van 45-70 personen door grotere vliegtuigen 
voor 100 personen. (o.a. B737's). De beduidend grotere en snellere 
vliegtuigen waren on-economisch op de minder drukke routes, zodat 
deze werden opgeheven. Hierdoor ontstond de situatie dat de grote 
maatschappijen zich concentreerden op het vliegverkeer tussen de 
grote luchthavens. en de bereikbaarheid van de verschillende 
regio's steeds minder werd. Tevens werden gaandeweg de luchtver
bindingen tussen de regio's onderling steeds slechter . Kleine, 
nieuwe maatschappijen begonnen dit nieuwe gat te vullen. Hun 
beleid van directe snelle verbindingen is een belangrijke factor 
in de economische ontwikkeling (van een regio). en omdat dit 
onderkend werd, werden deze initiatieven vaak gesteund door 
partikuliere en overheidsgelden. 

Toch waren er in het begin slechts weinig goede voortekenen: 
De routes waren vaak ongunstig, de vloot was uit veel te dure 
vliegtuigen samengesteld, het passagierspotentieel was te laag 
voor de gebruikte vliegtuigen, er werd nagenoeg geen marktonder
zoek verricht en veel ondernemingen werden ondeskundig beheerd. 
In '76 bereikte het regionale luchtverkeer dan ook zijn diep
tepunt. en lange tijd werden deze gebeurtenissen gezien als 
bewijs dat er geen economische basis was voor zulke luchtvaart 
maatschappijen. 

Echter als gevolg van de algemene verkeersgroei, de in een 
aantal landen nagestreefde decentralisatie op industrieel en 
bestuurlijk gebied, en de Europese samenwerking en handelsbetrek
kingen is er een nieuw vervoerspotentioneel ontstaan. Deze kleine 
doch groeiende verkeersstromen geven aanleiding tot nieuwe regio
nale verbindingen gericht op het lokale vervoer. Dit alles en, 
hoewel voorzichtig geïntroduceerd, de liberalisatie van het 
intra-Europese luchtverkeer moedigt net begonnen maatschappijen 
aan, vaak in samenwerking met de grote luchtvaartmaatschappijen. 
hun regionale net uit te breiden. 

In fig. 1.10 z1Jn de West-Duitse regionale vluchtroutes van 
de zomers '76 en'85 weergegeven. In 1976 waren er slechts 15 
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routes, die aan de boven genoemde definitie van regionaal 
luchtverkeer voldeden. In 1985 zijn dit er 59 (21 nationaal en 
38 internationaal) [71. Het gemiddelde aantal vluchten per week 
nam toe met een factor 4,3 t.g.v. het gebruik van kleinere 
vliegtuigen, en het aantal personen per vlucht nam af van 35 in 
'76 tot 21 in '85.(Tabel 1.2}. 

u 

situatie zomer '76 situatie zomer '85 

Fig. 1.10 West-Duitse regionale vluchten zomer'76 en'86 [7]. 

Criterium 

Nationale vluchten 
Internationale vluchten 

zomer '76 

5 
10 
15 

zomer '85 

21 
38 
59 

-------------------------------------------------------·-~ Gemiddeld aantal 
vluchten per week 

Gemiddeld aantal beschik
bare stoelen per week 

Gemiddeld aantal bezette 
stoelen per vlucht 

330 

11500 

1420 

40000 

35 21 

----------------------------------------------------------tabel 1.2 Veranderingen in het West-Duitse 
regionale netwerk '76-'85 17]. 
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Tabel 1.3 laat het aantal passagiers, het aantal vluchten, het 
aantal passagiers per vlucht en de bezettingsgraad van het West
Duitse regionale luchtverkeer in 1984 zien. Het is duidelijk dat 
door het veranderde quotiënt van vliegtuigkilometers t.o.v. het 
aantal passagiers per vliegtuig een rendabele bezettingsgraad 
mogelijk is en de groei in het lokale luchtverkeer opgevangen kan 
worden. (71. 

Tabe 1 
afstand 
die van 

- P--.go,. _.,.,. p__. p__, ·- pe,iFllght Load Factor 

Dl.Tlllaet '11,200 uoo ,. !& .. 
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TOIiet 708,500 411.!IOO ,. 

52" 

Tabel 1.3 Verkeersoverzicht van het West-duitse 
regionale luchttransport in 1984. (exclusief Lufthansa) (7) 

4 laat de West-Duitse vlootopbouw 
viegtuigen. De West-Duitse situatie 
andere West-Europese landen [7). 
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i Vliegvelden 

Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, heeft de luchtvaart een enorme 
groei doorgemaakt. Deze groei is echter altijd afhankelijk ge
weest van de maximale capaciteit van de vliegvelden. De groei 
heeft ook een aantal problemen met zich meegebracht (die de
zelfde groei nu remmen). Luchtvervuiling, geluidsoverlast en 
verkeersproblemen bij de vliegvelden. hebben een negatieve in
vloed op het luchtverkeer zelf, omdat de passagiers in steeds 
sterkere mate met ongemakken en tijdverlies rekening moeten hou
den. Daarnaast leveren overvolle vliegroutes ernstige gevaren 
op, en hinderen als zodanig de groei van het luchtverkeer. 

2.1 Geschiedenis 

Men kan zich nauwelijks voorstellen dat er voor 1903 nog geen 
propeller vliegtuigen. voor 1920 nog geen vliegtuigmaatschappijen 
( zoals men ze nu kent), en voor 1939 nog geen vliegtuigen met 
straalmotoren bestonden. 

Ondanks de degelijke reputatie van de spoorwegen, de alterna
tieve verkeersmiddelen, de onbetrouwbaarheid. de afhankelijkheid 
van het weer, en de nog tamelijk lange reistijden, werd rond 
1920 de luchtvaart door een kleine groep enthousiaste passagiers 
financieel gesteund, zodat deze zich kon ontwikkelen. De drang 
naar iets nieuws was een van de belangrijkste factoren in de 
ontwikkeling van de luchtvaart. Een andere belangrijke factor was 
het wegvallen van geografische hindernissen, zoals bergen, moe
rassen. woestijnen. rivieren en andere grote watervlaktes. 

In de tijd dat de eerste vliegvelden ontstonden, ontstonden ook 
de eerste verkeersvliegtuigen. Aangenomen wordt dat het oorspron
kelijke idee van het luchtverkeer van Sir George Caylay is. De 
eerste lijnvluchten werden omstreeks 1910 door de enorme 
luchtschepen van Graf Zeppelin uitgevoerd. Voor de eerste wereld
oorlog vervoerden ZlJ tussen de Bodensee en Berlijn meer dan 
35000 passagiers. De door Handly-Page in 1918 gebouwde bommen
werper was, nadat hij was omgebouwd tot een 12 persoons pas
sagiers vliegtuig, het eerste grotere vliegtuig dat commercieel 
gebruikt werd. De eerste poging om een echte lijndienst op te 
zetten werd in 1914 in Florida ondernomen, met de Ta.mpa - St 
Petersburg Airboatline, die met een Benoit-watervliegtuig passa
giers over de baai van Tampa vervoerde. In slechts vier maanden 
tijd werden 1200 passagiers vervoerd. 

De eerste vliegvelden lagen niet op het land, maar aan de kust. 
Zij waren bestemd voor watervliegtuigen. Later werden zulke 
"vliegvelden" gebruikt voor de grote watervliegtuigen, die de 
atlantische oceaan overvlogen. Dit was een ideale oplossing voor 
de vele problemen. die men tot op de dag van vandaag op de 
vliegvelden aantreft. Doordat het water als start- en landings
baan gebruikt werd, kwamen er nooit klachten over geluidsover
last. en waren geen juridische maatregelen nodig om het uitbrei
den van de woongebieden in de richting van het vliegveld tegen te 
gaan. De watervliegtuigen konden op het water in willekeurige 
richtingen starten en landen omdat ze de gehele baai ter beschik-
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king hadden. Dure start- en landingsbanen hoefden niet aangelegd 
te worden. De verbinding tussen vliegtuig en terminal werd in de 
meeste gevallen door boten verzorgd. Kostbare passagiersbruggen 
(uitschuifbare lange gang, die het vliegtuig met de terminai 
verbindt) en trappen waren niet nodig. Het gebruik van water
vliegtuigen heeft ook nadelen. Een watervliegtuig verbruikt bij 
de start veel brandstof, de weersomstandigheden spelen een hele 
belangrijke rol (bij hoge golfslag geen start en landing moge
lijk). en lange afstandroutes lagen pas aan het einde van de 
dertiger jaren, met de Boeing-watervliegtuigen B-314. binnen de 
mogelijkheden, zodat deze ontwikkeling zich niet heeft doorgezet. 

Tussen 1930 en het uitbreken van de tweede wereldoorlog ont
stonden talrijke vliegvelden (op het land) waarop gevlogen werd 
met metalen vliegtuigen. (in Amerika de DC-2 en DC-3. en in 
Europa de DH-89). Ofschoon het verkeersnet zich snel uitbreidde 
en het aantal passagiers toenam. waren de eisen. die de passa
giers aan de service vóór de vlucht (terminal) stelden. nog zeer 
bescheiden. Omdat het om een kleine groep passagiers ging, kwam 
er maar zelden kritiek. 

De grotere vliegvelden werden. ongeveer 30 jaar geleden op 
einige afstand van de toenmalige stadsgrens. op goedkope 
bouwgrond aangelegd. Toendertijd beklaagde zich praktisch niemand 
over vliegtuig-lawaai. omdat dit zonder meer t.o.v. het normale 
"huishoud" lawaai wegviel. 

Na de tweede wereldoorlog breidden de steden zich vooral uit in 
de richting van de vliegvelden. De vliegvelden trokken personeel. 
bepaalde beroeps-takken. en zelfs hele industrieën aan. De 
nieuwe mensen wilden natuurlijk in de buurt van hun werkplaats 
wonen zodat in de directe omgeving van de vliegvelden uitgebreide 
woon- en diensten centra ontstonden. Hierdoor konden conflict 
situaties tussen het vliegveld, en de mensen die er in de buurt 
woonden (o.a. geluidsoverlast. verkeersproblemen) niet uit
blijven: De omgeving van een vliegveld. met name de aanvlieg
routes van de start- en landingsbanen. dient een "gesloten" ge
bied te zijn. d.w.z. dat het niet als woongebied gebruikt moet 
worden. Wanneer mensen hier toch gaan wonen en werken dan loopt 
het voortbestaan van het vliegveld gevaar. Door een goede plan
ning en een. op het vliegveld afgesteld. regionaal beleid kan dit 
ondervangen worden. 
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2.2 Planning 

Bij de planning van grotere vliegvelden z1Jn twee belangrijke. 
nauw met elkaar verbonden factoren in acht te nemen. 

De eerste factor is de capaciteit van het vliegveld. 
Het vliegveld moet voldoende capaciteit hebben om verschillende 
vliegtuigen met hun vliegfrequenties op een veilige en effec
tieve wijze te kunnen afhandelen. Hierbij speelt de capaciteit 
van de grondverbindingen, en een goede interne structuur van 
het vliegveld een belangrijke rol. Een goede interne structuur 
zorgt voor [81: 
a) het afhandelen van passagiers, bagage en vracht. 
bJ het afhandelen van vliegtuigen ( lossen. laden, onderhoud). 
c) vluchtcontrole systeem ( ATC). 
dl brandveiligheid. 
e) beheer ( beheer van, vliegveld, verschillende lucht-

vaartmaatschappijen, en de overheid). 
De tweede factor is de interactie van het vliegveld met zijn 
omgeving. 
De sociale en economische problemen die ontstaan door de 
aanwezigheid van een vliegveld zijn talrijk. Men kan hier 
denken aan geluidsoverlast. luchtvervuiling, nieuw gevestigde 
industrieën, en toegangswegen tot het vliegveld. Het zal duide
lijk zijn dat de grootte van het vliegveld in belangrijke mate 
bepalend is voor de omgeving. Door een goede planning en situ
ering van terminal, start- en landingsbanen, vrachtopslagplaat
sen en toegangswegen kunnen eventuele nadelige gevolgen tot een 
minimum beperkt worden: hier ligt dan ook een belangrijke taak 
voor de planner en ontwerper. Naast deze plannologische proble
men is ook de millieu problematiek van grote betekenis voor het 
vliegveld. De milieu problematiek is echter veel moeilijker te 
definieren en te begrijpen. en daarom ook lastiger op te los
sen. Vaak wordt een financiele vergoeding gegeven voor geleden 
immateriele schade. 

De ontwikkeling van de luchtvaart na de tweede wereldoorlog 
wordt gekenmerkt door een enorme groei, en een keiharde kon
kurrentiestrijd tussen de maatschappijen onderling. Vliegtuig
types en vliegroutes veranderen snel, en de meeste luchthavens 
z1Jn dermate ontoereikend gepland dat ze noch het toegenomen 
verkeer op de grond en in de lucht. noch de externe problemen die 
de uitbreiding in de weg staan. aan kunnen. Veel problemen liggen 
in het technische vlak en gaan over de bouw of verbouw van be
drijfsruimtes, die meestal al verouderd zijn voordat ze in be
drijf genomen z1Jn. De hoofdoorzaken van de problemen liggen 
meestal in een ontoereikend, of in sommige gevallen zelfs 
achterwegen gebleven planologisch beleid. Dit beleid moet geba
seerd zijn op goede toekomstverwachtingen: d.w.z. schattingen 
over vliegtuigtypes, en het passagiersaantal in de toekomstige 
jaren. 

Een van de eerste stappen bij het plannen van een vliegveld is 
de bepaling van het type vliegveld en zijn ligging t.o.v. de 
regio of metropol. Er kunnen drie basis-typen onderscheiden wor
den [BJ. die verschillende functies in het de luchtverkeer in
nemen, en elk in een andere relatie met de stadsregio staan. Men 

16 



onderscheidt de korte-, de middellange-, en de lange-afstands 
vliegvelden. Zoals elke klassificatie is ook deze klassificatie 
niet éénduidig, omdat elk vliegveldtype verschillende vliegtuig
types moet kunnen afhandelen, en in noodsituaties ook vliegtui
gen van een ander vliegveld moet kunnen opvangen. 

Het vliegveld voor de korte afstand is bedoeld voor lichte 
vliegtuigen. Het wordt gebruikt door charter-, lijn- en les
vliegtuigen. Omdat deze kleine vliegtuigen erg windgevoelig zijn, 
is de windrichting een bepalende factor voor de ligging van de 
start- en landingsbaan. 

Het vliegveld voor de middellange afstand komt het meeste voor. 
Een grote wereldstad (metropol) heeft soms meerdere vliegvelden 
voor de middellange afstand, om aan de specifieke behoeften van 
de verschillende industrie- en woongebieden te kunnen voldoen. 

De vliegvelden voor de lange afstand worden gebruikt door de 
snelste en zwaarste vliegtuigen. Het grote verkeersaanbod nood
zaakt tot een goed geordende structuur van het terrein met goede 
grondverbindingen. 

2.3 Inrichting vliegveld 

De grootte van een luchthaven wordt bepaald door het toekomstig 
passagiersaanbod, geluidsoverlast. startbaan lengte ( o.a. voor 
toekomstige vliegtuigtypen l, hoeveelheid ruimte benodigd voor de 
diverse gebouwen, toegangswegen. parkeerruimte en een bufferzone 
tussen woongebied en vliegveld. De inrichting van een vliegveld 
is onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen : 

start- en landingsbanen. 
terminals. 
vrachtopslag loodsen. 
grondverkeersstructuur ( toegangswegen. parkeerruimte, open
baar vervoer). 
platform. 
administratie- en bestuursgebouwen. 
verkeerstoren. 
brandstof depot. 
diverse brandweerposten. 
hangars. 

2.3.1 Start en landingsbanen 

Voor de onderlinge ligging van de start- en landingsbanen z1Jn 
drie basis typen [8) aan te geven n.l. : de parallel configuratie 
(fig. 2.1). de diagonaal configuratie (fig. 2.2) en de tangen
tiële configuratie (fig. 2.3). 

Bij de parallel configuratie wordt het vliegtuig op de eenvou
digst denkbare wijze , en met karts mogelijke omwegen (over de 
taxibanen). en de minste koersveranderingen in de lucht gebracht. 

17 



Bij dit systeem worden de kortste rijtij
den en het gunstigste grondverbruik bereikt. 
Onafhankelijke starts en landingen zijn 
mogelijk bij twee of meer parallel 
lopende banen met een minimale afstand van 
1500 m. 

De diagonale configuratie is, opgebouwd uit 
twee banen die zich in een bepaald punt snij

fig.2.1 Paralelle den. De hoek die de twee banen met elkaar 
configuratie. maken hangt af van de meterologische, geo-

fig.2,2 Diagonale 
configuratie. 

logische, of millieu factoren (B.v. Trekge
bied vogels) Bij dit koncept, dat 
veelvuldig in Europa en Amerika wordt toege
past, wordt de capaciteit in de spitsuren 
nadelig beïnvloed door het kruisen van de 
banen. De oorzaak van de vorm van deze confi
guratie was de zijwindgevoeligheid van de 
vliegtuigen: bij ongunstige wind werd de 
"beste" baan gebruikt voor landingen en op 
stijgingen. Landen op de ene baan en starten 
op de andere baan is tegenwoordig wel 
mogelijk, omdat de zware vliegtuigen niet zo 
zijwindgevoelig meer z1Jn; Het landen en 
starten kan echter niet zoals bij de paral
lelconfiguratie gelijktijdig plaatsvinden. 
Bij de tangentiële configuratie gaan vanuit 

het centrum. de taxibanen naar de piste, die 
de terminal en andere gebouwen gedeeltelijk 
of helemaal omsluiten. In dit geval kunnen de 
taxibanen zeven maal langer zijn dan de start 
en landingsbanen [BJ. De meeste vliegvelden 

fig.2.3 Tangentiële die oorspronkelijk slechts één start- en 
configuratie. landingsbaan hadden, of om. zoals vermeld. 

beter te kunnen inspelen op veranderingen van 
de windrichting, een diagonaal configuratie hadden, ontwikkelden 
zich tot een vliegveld met een tangentiële configuratie. De 
nieuwe start- en landingsbanen werden of parallel of loodrecht 
op de bestaande pistes aangelegd, waarbij dan meestal een ring om 
de terminal ontstond. Vertragingen treden regelmatig op omdat 
meestal maar één baan is uitgerust met instrumentencontrole 
(IFR). Uiteindelijk wordt.door de nauwe vervlechting van taxiba
nen en piste , de uitbreiding van het vliegveld ernstig belem
merd. 
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fig. 2.4 Het binnen vliegen van een vliegtuig. 

In fig. 2.4 is te zien hoeveel ruimte een vliegtuig nodig heeft 
om "binnen" te komen. De benodigde ruimte hangt af van het 
navigatie systeem in het vliegtuig en van het 
vluchtcontrole systeem. Om het binnen-loodsen van het vliegtuig te 
vergemakkelijken en vooral veiliger te maken, z1Jn er 
internationale afspraken gemaakt over de bebouwingshoogte op een 
vliegveld. De internationale organisatie ICAO heeft. in haar 
ANNEX 14, voor ieder vliegveld de bebouwingshoogte vastgelegd. 
In dit boekje staat onder andere, dat er 

Tot 100 m vanaf de langszijde van de landingsbaan niets 
gebouwd mag worden. 
Vanaf 100 m gebouwd mag worden onder een lijn van 1:7. 
(dus op 135 m mag een gebouw 5 m hoog zijn). 
Tot 500 m van af de "kopse kant" van de landingsbaan niets 
gebouwd mag worden. 
Vanaf deze 500 m grens een hoogte begrenzing loopt van 
1:100 (tot 30 m hoogte). 
Vanaf de 30 m hoogte grens tot de 45 m hoogte grens een 
begrenzingslijn loopt van 1:50. 

De vorm van het banenstelsel is dus (fictief) in de lucht terug 
te vinden.(zie fig. 4.4, blz 66). 

Naast de hoogte beperkingen voor het in en uit vliegen van de 
vliegtuigen is er nog een hoogte beperking: De ANNEX 14 stelt 
namelijk ook dat er vanuit de verkeerstoren altijd zicht moet 
zijn op de start- en landingsbanen. (De zichtlijnen). Wanneer men 
op een vliegveld een gebouw ontwerpt blijken de hoogte-lijnen 
vaak een belangrijke, zoniet een maatgevende factor te zijn. 
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2.3.2 Tenninals 
De terminal is het gebouw, waarin alle noodzakelijke ruimten en 

inrichtingen aanwezig zijn voor het afhandelen van passagiers, 
bagage en vracht. Hij kan gezien worden als een overgangsgebied 
tussen de verschillende verkeersmiddelen. 

Men onderscheidt bij tenninals vier basistypen [8] n.l. 
- pier systeem 
- sateliet systeem 

lineair systeem 
mobiele systeem 

Hiernaast treft men ook mengvormen van deze types aan. Elk van 
deze vier concepten kan toegepast worden bij de drie typen 
vliegvelden zoals die reeds eerder vermeld zijn. 

fig. 2.5a De eerste genera-
tie terminal. P 

/' 
/ 

/ 
L__,,I 

/ 
I 

1 I 
1 I 

L__,l 

fig. 2.5b De tweede genera
tie terminal. ," 

fig. 2.5c Modern systeem. 

De terminalvormen zijn het ge
volg van een ontwikkelingsproces, 
dat begin dertiger jaren begonnen 
is en nu nog altijd voortduurt. 
Men kan drie fasen in de terminal 
ontwikkeling onderscheiden [8). 
Aanvankelijk was de terminal een 
eenvoudig gebouw met een directe 
overgang van het grondverkeer naar 
het vliegtuig (fig. 2.5a). Als 
gevolg van de groei van het lucht
verkeer ontstond er aan het einde 
van de vijftiger jaren de tweede 
generatie terminals. Aan de toen 
bestaande terminals werden lange 
smalle rechthoekige gebouwen 
gebouwd, (de zogenoemde pieren fig. 
2.5b). Hierdoor werd de loopaf
stand naar het vliegtuig vergroot. 
Dit systeem treft men nog veel
vuldig in Europa en Amerika aan. 
Bij de derde generatie terminals 
kan de behoefte aan nog meer af
meerplaatsen voor vliegtuigen 
niet meer opgevangen worden door 
het aanleggen van nieuwe, of het 
verlengen van oude pieren, omdat 
hier meestal geen ruimte voor is 
(op bestaande vliegvelden). De 
oplossing wordt gezocht in het 
aanleggen van kleinere tenninals 
op enige afstand van de hoofdter
minal. Ter overbrugging van de 
grote afstanden tussen aanvoer van 
passagiers in de hoofdterminal en 
het vertrek naar het vliegtuig 
zijn dan transportsystemen noodza
kelijk (b.v. personen trans
portband) . 
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Het pier 9ysteem 
Dit concept (fig. 2.6) ontstond in de vijftiger jaren, en bracht 
een aantal nieuwe technieken op het gebied van de afhandeling van 
passagiers met zich mee, welke aan de wensen van de vliegtuig
maatschappijen tegenmoet kwamen. Er kan o.a. gebruik worden ge
maakt van gemeenschappelijke vertrekhallen met plaats voor twee 
of vier vliegtuigen aan de pier. De eigelijke pier is een lang 
smal gebouw, die het buitenoppervlak van de bestaande terminal 
vergroot. De meeste pieren zijn uitgevoerd in twee verdiepingen 
(fig. 2.7). Dit biedt de mogelijkheid, om aankomst en vertrek met 
al hun facetten, zoals vliegticketcontrole en bagage afhandeling 
te scheiden. De verbinding tussen vliegtuig en pier wordt een 
passagiersbrug genoemd. (Een pier heeft meestal een aantal van 
deze passagiersbruggen). 

Het pier systeem heeft echter, wat zijn flexibiliteit betreft 
een aantal nadelen. Zolang geen transportsysteem aangelegd wordt 
in de pier is de lengte ervan afhankelijk van de loopafstanden. 
Latere uitbreidingen kunnen moeilijkheden opleveren. Taxibanen.en 
platforms tussen de pieren. kunnen niet zomaar verlegd of 
vergroot worden om b.v. grotere vliegtuigen af te handelen. 

□ 
110m 

--+ 0-, T-y Conre,t,,. -----
,...._....~---
' 

fig. 2.7 doorsnede van een pier. 

1. Gang. 
2. Personen transportband. 
3. Installatie ruimte. 
4. Gang. 

MSm 

fig. 2.6 Het piersysteem. 
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Het sateliet systeem 
Satelieten (fig. 2.8) werden oorspronkelijk ingevoerd om door 

grotere platform oppervlaktes de wendbaarheid van de vliegtuigen 
en daarmee de flexibiliteit van het vliegveld te vergroten. De 
verbindingen met de hoofd terminal liggen meestal onder de grond 
en zijn uitgerust met transport systemen voor de passagiers. In 
tegenstelling tot het piersysteem biedt het sateliet systeem de 
mogelijkheid om sommige functies van de hoofdterminal naar de 
sateliet te verleggen. 
Het gevolg van het gebruik van het eatelietsysteern is tweeledig: 
- De vliegtuigen worden in één punt geconcentreerd, hetgeen 
enerzijds voordelen oplevert voor de grondafhandeling van het 
vliegtuig (uitladen vracht en bagage). maar anderzijds de uit
breidings mogelijkheden voor gebouwen en het inrichten van het 
voorveld belemmerd. 
- Hoewel de taxibanen om de satelieten de wendbaarheid vergroten, 
zijn er, in tegenstelling tot het pier systeem, meer geasfalteer
de wegen nodig, 

180m 

---+ 0w,.,r..,...,c.n"r11" k k 

l
llllli.lilnle--~ pr-+ 

.,___ trv'lllrTu. ~1a,;._ ..... ,~ ... ----8Qftl 

J&m 

120m•• t---

75m 

+ 

• 
fig. 2.8 Het satelietsysteem. 
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Het lineair eyeteem 
Men heeft hier te maken met een lang of rechthoekig gebouw dat 

is opgebouwd uit onafhankelijke eenheden voor de afhandeling van 
passagiers en vliegtuigen (fig. 2.9). Dit systeem verschilt van 
de andere systemen doordat hier een directe relatie bestaat 
tussen platform en afmeerplaatsen. Dit voordeel kan opwegen tegen 
de extra kosten die ontstaan t.g.v. de volledige inrichting van 
elke eenheid. Omdat passagiers en bagage-afhandeling in elke 
afzonderlijke eenheid plaatsvindt en deze eenheden op bepaalde 
vliegtuigtypen afgesteld zijn kan er nauwelijks een overbelasing 
optreden. Uitbreiding gaat relatief eenvoudig zonder dat de 
vliegtuigbewegingen voor de terminal er door behinderd worden. 
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fig. 2.9 het lineair systeem. 
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Het mobiele systeem 
Het mobiele systeem (fig. 2.10) vindt z1Jn oorsprong in Europa. 

waar de passagiers meestal in bussen naar het vliegtuig gebracht 
worden. Vanwege de verschillende instaphoogtes bij de verschi 1-
lende vliegtuig typen is het moeilijk om vliegtuigen en gebouwen 
op elkaar af te stemmen. Transportmogelijkheden die men op in
staphoogte kan brengen, lijken als overgangsmogelijkheden erg 
veelbelovend. (b.v mobiele passagierslounge; deze lounges staan 
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fig 2.10 Het mobiele systeem 
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op hydraulische 'stelten' waarvan de hoogte kan worden gewijzigd. 
De uitgang komt evenhoog te liggen als de deur van een wille
keurig vliegtuig, of de deur van een stations gebouw). (fig. 
2.11) In feite is het mobiel systeem een vereenvoudigd pier 
systeem waarbij de gangen door bussen vervangen zijn. 

fig 2.11 mobiele passagierslounge 

Omdat de vliegtuigen niet te dicht in de buurt van de hoofd
gebouwen komen is de dure, tijdrovende sleepdienst niet meer 
nodig en kunnen bovendien vliegtuig files in de buurt van de 
terminal nauwelijks meer optreden. Een vergroting van het passa
giersaanbod kan opgevangen worden door meer bussen in te zetten, 
die goedkoop en snel inzetbaar zijn. 

Het nadeel van dit systeem is, dat zodra de bus vanaf de termi
nal vertrokken is er geen mogelijkheid meer is, voor een ver
traagde passagier, om het vliegtuig te halen. (Bij de andere 
systemen is deze mogelijk er nog wel!). Hierdoor is het mobiele 
systeem niet geschikt voor luchthavens met een groot percentage 
pendelverkeer, waar de passagiers normaliter op het allerlaatste 
moment aankomen (8). Men past het mobiele systeem meer en meer 
toe in combinatie met andere systemen, b.v. als een uitbreiding 
van de bestaande terminal niet mogelijk is maar er nog genoeg 
ruimte in de buurt van het platform ter beschikking is. 
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2.3.3 Vrachtloodsen 

Zoals het woord al zegt dienen deze loodsen voor de opslag en 
overslag van vracht.Een goede aansluiting op het wegennet en een 
goede bereikbaarheid voor vrachtauto's is daarom zeer belangrijk. 
De grootte van deze loodsen wordt bepaald door de hoeveelheid 
vracht en de tijd dat deze gemiddeld is opgeslagen. De kon
structieve opzet is in principe hetzelfde als die van de hangar 
(zie hiervoor hfst. 3) 

2.3.4 Grondverkeersstructuur 

Een goede wegenstructuur is voor de bereikbaarheid van het 
vliegveld van essencieel belang. Aansluitingen op autosnelwegen, 
en de aanwezigheid van een spoorwegstation zijn wenselijk. Bij 
het bepalen van de parkeerplaats capaciteit moet ook rekening 
worden houden met het eigen personeel en een bepaalde oppervlakte 
hiervoor worden gereserveerd. 

2.3.5 Platform 

Dit is een bestrate vr1Je ruimte waar de vliegtuigen, voor hun 
vertrek of na hun aankomst, naartoe taxiën. Vanaf hier vertrekken 
de vliegtuigen, via de taxibanen, naar de afmeerplaatsen. de 
startbaan, of de hangar. 

2.3.6 Administratie en bestuursgebouwen 

Deze gebouwen kunnen dáár op het terrein gesitueerd worden, 
waar ruimte en plaats is. Ze mogen niet boven de hoogtelijnen van 
de start- en landingsbanen uitkomen, en ze mogen het uitzicht van 
uit de verkeerstoren op de start- en landingsbaan niet 
belemmeren. Er zijn verder geen speciale eisen aan verbonden. 

2.3.7 Verkeerstoren 

Rondom een luchthaven is de lucht vol met velerlei soorten 
vliegtuigen die met alle mogelijke snelheden in verschillende 
richtingen vliegen, en elkaar op allerlei hoogten passeren. Al 
die vliegtuigen uit elkaars buurt houden is de taak van de 
luchtverkeersleider, die dit werk vanuit de verkeerstoren doet. 
De verkeerstoren is de plaats van waaruit het luchtverkeer boven 
en op het vliegveld geregeld wordt. 

Er is gewoonlijk een minimale separatietijd van een minuut 
tussen twee vliegtuigen van hetzelfde type die in verschillende 
richtingen starten. Als ze in dezelfde richting starten is de 
tussentijd twee minuten. Een licht vliegtuig dat na een 'wide 
body' straalvliegtuig gaat starten, wordt soms wel tien minuten 
opgehouden om niet in de turbulente lucht terecht te komen die 
dit toestel achter zich laat. 

Gewoonlijk volgen vliegtuigen de, in drie primaire hoogte 
niveau's ingedeelde, luchtwegen [9). Het hoogste niveau (tussen 
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45000 en 75000 voet) is de bovengrens van de bruikbare 
luchtniveau's, en wordt gebruikt door supersonische vliegtuigen en 
hoogvliegende zakenjets; de subsonische verkeersvliegtuigen gebrui
ken de hieronder gelegen luchtniveau's, en de onderste luchtlagen 
worden gewoonlijk gebruikt door langzamere vliegtuigen met schroef
tubine en zuigermotoren. 

De situering van de verkeerstoren op het vliegveld moet zodanig 
zijn dat de verkeersleider een uitblik heeft op alle start- en 
landingsbanen. Dit heeft consequenties voor later aan te leggen 
gebouwen. die alleen nog maar op bepaalde plaatsen gesitueerd 
kunnen worden. en een bepaalde hoogte niet te boven mogen gaan. 

2.3.8 Brandstofdepot 

De omvang van het brandstofdepot is afhankelijk van de grootte 
van de luchthaven. De situering dient bij voorkeur op enige 
afstand van terminals en andere gebouwen plaats te vinden i.v.m 
brand en ontploffingsgevaar. 

2.3.9 Brandweerposten 

Deze bevinden zich op verschillende plaatsen op het terrein. 
o.a. langs de start en landingsbanen om snel te kunnen ingrijpen 
bij b.v. een noodlanding. 

2.3.10 Hangars 

Hangars worden gebruikt voor stalling, en het verrichten van 
onderhoud aan de vliegtuigen. Voor een uitvoerige beschrijving 
wordt verwezen naar hfst. 3. 
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~ Hangars. 

3.1 Het bedrijfsgebeuren in~ hanqar. 

De KLM heeft een diepgaande studie van het vliegtuigonderhoud 
gemaakt, teneinde onvoorziene defecten zoveel mogelijk te voorko
men. Dit gebeurt door op gezette tijden vaste controles aan een 
toestel uit te voeren en bepaalde onderdelen te vervangen vóórdat 
ze hun geplande levensduur bereikt hebben. 

Het vliegtuigonderhoud wordt in vijf klassen verdeeld, die 
in zwaarte opklimmen van een korte transitinspectie tot een 
komplete revisie. 
- De A-inspectie is de enige onderhoudsbeurt. waarvoor geen 
hangarruimte nodig is. Het is een korte transitinspectie, die na 
iedere vlucht op het platform gehouden wordt. 
- Het B-onderhoud is een kleine onderhoudsbeurt in de hangar na 
ca. 50 vlieguren. 

Het C-onderhoud keert na iedere 350 vlieguren terug. Het 
vliegtuig staat hiervoor ongeveer 8 uren in de hangar. 
Worden het A, B. en C-onderhoud tot het zogenaamde "klein 
onderhoud" gerekend, het D-onderhoud is een grote 
onderhoudsbeurt na iedere 750 vlieguren. Het vliegtuig brengt 
hiervoor ongeveer 24 uren in de hangar door. 
Het E-onderhoud tenslotte houdt een algehele revisie van het 
toestel in. Het vliegtuig verblijft drie à vier weken in de 
hangar. 

Om het verblijf van de vliegtuigen in de hangar zo kort moge
lijk te houden, werkt het onderhoudspersoneel in een vierploegen
dienst, dit wil zeggen. 7 dagen per week en 24 uren per dag. 
Verder worden er zo weinig mogelijk reparaties aan de toestellen 
zelf uitgevoerd. Komponenten die aan een geplande kontrole in de 
werkplaats toe zijn, of die afwijkingen vertonen, worden uitge
bouwd en vervangen door een identiek exemplaar. Uit de onder
houdsschema's weet men welke komponenten dit z1Jn. Bovendien 
neemt ieder toestel vier uren voor aankomst op Schiphol radiogra
fisch kontact op met de technische dienst, om eventuele storingen 
door te geven. Zo kan er voor gezorgd worden, dat bij binnenkomst 
van het vliegtuig in de hangar. alles klaar ligt en in aanmerking 
komende onderdelen zo snel mogelijk vervangen worden. 

In concreto speelt zich het volgende af tussen de landing en 
het vertrek van een vliegtuig in het geval van een 
onderhoudsbeurt. 

Na de landing en het uitladen van de vracht, respectievelijk 
het uitstappen van de passagiers, worden de tanks leeggezogen. 
Dit wordt gedaan om het brandgevaar in de hangar tot een minimum 
te beperken. 

Vervolgens wordt het neuswiel losgekoppeld van de vliegtuigbe
sturing en achter de vliegtuigtrekker gehaakt. Deze sleept het 
toestel de hangar in, over op het platform en op de hangarvloer 
aangebrachte lijnen. Op deze manier heeft men de mogelijkheid van 
een aanrijding met de hangarconstructie zoveel mogelijk geëlimi
neerd. 

28 



Het openen van de hangardeuren, het binnenslepen van het toe
stel en het weer sluiten van de deuren duurt ongeveer 20 minuten. 

Nadat het vliegtuig in de hangar is opgesteld, wordt het op de 
energievoorzieningen aangesloten. Moet er ook aan het landingsge
stel gewerkt worden, dan plaatst men het toestel in zijn geheel 
op drie cricks. Tot slot worden er allerlei stellages om het 
vliegtuig gebouwd, zoals het neusdok, het staartdok, de vleugel
dokken, etc. 

De onderhoudsbeurt kan nu beginnen. Zoals reeds gezegd, zijn 
alle onderdelen reeds ter plaatse aanwezig, zodat meteen aan de 
uitbouw van de te vervangen onderdelen begonnen kan worden. ~ls 
de onderhoudsbeurt is afgelopen, worden alle stellages weer ver
wijderd, de energietoevoer wordt afgesloten en het toestel kan 
weer naar buiten gesleept worden. 

Gezien de tijd, die gemoeid is met het binnenslepen en indekken 
van de machines, is het aan te bevelen een aantal onafhankelijke 
plaatsen in een hangar te reserveren, zodat de toestel'len 
onafhankelijk van elkaar naar buiten getrokken kunnen worden. 

In hoofdstuk 5 wordt meer informatie gegeven over het be
drijfsgebeuren in een hangar. In fig 5.1 is tevens een be
drijfsschema weergegeven. 
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3.2 Constructievormen Y!!l hangars gedurende de laatste 20 jaar. 

Een studie over hangars. die gebouwd z1Jn na 1960. laat een 
tendens zien in de richting van het steeds groter worden van de 
horizontale zowel als verticale afmetingen van hangars. De oor
zaak hiervan is tweeledig: Enerzijds worden de vliegtuigen. zoals 
vermeld, steeds groter en, anderzijds is er een vergroting van de 
vloot. zodat de benodigde ruimtelijke onderhoudscapaciteit ook 
groter moet worden. 

Hangars verschillen beduidend van elkaar in constructieve op
zet. Alvorens hier echter nader op in te gaan, zull~n wij eerst 
enkele ontwerpcriteria de revue laten passeren. 

3.2.1 Enkele algemene ontwerpaspecten. 

Een hangar is in principe een grote éénverdiepings-garage met 
werkruimten. In het algemeen heeft het een staalskelet met 
lichte wanden en een licht dak. (b.v. geprofileerde staalplaat). 

Typische kenmerken van een hangar. die het ontwerp in 
belangrijke mate beïnvloeden, zijn de grote kolomvrije ruimte en 
de grote deuropeningen. Naast de vrije overspanning en de grote 
deuropeningen z1Jn er nog een aantal andere aspecten die van 
invloed zijn op het ontwerp en type constructie. t.w.: 
-Type en aantal der vliegtuigen dat onderhoud nodig heeft. 
-Oppervlakte begrenzingen. (Vliegveldafmetingen, platform, 
hoogtelijnen enz.) 

-Benodigde vrije hoogte. 
-Maximale constructiehoogte (Hoogtelijnen) 
-Kraanbaan. die eventueel aanwezig dient te zijn. 
-Diverse installaties, zoals klimatiserings-, verlichtings- en 
afzuiginstallaties. 

-Brandpreventie en brandbeveil1ging. 
-Mogelijkheden voor toekomstige wijzigingen en/of uitbreidingen. 
-bouwtijd 

Hangars hebben traditioneel een rechthoekige vorm en z1Jn vrij 
eenvoudig van opbouw. Er zijn hangars met gescheiden hallen en 
met een grote multifunctionele hal. In zo'n hal staan een aantal 
vliegtuigen naast elkaar. 

fig. 
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Vergelijken we de vorm van de rechthoekige hangar met de vorm 
van een vliegtuig dan valt op dat een groot deel van het 
grondvlak niet gebruikt wordt (fig 3.1). Bij een driehoekvormige 
plattegrond, treedt een reductie van het vloeroppervlak op. Dit 
leidt tot een reductie van het totale bebouwde oppervlak en dus 
tot een verkleining van de inhoud van het gebouw, hetgeen kan 
oplopen tot 25-30%. Door een kleinere inhoud behoeft minder 
lucht te worden opgewarmd nadat de deuren open z1Jn geweest 
(energiebesparing!). De maatgevende hoogte van een vliegtuig is 
de staarthoogte. Deze is bij een boeing 747 ongeveer 20m. Dit 
betekent dat de grootst benodigde hoogte, als het viegtuig in 
vliegrichting naar binnen wordt gereden, aan de deurzijde van de 
hangar is. In veel gevallen ziet men echter, ondanks de voorgaan
de beschouwingen, een rechthoekig oppervlak met één vrije hoogte. 
Door de toepassing van één vrije hoogte is het mogelijk de vlieg
tuigen op elke willekeurige manier te stallen en kan een 
eenvoudig plat dak worden toegepast. Licht hellende daken en 
gekromde daken worden ook toegepast. Aan een licht hellend dak 
wordt.boven een plat dak, de voorkeur gegeven i.v.m de hemel
waterafvoer en het onderhoud van het gebouw. In hangars waar 
groot onderhoud aan de vliegtuigen wordt verricht. zijn kranen en 
werkplateau's aanwezig. Het hijsvermogen van deze loopkranen gaat 
tot 10 ton. Voor de dakconstructie van een grote hangar is deze 
extra belasting relatief klein, vergeleken met de totale belas
ting. Soms is het wenselijk om een bestaande hangar in de hoogte 
en lengte (breedte) uit te breiden i.v.m het onderhoud aan een 
groter vliegtuig. Dit kan gebeuren door de hangar uit te breiden 
met een hoger gedeelte bij de deurkant en een nieuw deel aan de 
achterwand van de hangar. Een vergroting van de vrije overspan
ning kan alleen gerealiseerd worden wanneer het een uitbreiding 
van een driehoekige plattegrond betreft(fig 3.21. 
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fig. 3.2 Uitbreiding in lengte.breedt en hoogte van een 
driehoekige hangar. 
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3.2.2 Constructie 
draagconstructie 

systemen Y.Q.Qr hangar stalen 

In principe hebben hangars dezelfde constructies als andere 
gebouwen met grote overspanningen (bijv. opslagloodsen. 
fabriekshallen. sporthallen. tentoonstellingsgebouwen) en er 
ZlJn derhalve vele overeenkomsten . Vele van de concepten en 
ideeën voor grote gebouwen kunnen overgenomen en gebruikt worden 
bij het ontwerpen van hangars. 

M.b.t. hangars zijn een aantal constructie systemen te onder-
scheiden [10] t.w. : 

kolom-balk constructies en portalen 
primaire en secundaire vakwerken 
constructies met ruimtelijke vakwerken 
boogconstructies en koepels 
kabelconstructies, tui- en hangconstructies 

Tevens bestaan er gecombineerde constructiesystemen. die echter 
niet nader bekeken worden. 

3.2.2.1 Kolom-balk constructies fil:l portalen 

Bij deze constructie overspannen de dakliggers parallel aan el
kaar de lengte van het gebouw. Op deze hoofdliggers worden gor
dingen en dakplaten bevestigd. H-profielen. kokerprofielen of 
samengestelde profielen worden als kolommen gebruikt. Het is een 
vrij simpel en eenvoudig ontwerp, maar voor zeer grote overspan
ningen worden de afmetingen en het eigengewicht van de liggers 
relatief groot. 

fig. 3.5 Portaal 

fig. 3.4 Kolom-balk constructie met 
plaatligger of vakwerkligger. 

Voor de ligger heeft men de keuze uit plaatliggers of vakwerk
liggers. Vakwerkliggers zijn over het algemeen goedkoper voor 
grotere overspanningen, maar hebben. ten gevolge van hun relatief 
geringere buigstijfheid. een grotere constructiehoogte dan plaat
liggers. Voor een normale vakwerkligger is de hoogte ongeveer 
1/10 van de overspanning. Voor plaatliggers is dit ongeveer 1/20. 
Dit leidt tot een kleinere gebouwhoogte . een kleinere inhoud en 
een kleiner geveloppervlak. Een ander voordeel van plaatliggers 
is de mogelijkheid om de ligger in delen te fabriceren op een 
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werkplaats en op de bouwplaats in elkaar te zetten, terwijl 
vakwerken daarentegen geheel op de bouwplaats (uit geprefabri
ceerde delen) gemonteerd moeten worden omdat het in het algmeen 
niet mogelijk is de 7-l0m hoge gedeelten van een vakwerkligger te 
vervoeren van de werkplaats naar de bouwplaats. 

De SAS hangar 2 te stockholm, Arlande Airport, [12] is een balk
kolom constructie met een gelaste plaatligger en een vrije over
spanning van 75m. Het vloeroppervlak is 75*114m2 en de 
deuropening bedraagt 75*22 m2. (fig. 3.6). 

14m 

.. 

fig. 3.6 Plattegrond en dwarsdoorsnede SAS-hangar te Stockholm. 

De Plaatligger is vrij opgelegd op de ingeklemde kolommen. Aan 
een kant vindt men kokerkolommen. Aan de andere kant, waar 
dezelfde hangar nog een keer gebouwd wordt.zijn gelaste kolommen 
in de vorm van een !-profiel (fig. 3.7) toegepast. Over de plaat
liggers liggen IPE-450 gordingen h.o.h 5.5m. Hanger 2 is een 
hangar voor klein onderhoud zonder loopkranen en deuren in beide 
gevels (een van deze twee deuren verhuist later naar de tweede 
hangar). Er is plaats voor 1 Boeing 747. 1 Airbus of 2 DC9. Bij 
het ontwerp van de constructie werden vakwerkliggers en plaatlig
gers overwogen. Uiteindelijk werd voor de plaatligger gekozen op 
grond van de lagere constructiehoogte en de mogelijkheid om de 
liggers in de werkplaats te prefabriceren (de ligger werd in 
stukken van 25m naar de bouwplaats gebracht). De hoogte van de 
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75m lange plaatliggers is slechts 3.4m (fig. 3.7) terwijl een 
vakwerkligger 7-7.5 m hoog zou zijn geworden. Deze kolom-balk 
constructie bleek uiteindelijk vrij eenvoudig en erg economisch 
te zijn voor dit type hangar van deze afmetingen. 

-------------::z:::::,,. 
75000 

'1 
fig. 3.7 Dwarsdoorsnede van de hal en liggerdoorsnede 
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In hangars worden ook portalen met een momentvaste balk-kolom 
verbinding toegepast. Te Kopenhagen heeft de SAS een hangar met 
een vr1Je overspanning van 75m gebouwd bestaande uit gelaste 
plaatconstructiedelen [13]. De hangar biedt plaats aan één boeing 
747. De plaatligger heeft een hoogte van 3.lm. Op de plaatliggers 
liggen om de 5m de HE5DOA/B gordingen (fig. 3.8) . 
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3.2.2.2 Primaire .!11 secundaire vakwerken 

In grote hangars met een of meer beuken wordt vaak een draag
constructie toegepast die bestaat uit een hoofdvakwerkligger die 
de lengte van het gebouw overspant t.p.v de deur met loodrecht 
hierop secundaire vakwerkliggers die naar de achterwand gaan. Er 
kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van twee of meerdere 
hoofdliggers. Dit wordt vooral gedaan wanneer er een vertikale 
sprong in het dak zit. De primaire en secundaire vakwerkliggers 
lopen niet over elkaar, maar in elkaar om zo de constructiehoogte 
te beperken. 

fig. 3.9 Primaire en secundaire 
vakwerk liggers. 

De hoofdligger is vaak opgebouwd uit twee vakwerkliggers met 
daartussen verbanden (fig. 3.9). De ligger wordt zeer zwaar 
belast en kan derhalve erg hoog worden. Op de secundaire vak
werken zijn gordingen bevestigd, De plattegrond is meestal 
rechthoekig evenals de doorsnede. De kolommen zijn meestal H
profielen, kokerprofielen of samengestelde profielen. Loopkranen 
en werkplateau's kunnen aan het dak worden bevestigd. 

Het constructiesysteem van primaire en secundaire vakwerk
liggers is onder andere toegepast bij de Lufthansa hangar VI [14] 
te Frankfurt. Dit is een van de grootste hangars ter wereld : een 
vrije overspanning van 135m, totale lengte 270m. een diepte van 
86m en één vrije hoogte van 23m in de gehele hangar (fig. 3.10). 
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3.10 Doorsneden ,aanzicht en dakverband. hangar VI Frankfurt 
N.B. Opvallend is hier het windverband in het dak. dat 

de vorm van de momentenlijn in het dak heeft. Het uit
knikken van de staven wordt verhinderd door het dakvlak. 
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Deze hangar biedt plaats aan zes jumbo-jets en twee kleinere 
vliegtuigen. De hoofdvakwerk ligger is "slechts" 1 lm hoog 
(1/10*135=13.5). De secundaire vakwerken overspannen 80.5m h.o.h 
10m, vanaf de hoofdligger naar de kolommen in de achterwand. Over 
deze secundaire vakwerken liggen IPE-240 gordingen h.o.h 3m. Als 
kolommen werden staalbetonkolommen gebruikt, behalve de midden
kolom die de hoofdvakwerkligger ondersteunt. Hier werd gebruik 
gemaakt van een betonnen kokerkolom (5*4.5m2). In dit bepaalde 
geval werden hele strenge brandveiligheidseisen gesteld: onder 
andere een brandwerendheid van 120 min.voor de hoofdvakwerkligger 
en een brandwerendheid van 90 min. voor de secundaire vakwerk
liggers en staalbetonkolommen. De stalen vakwerken worden daarom 
bekleed met elementen bestaande uit minerale wol met gegalvani
seerde staalplaat. 

In de grote KLM hangars 10, 11 en 12 zijn ook primaire en 
secundaire vakwerkliggers toegepast. Hangar 10 is opgebouwd uit 
twee beuken elk 101m lang, 67m diep en een vrije hoogte van 19m. 
De twee beuken zijn gescheiden door een brandmuur. Hangar 11 is 
opgebouwd uit drie hallen met een totale lengte van 240m. De 
hangar is opgedeeld in driegedeelten met een lengte van 80m, een 
diepte van 112m en een vrije hoogte van 25m. Hangar 12 bestaat 
uit een beuk met een vrije overspanning van 105m. een diepte van 
74m en een vrije hoogte van 25m [15] (fig. 3.11 en 3.12). 
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fig. 3.11 Plattegrond hangar 12 te Schiphol 
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fig. 3.12 Constructie hangar 12. 

De gebouwhoogte is 34.Bm. De vorm volgt uit de ligging en 
afmetingen van het terrein. De hoofdvakwerkligger is 9m hoog 
(fig. 3.13). De secundaire vakwerken zijn 6m hoog en liggen h.o.h 
16.35m. Tussen de secundaire vakwerken liggen nog kleineren vak
werken, die 16.5m overspannen met een h.o.h afstand van 8.15m. 
Hierop liggen om de 4m gordingen met dakplaten . 
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fig. 3.13 Doorsnede primaire 
en secundair vak
werk hangar 12. 



Een ander voorbeeld van dit constructieprincipe is te vinden in 
Saoedie-Arabie op het vliegveld te Jeddah [16]. Hier is een 
hangar gebouwd bestaande uit twee beuken, met plaats voor twee 
jumbo-jets. De langsdoorsnede volgt het silhouet van het vlieg
tuig (fig. 3 .14) , met een hoger gedeelte bij de deuropening en 
een lager gedeelte in het midden en aan de achterkant. De vr1Je 
hoogte bedraagt 25m, respectievelijk 18m. De constructie is opge
bouwd uit drie hoofdvakwerkliggers met een hoogte van 7m en een 
vr1Je overspanning van 76m, waartussen 7 secundaire vakwerklig
gers aangebracht zijn . 
De totale lengte inclusief de draagconstructie is 175m, de diepte 
is 92m. De twee beuken 21Jn gescheiden door een betonnen 
zelfdragend brandmuur (i.v.m de verzekeringspremie) .(fig. 3.14). 

----T. --------· 

fig. 3.14 Doorsneden hangar te Jeddah 
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3,2,2.3 Con1tructie1 met ruimtelijke vakwerken 

Ruimtelijke vakwerken worden toegepast om grote kolomvrije 
oppervlakten te overspannen. Ze hebben een lager eigengewicht dan 
vakwerkliggers. De plattegrond is in het algemeen vierkant. 
Loopkranen en werkplateaus kunnen aan de knopen van het vakwerk 
worden bevestigd. Het ruimtelijk vakwerk wordt helemaal op de 
grond in elkaar gezet en vervolgens met hydraulische vijzels op 
zijn plaats "getild". 

fig. 3.15 Ruimtelijk vakwerk. 

Het dak van een hangar voor een jumbo-jet op de zwitserse 
luchthaven Zurich-Kloten bestaat uit zo'n ruimtelijk vakwerk 
[17]. Het wordt ondersteund door vier kokerkolommen (2 van 3*5m2 
en 2 van 5*5m2l en heeft een oppervlakte van 124m*l24m met een 
vr1Je hoogte van 26m. De totale gebouwhoogte bedraagt 40m (fig. 
3.16 en 3.17). In deze hangar wordt de dakconstructie aan het oog 
onttrokken door een brandwerend plafond. Dit zou niet nodig zijn 
indien de hangar uitgerust zou zijn met een schuimblusser en een 
sprinkler-installatie. Ook hier zijn de kraanbanen met 10 tons 
kranen aan de dakconstructie bevestigd. Bij de bouw werd de 
gehele dakconstructie inclusief installaties en dakbekleding C 
totaal 3200 ton l op de grond in elkaar gezet en als een groot 
pakket op z'n plaats getild. 
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fig. 3.16 Doorsnede hangar te Zurich-Kloten. 
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Omdat bij deze hangar gesteld werd, dat in geval van een brand. 
een 30 x 30 m groot deel uit de dakconstructie moet kunnen 
wegvallen. zonder dat de stabiliteit van het dak in gevaar komt. 
is de hoogte van de dakconstructie hoger dan normaal gesproken 
het geval zou zijn. (zie fig. 3.16). 

1 
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fig. 3.17 Plattegrond hangar te Zurich-Kloten. 
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3.2.2.4 Boogconstructies en koepels 

Boogconstructies d1 e niet op kolommen gep 1 i'latst wonlen. worden 
toegepast bij hangars met grote overspann1nqen. Gebogen daken die 
geplaatst zijn op kolo~nen en voorzien zijn van een trekstaaf. 
vinden hun toepassingen in de kleinere hangars (fig. 3.18). Het 
voordeel van boogconstructies is hun geringe constructiehoogte. 
Door toepassing van een trekstaat wordt d1t voordeel te niet 
gedaan. De bogen die tot op de grond doorlopen (koepels) 
verbruiken relatief veel grondoppervlak. Om deze twee redenen 
worden "boogdëtken" en koepels minder gebruikt voor hangars met 
grote overspanningen. 

fig. 3.18 Hangars met gebogen constructie 

Toch bieden deze oplossingen n1euwe en interessante mogenlijk
heden. Een nieuw koepelvormig ontwerp 1s ontwikkeld door de firma 
Voest-Alpine in Oostenrijk en voor de eerste keer toegepast 1n 
een hangar op de Que en A 1 ia Airport te Amman l Hl, 19] . De 
construct1e is opgebouwd uit stalen bogen die op de omtrek van de 
plattegrond staan. Tussen deze bogen is een netvonr11ge buifJ
construct ie aangebracht. Dit type hangar kan ontworpen worden met 
een·rechthoekige of driehoekige plattegrond (fig. J.19). 

fig. 3:19 Schaalmodel varl het onderhoudscomplex Amman te 
Jordanie. 

De hangar in Amman bestaat uit drie driehoekige beuken met drie 
koepels. De middelste koepel heeft een maximale overspanning van 
108m en bij de deur een overspanning van 72m. De vr1Je hoogte 
bedraagt 21.5m en de maximale hoogte inclusief constructie js 
31m. De twee resterende koepels hebben een maximale overspanning 
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van 96m en bij de deur een vr1Je overspanning van 60m. In elke 
beuk hangt een 5 ton zware loopkraan aan het dakconstructie. Met 
dit constructie-principe kunnen nog veel grotere afmetingen 
gerealiseerd worden. Het eigengewicht van deze constructie is erg 
laag, het grondoppervlak is efficient gebruikt en architectonisch 
ziet het geheel er goed uit. 

~O~D'3~CF'V OO~f::il~D'3 ~0-0 20..01'.Jl)~<tz, IJ:OOI>(tl)D'3~ 

-·- TYPE ••747A.. -·-

~ : 1 1 : 

_,, --- -
fig. 3.20 Ontwerptekeningen plattegrond van de firma Voest. 
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3.2.2., Kabel- en tuieon1trueti11 

kabelconstructies worden voornamelijk toegepast in constructies 
met een grote overspanning en lichte daken. Ze zijn daarom ook te 
gebruiken voor vliegtuighangars. De constructie is echter niet 
geschikt om er loopkranen aan op te hangen, terwijl de vervormin
gen t.p.v. de deuropening ook groter zijn dan bij andere con
structietypes. 

Als voorbeelden voor deze constructies z1Jn te noemen een 
conceptontwerp voor een hangar op de luchthaven Fiurnicino te 
Italie (fig. 3.21) (20]. De plattegrond is 240*240 m• (fig. 
3.23). de gebouwhoogte 44m en de vrije ruimte 24.75m. Op de 
hoeken van de vierkante plattegrond staan vier stalen pylonen, 
opgebouwd uit buisprofielen en onderling gekoppeld d.m.v. gewal
ste profielen (fig. 3.24a). De pylonen worden d.m.v twee kabels 
in hun schuine (achteroverhellende) stand gehouden. Langs de vier 
zijden van het vierkant en diagonaalgewijs, bevinden zich kabel
liggers opgebouwd uit een boven- en een onderkabel, onderling 
gekoppeld door diagonalen. Vanaf de onderkabels van de langs de 
zijkanten lopende kabelliggers naar de bovenkabels van de diago
naallopende kabelliggers bevinden zich secundaire liggers, waar
over de dakhuid wordt aangebracht. De kabels hebben een trek
sterkte van 1800 - 2000 N/mm2 hoofdkabels rond 80-200 mm, 
secundaire kabels rond 20 mm. 

fig. 3.21 Model hangarontwerp 
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fig. 3.22 Doorsnede over diagonaal 

\ 

fig. 3.23 Plattegrond 
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fig. 3.24a Doorsnede kolom 

Een andere constructie-opzet die gebruikt zou kunnen worden bij 
hangars, en die reeds toegepast in een veekeurings arena te Raleigh 
in North Carolina, zien we in fig. 3.24b (21]. De hoofdkabels zijn 
gespannen tussen twee parabolische betonnen bogen. Deze betonnen 
bogen zijn weer scharnierend op twee voorgespannen betonnen bok
ken bevestigd. Om het dichtklappen van de betonnen bogen tegen te 
gaan zijn ook dwarskabels gespannen en wel zodanig dat het dak in 
de richting van de hoofdkabels een hol profiel, maar in de 
richting van de dwarskabels een bol profiel vertoont (de wateraf
voer is daardoor geen probleem). De vertikale belastingen worden 
d.m.v. verticale stalen raamstijlen naar de fundering overge
bracht. Bij toepassing van dit systeem op een hangar zou men de 
stalen raamstijlen door twee zwaar uitgevoerde kolommen kunnen 
vervangen i.v.m. de deuropening voor de vliegtuigen. 

fig. 3.24b veekeurings arena te Raleigh 
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tuiconstructies z1Jn ideaal voor grote overspanningen en grote 
uitkragende constructies. wanneer er geen eisen aan de maximale 
hoogte voor de pylonen gesteld worden. Tuiconstructies zijn in 
het verleden al toegepast in hangars. Rechthoekige, driehoekige 
en cirkelvormige plattegronden kunnen m.b.v hangconstructies 
gemaakt worden. 

fig. 3.25 
Tuiconstructie. 

Clblr trtsyed han/JBt 

Op de Arlanda luchthaven te Stochkholm werd reeds in 1959 een 
hangar gebouwd waarvan het dak aan twee kabels werd opgehangen. 
De hangar bestaat uit een centraal gedeelte ( Een gebouw met 
meerdere verdiepingen. werkplaats en administratie) met twee 
uitkragingen (naar beide kanten) van 42m opgehangen aan twee 
kabels. De afmetingen van de gehele dubbele hangar zijn 188m*95m 
(fig. 3.26). Er kunnen echter nog veel grotere tuiconstructies 
gemaakt worden. Zo'n tuiconstructie is een elegante constructie 
en de pyloon hoeft niet erg hoog te zijn. 

fig. 3.26 Hangar met afgetuid dak te Arlande. 

De onderhoudshangar H3 te Parijs op het Charles de Gaulle 
vliegveld wordt gebruikt voor onderhoud aan de concorde en de 
airbus. Het is een rechthoekige hangar met een oppervlakte van 
138m*90m [22]. De hoofdconstructie bestaat uit een door kabels 
afgetuide, uitkragende vakwerkligger (2 stuks met een lengte van 
56m (fig. 3.27)) welke een hoogte heeft van 4.3m. Om de liggers 
af te tuien zijn kabels met een doorsnede van 59mm (2 stuks) 
gebruikt. Tussen de hoofdliggers bevinden zich secundaire vak
werkliggers van respectievelijk 36.0m en 50.4m lengte. en met een 
hoogte van 2.5m. Zij vertonen een helling van 3.5% i.v.m. de 
hemelwaterafvoer. De pylonen staan in de hanger zelf op ongeveer 
eenderde van de diepte van de achterwand af. Ze vormen geen 
obstakels voor de vliegtuigen. De twee aan kabels opgehangen 
vakwerkliggers vervangen eigenlijk de "zware" vakwerkliggers van 
het type van de primaire en secundaire vakwerkliggers. zodat het 
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eigengewicht van deze ligger lager is. 

r:==::::1 
1 .. .., 1 

0 ® 

fig. 3.27 Doorsnedes hangar H3 te Parijs. 

Bij de berekening ZlJn diverse belastingcombinaties onderzocht. 
Men had 22 belastinggevallen (o.a. sneeuw-, wind-, temperatuur 
belasting, voorspanning van de kabels). In het bijzonder wordt 
naar het dynamisch gedrag gekeken. O.i.v. de wind zou kan het dak 
in trilling kunnen komen. 

t-->'Ct7''-----tr-7'1E:--fl---~r---t!...@ 
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fig. 3.28 Dakverbanden hangar H3 te parijs. 
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3.2.2.6 De pentaport hangar 

De zweedse pentaport hangar is een nieuw en economisch ontwerp 
voor zowel de kleine als de grote hangars (23]. De draagstructuur 
bestaat uit hellende portalen die de driehoekigen plattegrond van 
een beuk overspannen.In de midden bevindt zich een stijve balk 
die naar het centrum van het gebouw loopt. De constructie is 
opgehangen aan kabels welke aan lage pylonen bevestigd z1Jn. De 
vorm van de hangar volgt uit het silhouet van een vliegtuig voor 
wat betreft de plattegrond en de dwarsdoorsnede. Twee, drie of 
vijf pentaport hangars kunnen aanelkaar gekoppeld worden. Echter 
de hoogte, lengte en diepte kunnen verschillend zijn. Voor een 
boeing 747 zal de lange kant ongeveer 73m zijn, de overspanning 
80m en de maximale gebouwhoogte ongeveer 32m. Toekomstige uit
breiding in de lengte is mogenlijk voor elke hangar afzonderlijk, 
de vrije hoogte wordt nu automatisch ook groter. Loopkranen en 
werkplateaus kunnen aan het plafond worden bevestigd. De drie
hoekige plattegrond reduceert de gebouwoppervlakte en de gebouw
inhoud met ongeveer 30%. hetgeen resulteert in een kostenbe
sparing voor verwarming en luchtbehandeling. De deuropening volgt 
de vorm van het vliegtuig. De pentaport hangar is een nieuwe 
lichtgewicht. snel te bouwen en economisch verantwoorde con
structie die ook in architectonisch opzicht goed tot zijn recht 
komt. Dit is een van de meest interessante nieuwe hangarconsepten 
van de afgelopen jaren. 

~ 
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fig. 3.29 Pentaport hangar. 
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3.2.3 Haniare met !..!11 betonnen draagconstructie 

Alle tot nog toe besproken hangars hebben in principe stalen 
draagconstructie. De dimensies zijn van dien aard dat stalen 
constructies over het algemeen de meest economische oplossingen 
geven. In sommige gevallen echter is de meest economische oplos
sing gevonden door de combinatie van stalen liggers met betonnen 
kolnmen. Toch worden geheel betonnen hangars toegepast. 

In principe kunnen ook hier dezelfde constructiesystemen onder
scheiden worden als bij stalen hangars. maar de praktijk 
(literatuur) leert dat men met deze systemen geen betonnen han
gars bouwt. De betonnen hangars die gebouwd z1Jn, z1Jn over het 
algemeen schaaldaken, al dan niet opgehangen aan kabels. 

fig. 3.30 'Th'A hangar in New York City, doorsnede 

Met behulp van de kennis en ervaring die verkregen was uit 
soortgelijke Projecten in de Verenigde Staten (fig. 3.30), werd 
in 1960 onderhoudshangar III. op het "Rhein-Main Flughafen" ter
rein te Frankfurt, gebouwd. Dit is een betonnen hangar. Deze 
hangar is twee-beukig en het d3.k bestaat uit twee uitkragingen. 
(Deze zijn aan het centrale deel bevestigd en lopen uit naar de 
deuren). De lengte van de hangar is 170 m. de breedte 133.3 men 
de hoogte is. aan de lange zijde, 16 m. De hangar biedt onder
houds- en parkeerruimte voor zes vliegtuigen van het type Boeing 
707. Het dak bestaat uit V-vormige "schaa 11 iggers", die aan het 
centrale deel van het gebouw verbonden zijn middels scharn1eren. 
De tegenover elkaar liggende schalen zijn op hun hoogste punt met 
trekkabels verbonden aan het centrale deel (fig. 3.31). 

Onder de meest ongunstigste belastingsomstandigheden heeft elk 
van de tuien een trekkracht van ongeveer 1.1 MN. De tangentieele 
component van de kabelkracht aan de randen van de schaal ver
oorzaken drukspanningen in de ligger. welke gekromd is om zo de 
kleinst mogelijke momenten te verkrijgen. Alleen op deze manier 
is een zo groot uitstekend dak van slechts 8-12cm dikte mogelijk. 
Daklichten zitten naast de 7.2 m breede ligger en de zijwanden 
zijn van glas. Het water wordt afgevoerd in de richting van het 
centrale deel. Het was mogelijk om dilatatievoegen in de schalen 
te vermijden. De V-vormige dwarsdoorsnede zorgt ervoor dat het 
dak t.g.v. temperatuursinvloeden in de lengterichting van het 
gebouw t.g.v. de rekloze buiging geen dilatatievoegen nodig 
heeft. Het centrale deel echter heeft drie dilatatievoegen. Bij 
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een ramp, die één beuk van de hangar zou kunnen vernietigen, is 
de stabiliteit van het overige deel gegarandeerd door de juiste 
dirnensionering van de centrale kern. 

--- !,J !, -----

fig. 3.31 Doorsnede hangar III te Frankfurt. 
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3.4 Haniardeuren. 

Zoals vermeld z1Jn de grote deuren specifiek voor een hangar. 
Deze deuren bestrijken gewoonlijk de hele lengte en hoogte van 
het gebouw. Om te grote belastingen te vermijden worden meestal 
onderrollende deuren toegepast. ~an de bovenkant van de deur 
bevindt zich dan een speciaal geleidingsmechanisme waarbij reke
ning is gehouden met de doorbuiging van het dak. Een deur bestaat 
uit verschillende delen van 10 - 20 m breed en heeft een dikte 
van 500 tot 700 mm. De deur is opgebouwd uit een stalen frame 
bekleed met staalplaat. 

Er zijn verschillende typen onderrollende deuren: 
1) om de hoek schuivende deuren 
2) vouwdeuren 
3) schuifdeuren 

3.4.1 Om de hoek schuivende deuren. 

Deze deuren hebben als voordeel dat er geen konstructie naast het 
gebouw behoeft te worden aangebracht. Een nadeel is dat een groot 
gedeelte van de zijwanden niet gebruikt kan worden. Tevens zal 
het aan de wand hangen van voorzieningen de nodige problemen 
opleveren. 

~ 1 

li 
i 

-------- --

fig. 3.32 om de hoek schuivende deuren. 

3.4.2 Vouwdeuren. 

Een vouwdeur is opgebouwd uit 
onderling scharnierend verbonden 
elementen. Bij toenemende hoogte 
worden de verbindingen steeds 
zwaarder belast en zullen dien-
tengevolge ingewikkelder en 
duurder worden. Ingewikkelde 
verbindingen zullen ook extra 

~------4 
fig. 3.33 Vouwdeuren. 

onderhoud vragen. Uit de praktijk blijkt dat tot een hoogte van 
10 à 15 m dit type deur een reële mogelijkheid is. Als voorbeeld 
kan genoemd worden 
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afwijken van de ruimte benodigd bij schuifdeuren. 
deuren gesplitst worden zodat aan elke zijde de 
opgeslagen. 

Wel kunnen de 
helft wordt 

3.4.3 Schuifdeuren. 

Hierbij wordt het deurvlak opgedeeld in een aantal vlakken. Elk 
vlak bevat een deur die weer opgebouwd is uit een aantal secties. 
De deuren schuiven naast elkaar. Buiten de deuropening zal ruimte 
moeten zijn om de deuren hij geopende stand te plaatsen. Men kan 
de deurkassen kleiner mak.en door de deuren naar twee zijden af te 
voeren. Dit heeft als nadeel dat men twee aandrijfmechanismen 
nodig heeft. Het voordeel van de schuifdeuren is dat er minder en 
eenvoudiger koppelingen tussen de secties behoeven te worden 
gemaakt. De afstanden tussen de stijlen kunnen ook groter worden 
gemaakt, waardoor de stijlen beter benut worden, en minder ver
bindingen nodig zijn. 

Wanneer men de deur opent, schuiven de verschillende 
achter elkaar. In enkele gevallen bouwt men een extra stuk 
hangar om de deurdelen te herbergen (fig 3.34) zodat de 
lengte van hangar als opening gebruikt kan worden. 

fig. 3.34 Schuifdeur in delen. 

3.5 Brandveiligheid 

delen 
aan de 
gehele 

De. in hangars toegepaste, brandbestrijdingsmiddelen z1Jn. 
ongeacht een betonnen of stalen constructie, de sprinklerinstal
latie en de schuimblusser. Dit zijn overigens de enige middelen 
die een uitbrekende brand kunnen blussen (brandweerauto's zullen 
bij zo'n ramp te laat komen). Naast de brandbestrijdende middelen 
kunnen nog een aantal maatregelen getroffen worden die de brand
veiligheid verhogen n.l. 

twee naburige hangars. of verschillende beuken in een hangar 
kunnen gescheiden worden door een brandmuur, met een brand
werendheid van la 2 uur. Als constructiemateriaal voor een 
brandmuur wordt meestal beton of bak.steen toegepast. Een 
goed alternatief hiervoor is de stalen brandwand. Deze wand 
is opgebouwd uit twee geprofileerde staalplaten en 150mm mi
nerale wol waardoor een brandwerendheid van l à 2 uur ver
kregen wordt. 
Het dak wordt bij voorkeur bekleed met een 
materiaal (b.v. plaatstaal) om uitbreiding van 

onbrandbaar 
de brand 

via het dak te voorkomen. Men is verder verplicht 
het dak een aantal vuurventilatoren te plaatsen. 

om op 
(± 5% 
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van het dakoppervlakl 
Het voorschrijven van een bepaalde brandwerendheid van b.v. 60. 

90 of 120 min. voor de draagconstructie is zinloos zolang de 
automatische schuimblusser en sprinklerinstallatie aanwezig zijn. 
Wanneer een grote brand ontstaat kan geen enkele brandbeveiliging 
het vuur blussen, en de hangar met een vliegtuig redden. Het 
vliegtuig en de hangar worden volledig vernield ongeacht het 
constructie materiaal. 

Wanneer toch een formele brandwerendheid voorgeschreven wordt 
dan kunnen elementen bestaande uit minerale wol en staalplaat of 
brandwerende verf worden toegepast om aan deze eisen te voldoen. 

3.6 Fysische aspecten. 

Verwarming 

Voor de verwarming van de hallen komen in principe twee systemen 
in aanmerking: 
a) luchtverwarming d.m.v blowers 
bl stralingsverwarming d.m.v heet water 
Aangezien we te maken hebben met hoge hallen en grote 
deuropeningen waardoor op korte tijd veel koude lucht naar binnen 
komt. is het onvoordelig om luchtverwarming toe te passen. 
Hiermee zou het opwarmen van de hangar met redelijke 
luchtverplaatsingen teveel tijd in beslag nemen. 
Stralingsverwarming heeft dit nadeel niet, en is daarom een 
betere keuze. 

De stralers verwarmen de bestraalde oppervlakten die op hun 
beurt ook weer als warmtestralers gaan werken. In hangar 11 te 
Schiphol zijn de panelen over het gehele dakvlak verdeeld (fig. 
3.35). Dit heeft tot gevolg dat, aangezien de temperatuur met de 
hoogte toeneemt. het vooral bij de staart erg onaangenaam is om 
te werken. Gezocht dient te worden naar een ordening in de hoeken 
voor wat betreft het overgrote deel van de stralers (fig. 3.36). 

b.a.2 dr sn. 

fig.3.35. panelen gelijkmatig verdeeld. 

ba.z drsn 

fig. 3.36 panelen in de hoeken, hierdoor ook meer warmte onder het 
vliegtuig. 
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Verlichtini 

Het is mogelijk om alleen kunstlicht. danwel een combinatie van 
kunstlicht en daglicht toe te passen. Beide mogelijkheden hebben 
hun voor- en nadelen. Als voordeel van kunstlicht geldt, dat een 
wisselende lichtsterkte naar tijd en plaats kan worden vermeden. 
Bovendien kan de lichtintentiteit worden aangepast aan de aard 
van de verschillende werkzaamheden. Een nadeel zijn echter de 
hogere verlichtingskosten. 
Voor de combinatie van daglicht en kunstlicht geldt dat de 
verlichtingskosten weliswaar lager liggen. maar dat het binnen
klimaat in de hangar meer aan temperatuurschommelingen onderhevig 
is. Dit brengt weer extra kosten met zich mee voor verwarming 
c.q. ventilatie. Daarnaast speelt ook het feit dat er ook 's 
nachts wordt gewerkt een rol. Hiervoor moet een volledige 
kunstlicht-installatie van 500 Lux aanwezig zijn. Men loopt daar
bij het risico dat de verlichting overdag blijft branden. ook al 
heeft men dan daglicht ter beschikking. In dat geval z1Jn de 
kosten dan dubbel: warmteverlies en overbodige verlichting. Toch 
blijkt uit diverse onderzoeken. dat een visuele relatie met de 
buitenwereld een gunstige invloed heeft op het werkklimaat 
binnen. 
Een kunstverlichting verdient dus de voorkeur boven de combinatie 
van kunstlicht met daglicht. maar visueel contact met de buiten
wereld moet mogelijk zijn. Dit wordt gerealiseerd d.m.v. een 
glasstrook in de gevelwand, de vision band. De vision band zal 
weinig invloed uitoefenen op de verlichtingssterkte. Dit mede 
gezien het feit dat de meeste aktiviteiten zich in het centrum 
van de hal afspelen. 
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4 Schiphol. 

Na de beschouwingen omtrent de ontwikkelingen in de vliegLuig
bouw, de vliegveldontwikkeling en de hangarontwikkeling, kan 
gekeken worden wat de gevolgen hiervan zijn voor het vliegveld 
Schiphol te Jl.msterdam. Schiphol is een moderne internationale 
luchthaven. die door vliegtuigen van binnenlandse en buitenlandse 
maatschappijen bezocht wordt. Het vliegveld is bestemd voor 
vliegtuigen voor de lange, de middellangen en korte afstand. 
T.g.v. de in hoofdstuk 1 beschreven groei, van het burger
luchtvaartverkeer is het aantal luchtvaartmaatschappijen, dat 
Schiphol als thuishaven heeft, door de jaren heen toegenomen. Op 
dit ogenblik dient Schiphol voor een viertal luchtvaartmaatschap
pijen als thuishaven. De eerste maatschappij op Schiphol was de 
KLM. Naast de KLM treft men Martinair. Transavia en de NLM aan. 
Elk van deze maatschappijen verzorgt een specifiek verkeersaan
deel. Zo verzorgt de KLM lijnverkeer voor de lange en middellange 
afstand, terwijl Martinair charter verkeer verzorgt voor de lange 
en middellange afstand. Evenzo verzorgt de NLM de regionale 
lijnvluchten en Transavia de regionale charter vluchten (Tabel 
4. 1) . 

charter- 1 ij n-
vluchten vluchten 

lange en middel- Martinair KLM 
lange afstand 

korte afstand Transavia NLM 

Tabel 4.1 Vliegtuigmaatschappijen met hun specifieke 
aanbod en Schiphol als thuishaven 

verkeers-

T.g.v. de groei van het luchtvaartverkeer is Schiphol diverse 
malen uitgebreid, met alle gevolgen van dien. De in hoofdstuk 2 
genoemde problemen m.b.t. het millieu, de verkeersvoorzieningen, 
de wonigbouw e.d. zijn vandaag de dag zeer aktueel en de dis
cussie over een tweede nationale luchthaven zijn hier een gevolg 
van. 

Doordat dezelfde groei nog steeds doorgaat is het noodzakelijk 
geworden om de terminal verder uit te breiden. Op Schiphol wordt 
het piersysteem gebruikt en op dit moment wordt er een vijfde 
pier (El bijgebouwd. De mogelijkheid voor uitbreiding m.b.t. het 
grondverkeersaanbod en parkeerruimte zijn tevens aanwezig. Wan
neer de plattegrond van Schiphol beschouwd wordt (fig 4.2) dan 
valt op dat er twee banenstelsel zijn, t.w. een banenstelsel met 
een tangentiëele configuratie, dat bestemd is voor alle burger
luchtvaart vliegtuigen en een banenstelsel met een diagonale 
configuratie, dat bestemd is voor sportvliegtuigen. 

In het midden tussen de vier banen is de terminal en de par
keergelegenheid gelegen. Op Schiphol Oost, op de plattegrond 
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aangeduidt met "technisch arsenaal", zijn de hangars gesHueerd. 
Parallel aan de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de bur

gerluchtvaart. is ook de luchtvaartmaatschappij Martinair ge
groeid. Door deze groei is er behoefte ontstaan aan een extra 
hangar, welke bij het technisch arsenaal geplaatst moet worden. 
Het betreft hier een hangar voor wide-body vliegtuigen. Alvorens 
een uitspraak te doen over de situering zal eerst de ontwikkeling 
van Schiphol nader beschreven worden. 

~ De ontwikkeling~ Schiphol [24). 

Begin 1851 was de Haarlemmermeer droog en Nederland had er een 
nieuwe polder bij, de Haarlemmermeerpolder met een grootte van 
18000 ha. In de oosthoek ligt en lag Schiphol. ln het buurtschap 
Schiphol heeft men indertijd een versterking aangelegd, die 
behoorde bij de linie van Amsterdam. In de zomer van 1916 werd 
bij het fort met de bouw van een militair vliegveld begonnen. Zo 
is de benaming van het buurtschap overgegaan op het fort en 
tenslotte van het fort op het vliegveld. 

Op 7 oktober 1919 werd de K.L.M. opgericht, en schiphol werd 
als verkeersbasis gekozen. alwaar op 17 mei 1920 het eerste 
vliegtuig landde. Het vliegveld was echter in handen van het 
Ministerie van Oorlog. Het Ministerie van Waterstaat zorgde voor 
het onderhoud van de luchthaven. 

De groei van het burgerluchtvaart-verkeer en het toenemend 
belang dat de Gemeente Amsterdam bij de luchthaven begon te 
krijgen. leidde er toe dat tussen het Rijk en de Gemeente Amster
dam onderhandelingen werden gevoerd over die gedeelten van de 
luchthaven. die van belang waren voor de burgerluchtvaart. in 
beheer te krijgen. Deze onderhandelingen begonnen in 1925 en in 
1926 wordt een volledige overeenstemming bereikt. De Gemeente 
Amsterdam kreeg de beschikking over een gedeelte van het mili
taire vliegveld en de zich daarop bevindende opstallen en het 
recht van medegebruik van het landingsterrein voor een tijdvak 
van 40 jaar. 

Per april 1926 kwam de luchthaven Schiphol onder beheer van de 
dienst der Gemeente-Handelsinrichtingen. De dienst publieke wer
ken ging zich bezig houden met het ontwerpen van de voorzie
ningen. zoals de gebouwen en het landingsterrein. 

Daar er in het begin een tekort aan stallingruimte was, was in 
eerste instantie besloten tot de aankoop van een uitneembare 
hangar met een diepte van 32 m. een breedte van 28 m, en een 
inrij hoogte van 5m. Hierna werden vervolgens de terminal en 
hangar C gerealiseerd. In 1931 kwam hangar B gereed en in 1934 
hangar D. De luchthaven van toen is weergegeven in fig. 4.1. Hier 
zijn ook de uitbreidingen, waar men in 1935 mee begon, te zien. 
Het vliegveld had toen een oppervlakte van 135 ha. In 1937 en 
1938 werden de banen verhard en in 1939 was hangar E afgebouwd. 
Tijdens de oorlog hielden de Duitsers behoorlijk huis en lieten 
niets heel van Schiphol, maar na 1945 begon de wederopbouw en in 
1948 bouwde Publieke werken hangar 8, terwijl in 1949 de nieuwe 
terminal klaar was. Er werden nieuwe plannen gemaakt voor de 
toekomst en Schiphol zou moeten ontwikkelen tot een tangentiële 
luchthaven. (fig. 4.2). 
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fig 4.1 Schiphol 1939. 

Op 1 januarie 1950 werd de afdeling Luchthaven Schiphol van de 
dienst Gemeente-Handelsinrichtingen een afzonderlijke dienst van 
de Gemeente Amsterdam. Deze omvorming was een deel van het plan 
tot oprichting van een naamloze vennootschap tot exploitatie van 
de luchthaven Schiphol. Dit kreeg in 1958 zijn beslag, en de 
aandeelhouders werden: het Rijk 80%, de gemeente Amsterdam 15%, 
en de gemeente Rotterdam 5% . 

In 1952 en 1958 werden respectievelijk de hangars 9 en 10 
gebouwd en op 15 januarie 1963 werd begonnen met het 
grondwerk voor de bouw van een nieuw Schiphol. In 1967 
nieuwe verkeersarsenaal in gebruik genomen en in 1968 
tangentiële banenstelsel gereed. 

eerste 
werd het 
was het 

Äangezien de K.L.M. gebruik ging maken van wide body's werden 
later nog hangar 11 en 12 gebouwd. 

Thans kan de luchthaven Schiphol verdeeld worden in drie ge
deelten t.w.: Het verkeersarsenaal, het technischarsenaal en het 
banenstelsel. Van deze drie gedeelten heeft het verkeersarsenaal 
voldoende capaciteit. terwijl ook het banenstelsel geen problemen 
heeft. mits de banen van het oude Schiphol in tact blijven. De 
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fhet technisch arsenaal 

fig 4.2 Het moderne Schiphol. 

technische arsenalen z1Jn echter aan uitbreiding toe. hetgeen bij 
het nader bepalen van een geschikte bouwplaats voor de Martin Air 
hangar zal blijken. 

De toekomst van Schiphol zal sterk afhangen van de discusies 
over een tweede nationale luchthaven. Deze discusies zijn op het 
ogenblik nog in volle gang en uit raporten van de Rijkslucht
vaartdienst kan worden opgemaakt dat wanneer er een tweede natio
nale luchthaven komt. de beide luchthavens eenzelfde functie 
moeten gaan vervullen. 
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4.2 Situatie keuze. 

De situatie bij het technisch arsenaal van Schiphol, wordt 
gekenmerkt door een groot gebrek aan ruimte. Het technisch arse
naal ligt namelijk ingesloten tussen de landingsbanen. de Fokker 
fabrieken, het verkeersarsenaal en de ringvaart van de Haarlem
mermeer polder. Hierdoor is uitbreiding van het technisch arse
naal bijna niet mogelijk. Er bestaan wel plannen voor eventuele 
verlegging van de ringvaart, zodat het technisch arsenaal toch 
kan worden uitgebreid. Deze plannen verkeren nog in een vroeg 
stadium en het al dan niet door laten gaan van zo'n plan zal 
sterk afhangen van een eventuele tweede nationale luchthaven. 
Bovendien zal, indien de ringvaart verplaatst wordt. het nog 
geruime tijd duren voordat het terrein operationeel wordt. 

Bij de keuze voor een geschikte bouwplaats voor de Martinair 
hangar zal men zich moeten beperken tot de mogelijkheden die· er 
op het huidige technisch arsenaal (fig. 4.3) geboden worden. 

Zodoende komen er de volgende vier plaatsen in aanmerking: 
I. Het platform van hangar 11 en 12. 

II. Het terrein tussen het technisch arsenaal midden en het 
technisch arsenaal zuid I. 

III. Het terrein waar nu hangar 9 staat. 
IV. Het terrein aan de noordelijke zijde van het technisch 

arsenaal. 

Variant L. 

Het platform bij een hangar dient onder andere voor het 
proef draaien van de motoren na een onderhoudsbeurt. Bij 
twee hangarplaatsen moet er een opstel mogelijkheid op het 
form zijn. 

laten 
elke 

plat-

De hangars 11 en 12 zijn de enige hangars op Schiphol die groot 
genoeg zijn voor onderhoud aan de wide body toestellen, zoals de 
DC 10 en de BOEING 747. Aangezien Hangar 11 plaats biedt aan 5 en 
hangar 12 aan 2 vliegtuigen, heeft het platform een capaciteit 
van vier opstel mogelijkheden. Door de bouw van de hangar op dit 
platform is er weliswaar geen uitbreiding van het platform nodig, 
maar wordt in feite de opstel mogelijkheden beperkt tot drie. Dit 
nadeel en het feit dat, tijdens de bouw, het gebruik van hangar 
11 en 12 aanzienlijk wordt belemmerd leidt er toe dat deze 
variant niet verder beschouwd zal worden. 

Variant IL. 
Het terrein tussen het technisch arsenaal midden en het 

technisch arsenaal zuid I is het uitloop gebied van landingsbaan 
14/32. De hoogtelijnen liggen hier op Om, hetgeen inhoudt dat 
hier niet gebouwd mag worden. Derhalve komt dit gebied te 
vervallen. De hoogte lijnen zijn te zien in fig 4.3 en 4.4. 
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Variant llL.. 

Gezien de nadelen. die beide voorgaande varianten met zich 
meebrengen. is er een andere oplossing gezocht. Het afbreken van 
hangar 9 dient zich aan als goed alternatief. Deze hangar doet al 
geen dienst meer ten behoeve van het onderhoud aan de K.L.M. 
vloot. en gedeeltelijk heeft de K.L.M. hangar 9 verhuurt aan 
particulieren voor de stalling van sportvliegtuigjes. Tijdens 
gesprekken met de planologische dienst van Schiphol bleek ook. 
dat zij dit als oplossing zagen voor het nijpende plaatsgebrek op 
het terrein van het technisch arsenaal. Voor de bouw van de 
hangar op dit terein moeten echter wel onderhandelingen met de 
K.L.M. gevoerd worden. Toch moet deze variant als zeer bruikbaar 
beschouwd worden. 

Variant Il'.. 

Voor het terrein aan de noordzijde van het midden arsenaal. dat 
nog juist op de rand van het technisch arsenaal ligt, geldt een 
beperkte bouwhoogte. Bij nadere beschouwing blijkt dat de achter
zijde van de hangar een maximale hoogte mag hebben van 16m 
terwijl aan de voorzijde. de hoogte opgevoerd kan worden tot 
ongeveer 30 m. Dit betekent dat bij de bouw van een hangar op 
deze plaats het toestel slechts op één manier naar binnen getrok
ken kan worden. Er is echter wel een goede opstel mogelijkheid 
voor het proefdraaien van een vliegtuig. zodat ook deze variant 
zeker interressant te noemen is. 

Alle varianten staan in fig. 4.3 weergegeven. 
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~ Het programma van eisen. 

Na de voorstudie omtrent de ontwikkelingen in de 
burgerluchtvaart en de situering op Schiphol. zal middels een 
p.v.e. nader ingegaan worden op de ontwerpoverwegingen voor de te 
ontwerpen hangar. 

Het programma van eisen omvat de volgende aspecten: 

1. Aan- en afvoer van vliegtuigen. 
2. Aan- en afvoer van onderdelen. 
3. Aankomst en vertrek personeel. 
4. Onderhoudshal. 
5. Opslag materieel. 
6. Werkmeester. 
7. Opslag grote onderdelen. 
8. Opslag smeermiddelen. 
9. Voorbewerking. 
10. Opslag voorbewerking. 
11. Nabewerking. 
12. Opslag nabewerking. 
13. Runners. 
14. Was- en kleedruimte onderhoudspersoneel. 
15. Sanitaire voorzieningen. 
16. Werkkantoren. 
17. Inkoop. 
18. Werkvoorbereiding. 
19. Stafkantoor (engineering). 
20. Computer. 
21. Personeelszaken. 
22. Kantine. 
23. Fysische aspecten. 
24. Fietsenstalling en parkeerruimte. 
25. Hoogtelijnen. 

Al deze aspecten hebben invloed op het ontwerp en zullen nader 
worden beschouwd. De hangar bestaat uit een onderhoudshal. en 
enkele kantoren. In fig. 5.1 is het bedrijfsschema van de 
werkzaamheden in de onderhoudshal weergegeven. 
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.2.....L. Aan- en afvoer van het vliegtuig, 

Het aan- en afvoeren van het vliegtuig gebeurt met behulp van 
een trekker met een gewicht van 60 ton. Zoals reeds in paragraaf 
3.1 beschreven is. rijdt de trekker hierbij over vaste strepen op 
het platform en de hangarvloer. Wanneer het vliegtuig is opge
steld en de trekker losgekoppeld. kan deze zich in principe 
overal in de hangar bevinden. 

~Aan-§.!! afvoer .Y,ä!l de onderdelen. 

Het vervoer van onderdelen vindt plaats via de openbare weg. 
met behulp van vrachtauto's en bestelwagens. Door de opzet van 
een ruilartikelensysteem. is er een voortdurend gaan en komen van 
zogenaamde runners. Deze runners zorgen ervoor. dat de verschil
lende onderdelen en materialen op hun plaats van bestemming 
komen. Het vervoer speelt zich voornamelijk af tussen de ver
schillende hangars op Schiphol. 

Voor de vrachtauto's is er een deur nodig van 4.50m hoog en 
5.00m breed. De deur moet direct in verbinding staan met de 
openbare weg. 

~ Aankomst fill vertrek van het personeel. 

De aankomst van het personeel vindt plaats via de openbare weg. 

5.4. De onderhoudshal. 

Met betrekking tot de onderhoudshal dienen de 
uitgangspunten aangehouden te worden: 

volgende 

1. De onderhoudshal dient plaats te bieden aan een DC-10 of een 
Airbus 310. In de hal wordt Ben C (paragraaf 3.1) onderhoud 
verricht. 

2. Voor de gehele hal geldt een minimale hoogte van 13.00 m, met 
uitzondering van dat gedeelte waar de staart van het toestel 
komt. Hier moet een vrije hoogte van 21.30 m aangehouden 
worden. 

3. Er moet grote aandacht besteed worden aan het voorkomen van 
calamiteiten. Bovendien moet er voor gezorgd worden, dat bij 
een onverhoopte calimiteit. de schade zowel aan de hangar als 
aan het materieel en toestel tot een minimum beperkt blijft. 
Mogelijke maatregelen hiertoe zijn het plaatsen van poeder- en 
schuimblussers. kisten met bluszand en het aanbrengen van 
sprinklerinstallaties. 
Speciale aandacht moet er besteed worden aan: 

Mogelijke afvoer van brandbare stoffen. 
Voorzieningen aan de hangardeuren om deze bij eventuele 
calamiteiten met de trekker te kunnen openen. 
Het ontploffingsvrij maken van de diverse electrische ver
bindingen. 
Voldoende veilige vluchtwegen voor het personeel. 
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4. De vrije ruimte 
minimaal 15.00 m 
plaatsen van neus
vliegtuig moet aan 

voor en achter het vliegtuig moet tesamen 
zijn (Deze ruimte is nodig i.v.m. het 

en staartdokken). De vrije ruimte naast het 
weerszijde minimaal 5.00 m te zijn. 

5. De voornaamste transportmiddelen. die in de hal gebruikt 
worden. z :ij n ~ 

Een trekker met een gewicht van 60 ton. 
Een vorkheftrck met een gewicht van ongeveer 10 ton. 
Vrachtaut~•~ en ander wegtransportmaterieel. 
Klein transportmaterieel, zoals een lorrie. 

6. Er hoeven geen vloerputliften te worden aangebracht. 
(Een vloerputlift is een "krik". die in de vloer is in gebouwd 
en dient om het vliegtuig snel op te krikken). 

7. Aan het dak zal worden bevestigd: 
Verwarming en eventuele koeling. 

- De sprinklerinstallatie. 
- De kunstverlichting. 

8. Energievoorzieningen. 
Ten behoeve van: 

Persluchtleidingen voor het aandrijven van gereedschap. 
Persluchtleidingen voor het controleren van motorsystemen. 
Electriciteitsvoorziening van 115 V., 440 Hz. 
Electriciteitsvoorziening van 220/380 V .. 50 Hz. 

Voorts moet er in de onderhoudshal een ketelhuis zijn met een 
oppervlak van ongeveer 85 m2

• In dit ketelhuis moeten vijf 
ruimten zijn, voor de transformator (10 m•), electrici
teitsvoorziening voor de 400 Hz spanning, de netspanning, de 
hoogspanning, en de compressie. Tevens dienen in de hangar 
leidingkanalen te worden aangebracht. 

9. Ten aanzien van geluidshinder en/of luchtverontreiniging zijn 
geen speciale eisen gesteld. 

10.Er hoeft geen rekening gehouden te worden met eventuele 
uitbreidingen van de onderhoudshal. 

~ De opslag~ eguipment. 

Tot het arsenaal van werktuigen dat nodig is om het vliegtuig 
overal te bereiken, behoren: trappen, verstelbare platforms, 
staart-, neus- en vleugeldokken, hoogwerkers, kriks en trans
portbanden. Deze hulpwerktuigen hoeven niet in een aparte ruimte 
te worden ondergebracht, daar deze enerzijds te groot zijn en 
anderzijds er voldoende ruimte in de hal is. 

5.6. Werkmeester. 

In de kamer van de werkmeester wordt de administratie 
bijgehouden van de verwisselde onderdelen. Daarnaast is hier ook 
een kleine bankwerkerij, en vindt hier de opslag plaats van 
kleine onderdelen en gereedschappen. 
De ruimte moet een oppervlakte hebben van ongeveer 45 m2

• 
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~ Qp•l•f fTOtt ondtrdtltn. 

De aan en afvoer van grote onderdelen gebeurt per vrachtauto. 
De opslag ervan is niet in deze hangar, maar elders op Schihol. 

~ Opslag emeermiddelen. 

Er dient ruimte te z1Jn voor de opslag van smeermiddelen. De 
opslag is voor nieuwe en afgewerkte olie. Aangezien er voldoende 
plaats in de hal is, zal er geen speciale ruimte voor gereser
veerd worden. Omdat het verboden is om in de hal te roken, zullen 
er geen nadere eisen m.b.t. brandgevaar worden gesteld. 

L2...,_ Voorbewerking, 

De voorbewerking houdt in, dat bepaalde onderdelen. waarvan 
bekend is of waarvan vermoed wordt dat ze van te voren bij het 
binnen komend vliegtuig nodig zijn, reeds eerder bij een brengt 
en voorbewerkt. De voorbewerking geschiedt buiten de hangar, of 
bij de werkmeester. Na en voor de voorbewerking worden de onder
delen in een wagentje geladen, dat getrokken wordt door een 
lorrie. 

5.10. Opslag voorbewerking. 

Voor de opslag van voorbewerkte onderdelen is geen extra ruimte 
nodig. 

5.11. Nabewerking. 

De nabewerking houdt in, dat, wanneer een bepaald onderdeel is 
omgeruild. het "vuile" artikel terug gaat naar de werkmeester. 
Daar wordt het afgeschreven en vervolgens verstuurt naar een 
aparte werkplaats buiten de hangar. 

5.12. Opslag nabewerking. 

Voor de opslag van de "vuile" artikelen is geen extra ruimte 
nodig. De opslag kan geschieden bij de werkmeester. 

5. 13. Runners. 

De runners zorgen ervoor, dat alle benodigde materialen en 
onderdelen op de plaats van bestemming komen. Voor deze groep is 
geen ruimte nodig. 
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5.14. Was en kleedruimten. 

Ten behoeve van het onderhoudspersoneel zullen er was- en 
kleedruimten gemaakt moeten worden. Hiervoor moet gerekend worden 
op een oppervlakte van 80 m•. waarvan 60 m2 voor het mannelijk 
personeel en 20 m2 voor het vrouwelijk personeel. 

5.15. Sanitaire voorzieningen. 

De toiletten zullen binnen een redelijke afstand 
werkplekken moeten liggen. Voor het mannelijk personeel 
22 m2 gerekend worden en voor het vrouwelijk personeel op 

5.16. Werkkantoren. 

van de 
moet op 
9 m2 • 

Binnen de hangar moeten de volgende mensen hun eigen kamer 
hebben: 

Een inspecteur .................... 24 m2 

Een hoofd productie ............... 24 m2 

Een hoofd speciale projecten ...... 24 m2 

Een plaats vervangend hoofd ....... 30 m• 
Twee secretaressen ......... (samen)30 m2

• 

Een hoofd technische dienst ....... 30 m2
• 

Een hoofd techniek ................ 20 m2
• 

Vanuit de werkkantoren wordt het onderhoud geregeld. 

5 .17. Inkoop. 

Hier worden de benodigde onderdelen besteld. Vanaf deze plaats 
wordt de opdracht per telex doorgegeven aan de betreffende maga
zijnen op Schiphol, of aan de betreffende toeleveringsbedrijven. 
Deze kamer krijgt een oppervlakte van 30 m•. 

5.18. Werkvoorbereiding, 

Op de afdeling werkvoorbereiding werken 3 mensen, die nauw 
samenwerken met de mensen van de inkoop en het stafbureau. Het is 
wenselijk dat deze drie kantoren dan ook bij elkaar gegroepeerd 
worden. Het oppervlak van deze afdeling is 35 m2

• 

5.19.Stafkantoor. 

Het stafkantoor zal plaats moeten bieden aan de mensen van de 
administratie van de werkvoorbereiding en aan de staf technische 
dienst. Hierbij wordt gedacht aan een kamerkantoor met een bruto
oppervlakte van ongeveer 135 m•. 
Het personeel. dat er gehuisvest schat men op 16 personen. 
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,.20. Computerruimte. 

Ten behoeve van de inkoop. werkvoorbereiding en het stafkantoor 
is er voor de administratie, registratie en bestelling van 
onderdelen een computer c.q. telexruimte nodig met een oppervlak 
van 30 m2

• 

5.21. Personeelszaken. 

Binnen het gebouw moet er een 
de personeelsadministratie. 
c.q. archief ruimte van 30 m2 

5.22. Kantine. 

ruimte van ongeveer 20 m2 zijn voor 
Naast dit kantoor moet een computer 
1 iggen. 

Voor het totale personeel zal er een kantine moeten komen met 
een oppervlak van 45 m2

• 

5.23. Fysische aspecten. 

1) Verlichting/daglicht. 
In het staf kantoor, het werkkantoor. de documentatiepost. en 

de ruimte voor de werkmeester, wordt een verlichtingssterkte 
van 800 Lux verlangd. Voor de overige ruimten is een ver
lichtingssterkte van 500 Lux nodig. 
In de kantoren en de kantine is daglicht een onmisbare factor. 
In de onderhoudshal is kunstlicht onontbeerlijk, maar wordt het 
visuele contact met de buiten wereld verzorgd door een "vision
band". 

2) Temperatuur. 
In de kantoren. de kantine en de was- en kleedruimten is een 

temperatuur van 21 'C gewenst, terwijl in de overige ruimten 
met een temperatuur van 18 'C kan worden volstaan. 

De luchttemperatuur in de onderhoudshal dient ongeveer 18 'C 
te zijn. Als de deuren open zijn geweest en er een grote hoe
veelheid warmte verloren is gegaan, moet de temperatuur in de 
hal binnen een uur weer op 18 'C gebracht kunnen worden bij een 
buiten temperatuur van -10 'C. Overtollige warmte moet worden 
afgezogen. 

3) Water. 
Overtollig water in de onderhouds hal moet afgevoerd worden 

door een afschot van de vloer van niet meer dan 1/2 % • 

5.24. Fietsenstalling~ parkeerruimte. 

Het totale onderhoudspersoneel in de hangar bestaat uit 30 
personen. Daarnaast werken er in deze hangar nog ongeveer 30 
andere personeelsleden. 

Ten aanzien van het gebruikte vervoersmiddel kan worden ge
steld, dat 20 % van het personeel met het openbaarvervoer komt, 
30 % met de fiets of bromfiets en 50 % met een auto. Aan de hand 
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hiervan kan de behoefte aan parkeerruimte geschat worden op 30 
auto's. Tevens is er een fietsenstalling voor 15 fietsen en 15 
bromfietsen nodig. 

5.25. Hoogte lijnen. 

Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met eventuele 
beperkingen van de bouwhoogte. 
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6.1 Situatiekeuze 

In hoofdstuk 3 zijn een aantal typen konstrukties behand-?lè. 
D.m.v. het onderzoekproject. de dimensionering van een voet
gangerstuibrug is reeds kennis gemaakt met de getu1de kon
struktie. Een getuide konstruktie is m.b.t. hangars slechts 
weinig toegepast waarschijnlijk in verband met de 
hoogtebeperkingen nabij vliegvelden. maar biedt interessante 
mogel1Jkheden zodat als hoofddraagkonstruktie van de te bouwen 
hangar een tuikonstruktie gekozen wordt. Die hoogtebeperkinger, 
gelden in mindere mate voor de te kiezen lokatie. In hoofdstuk 4 
zijn de verschillende situaties behandeld. Uiteindelijk blijven 
twee geschikte bouwplaatsen over (variant IJ J en IV). De 
situatiekeuze staat in dit geval in nauw verband met het toe te 
passen type konstruktie. Bij variant III. in de nabijheid van de 
oude start en landingsbanen, spelen de hoogtelijnen een 
belangrijke rol. In fig. 6.1 (laagst gelegen vlak is maatg·evendl 

fig 6.1 

zijn de maximale bebouwingshoogten van het perceel, door de 
hoogtelijnen bepaald. aangegeven. Deze hoogtelijnen zullen in 
belangrijke mate het ontwerp bepalen. Een kenmerk van een 
tuikonstruktie is dat de overspanning middels het aanbrengen van 
tuien verkleind wordt. Deze tuien zijn bevestigd aan een pyloon. 
Bij een geringe hoogte van de pyloon t.o.v. het bevestiging~punt 
van de tui aan de konstruktie wordt de hoek waaronder de 
vertikale kracht afgevoerd moet worden klein. Naarmate deze hoek 
kleiner is wordt de kracht in de tui groter (hoe kleiner de hoek 
hoe groter de horizontale komponent van de kracht (normaalkrac~tl 
in de konstruktie) (fig. 6.2). Bij een grote hoek worát de 
doorsnede 

,6:' 
"F 

fig. 6.2 
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van de tui het beste benut. In variant IIl wordt d.m.v de 
hoogtelijnen beperkingen aan de bouwhoogte gesteld zodat een 
tu1konstruktie op deze plaats niet gerealiseerd kan worden. 
Variant IV (afbreken hangar 91 heeft een gunst1ger ruimtellJ~ 

profiel ( f i g 6. 3) . Aan de rand van het terrein bedraagt de 

., 

fig 6.3 
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bebouwingshoogte 35 men loopt op tot ca 90 m. De ruimtelijke 
randvoorwaarden voor een tuikonstruktie zijn hier aanwezig zodat 
deze situatie als bouwplaats gekozen wordt. 

6.2 Plattegrond en doorsneden 

Platteqrond 
In hoofdstuk 3 ZJJn twee plattegronden voor een vliegtuighangar 

behandeld. Het betreft de "traditionele" rechthoekige plattegrond 
en de niet veel toegepaste ruitvormige plattegrond. Bij de 
plattegronden moet tevens de oppervlakte om aan het vliegtuig te 
kunnen werken betrokken worden. De minimale werkruimte bedraagt 
aan beide zijkanten (t.p.v. de vleugels) 5 men aan de voor en 
achterkant (neus en staart) 7.5 m. Rekening houdend met deze 
werkruimten kan het inwendige benodigde grondoppervlak bepaald 
worden (fig. 6.4) Deze ruimte is o.a. nodig om werkzaamheden 

fig. 6.4 
aan het toestel te kunnen verrichten. voor opslag van materialen 
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en onderdelen. en het plaatsen van stellages (de vleugel- en 
staartdokkenl. Deze stellages zijn opgebouwd uit een äär1tä: 
rolstijgers. Om werk te besparen worden deze rolsti_ige~e niet 
telkens afgebroken. maar in z'n geheel tegen de wänd van de hä: 
gerold ( f i g. 6 . 5 l . 

fig. 6.5 

Om oppervlakte te sparen kan de rechthoekige plattegrond aan de 
neuszijde van het vliegtuig nog eventueel worden afgeknot (fig. 
6.5). Wanneer de benodigde oppervlakten van rechthoek en ruit met 
elkaar vergeleken worden dan blijkt dat de rechthoek± 20 tot 25 
% meer vierkante meters telt. Dit heeft gevolgen voor de 1nhoud 
die bij de ruitvorm kleiner zal ZJJn. De grote deuren en 
deuropeningen spelen een belangrijke rol in het gehele ontwerp. 
Door de grote afmetingen worden (onderrollende) schuifdeuren 
(hfst. 3, par. 3.4.3.) toegepast. De verschillende deurdelen van 
een deuropening moeten op een rechte lijn liggen (fig. 6.6 

fig. 6.6 

T-ouT 

t:EIIPI'ELEV OP u:ai 

Lif> 

(anders ontstaan problemen t.p.v. verbindingen tussen de 
deurdelen en de deurgeleiding). Omwille van de deuren kan de 
ruitvorm achter bij de deuren niet verder afgeknot worden. Om de 
inhoud van het gebouw niet onnodig te vergroten zullen de deuren 
in de rechthoekige plattegrond bij opening buiten het gebouw 
gerold worden. Hiervoor worden twee deurkasten (al of niet 
bekleed met geprofileerde staalplaat) naast het gebouw geplaatst 
die mede bepalend zijn voor het u1terl11k van de hangar (fig. 
6.7). In de ruitvormige plattegrond kunnen de deuren inwend1g 
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fig. 6.7 

geborgen worden zodat hier één bouwmassa zonder 
verkregen wordt. Gezien de kleinere benodigde 
betere deuroplossing biedt de ruitvormige 
mogelijkheden dan de rechthoekige plattegrond. 
Langsdoorsnede 

uitstekende deien 
oppervlakte en de 
plattegrond meer 

In de langsdoorsnede kan één hoogte of een verlopende hoogte 
aangehouden worden (fig. 6.8). De minimale inwendige hoogte moet 

Çzj ~ 
fig.6.8 

13 m bedragen en de maximale 21.3 m (hfst. 5). De verlopende lijn 
voJgt de contour van het vliegtuig. Door de verlopende doorsnede 
wordt de inhoud verkleind. Een kleinere inhoud van het gebouw 
houdt in dat er minder lucht verwarmd hoeft te worden hetgeen 
neerkomt op lagere stookkosten (energiebesparing). De opstel
mogelijkheden van kleinere vliegtuigen wordt hierdoor nauwe:ijks 
beinvloed daar de kleinste hoogte zich t.p.v.de neus van het 
vliegtuig bevindt. 
Dwarsdoorsnede 
Voor de dwarsdoorsnede zijn er eveneens twee mogelijkheden. 
Indien in de dwarsdoorsnede één hoogte aangehouden wordt dan 
heeft dit het voordeel dat er meerdere opstelmogelijkheden voor 
kleinere vliegtuigen zijn. (fig. 6.9). Indien voor een 

fig. 6.9 

verlopende dwarsdoorsnede gekozen wordt moet de deuropeningen 
nader bekeken worden. Wanneer t.p.v. de deur de doorsnede 
verloopt houdt dit in dat deurdelen met verschillende hoogten 
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gecreëerd worde.1 (fig. 6.10). Worden deuren met een en de::elf,::.c 

rrfîÎcOJ._ 
fig. 6.10 

hoogte toegepast dan heeft dit tot gevolg dat de deuren in een 
soort portaalkonstruktie voor de hangar geplaatst moeten worden 
(alle deurdelen hebben b.v. een hoogte van 21.3 m ) . Worden 
deurdelen die te hoog z1Jn afgezaagd, dan moet het bovenste 
gedeelte aan het dak bevestigd worden. Dit laatste geeft een 
extra belasting op het dak en de deur wordt konstruktief 
ingewikkelder omdat het ophangende gedeelte scharnierend aan het 
dak bevestigd moet worden en omdat in dit overlappende gedeelte 
de deurgeleiding voor de onderrollende deur aanwezig moet ziJn. 
Om moeilijkheden b:U de deuren te vermijden kan een verlopende 
dwarsdoorsnede beter niet worden toegepast. Tevens is he~ 
belangrijk dat er genoeg opstelmogelijkheden overbljjven voer de 
kleinere vliegtuigen. Om deze reden wordt er één h:::iogte voor de 
dwarsdoorsnede aangehouden. 

Voor de beiden plattegronden z1jn in de beginfase een aantal 
konstrukties en aanzichten geschetst (zie bjJlage). 

De verdere studie zal zich toes;;,itsen op een ruitvormige 
plattegrond. met zijn kleinere inhoud en inwendige deuroplossing, 
daar deze vorm een aantal interessante mogelJjkheden bJed~. 
M.b.v. modellen gemaakt van piepschui~ z1Jn versch1llend~ 
bouwmassa's bekeken. Jn fig. 6.11. zijn een d:r1eta: varianten 
getekend. 

fig. 6.11 

Voor de benodigde inwendige ruimte wordt een dwarsdoorsnede 
gemaakt (fig. 6.12). Hierdoor komt het punt vast te liggen waar 
de hangar minimaal 21.3 m {uit p.v.e) hoog moet zijn. Bij de 
hangar zoals in I en II gaat er ruimte bij de deuren en op het 
einde van de ruit verloren. Het ligt voor de hand om het hellende 
dak horizontaal af te knotten zoals in Il I waardoor een stu'r. plat 
dak verkregen wordt. De globale gebouwmassa van de hanga:r ligt nu 
vast. 
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fig. 6.12 

6.3 Kantoren 

De bijbehorende kantoren en andere ruimten (ruimten t.b.v. 
installaties. kantine, toiletten, kleedlokalen) kunnen a) in het 
gebouw of bl buiten, tegen de hangar aan. gesitueerd worden. 
a) Inwendig situering 
De inhoud van de kantoren en aanverwante ruimten bedragen~ 4% 
van de inhoud van de gehele hangar. Wanneer de langsdoorsnede 
over de buitenwand van de hangar bekeken wordt dan wordt de 
ruimte boven in de hangar niet benut. Hier zouden eventueel 
kantoren gevestigd kunnen worden (fig. 6.13). Op 5 m hoogte ligt 

l:.\L 

fig. 6.13 

de eerste verdieping. De ruimte onder de kantoren wordt gebruikt 
voor opslag van materialen en, plaatsing van de dokken. Dit 
concept heeft een aantal bezwaren. Voor een aantal ruimten is het 
aan te bevelen dat zij op de begane grond gesitueerd zijn zoals 
b.v. het ketelhuis. het kantoor van de werkmeester. dat tevens 
dienst doet als opslagplaats. en de toiletten (verder is het 
wenselijk dat de kleedruimten voor het grondpersoneel tevens op 
de beganegrond gesitueerd zijn). Een alternatief zou kunnen zijn 
dat de hangar in afmetingen wordt uitgebreid. Hierdoor vindt een 
vergr.ot.i-ng-v-an- de totale ruimte (inhoud) plaats (ook aan de 
andere kant omdat de hangar symmetrisch gehouden wordt). Voor 
plaatsing val) __ de kantoren_.J·[l--d.~ hangar is het oneconomisch de 
gehele hangar uit te b1 eiden.---Een tweede alternatief is dat 
bepaalde ruimten toch op de beganegrond gesitueerd worden maar 
dan met een minimale dieptemaat. Hoger geiegen verdiepingen 
kunnen vervolgens breder worden uitgevoerd (fig. 6.14l. Orr: 
voldoende opslagruimte over te houden mogen de kolommen niet te 
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bL 

fig. 6.14 

dicht op elkaar staan. Een lift wordt door de totale 
verdiepingshoogte tevens noodzakelijk. ln de gevel tekent het 
kantoorgedeelte zich af door de aanwezige ramen (band in gevel). 
Het uiterlijk van de hangar wordt hierdoor veranderd. Tevens moet 
bedacht worden dat in geval van brand of explosie de kans groot 
is dat naast het toestel ook de kantoren verloren gaan. Raakt bJJ 
een calamiteit het dak beschadigd dan heeft dit gevolgen voor de 
hal plus zijn inhoud. De verzekeringspremie zal bij plaatsing van 
de kantoren in de hal groter zijn. Op deze manier wordt een 
konstruktie binnen een konstruktie gemaakt. Gezien de nadelen 
wordt er van afgezien om de kantoren in de hangar te plaatsen. 
bl kantoren buiten de hangar 
De kantoren kunnen tegen elke wand behoudens daar waar de deuren 
zitten geplaatst worden (twee langswanden en de achterwand). 

De verdiepingshoogte bedraagt twee bouwlagen. Bij één bouwlaag 
wordt veel grondoppervlak Jn beslag genomen en worden de 
loopafstanden groot. Bij toepassing van drie bouwlagen wordt het 
gebouw hoog en smal. De schaal van de twee afzonderlijke 
gebouwen. kantoor en hangar. gaan niet goed samen. Bij toepassing 
van twee bouwlagen stemmen de maten van de gebouwen veel beter 
met elkaar overE>en. De kantc,ren kunnen symmetrisch aan de 
voorkant van de hangar gesitueerd worden (fig. 6.15) 

fig 6.15 

onafhankelijk van de plaatselijke situatie. Bij de keuze van de 
ligging van de kantoren moet tevens de situatie en de situering 
van de hangar op het bouwterrein betrokken worden. De hangar 
wordt volgens fig. 6.16 geplaatst. De hangar ligt dan naast een 
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fig. 6.16 
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bestaande weg. Hij ligt naar achteren i.v.m. de hoogtelijnen en 
opstelmogelijkheden voor de vliegtuigen. Tegenover de hangar ligt 
een kantoorgebouw. Situeer de kantoren zoals op onderstaand 
plaatje staat aangegeven (fig.6.16). Er wordt d.m.v. deze 
situering een plein gecreèerd dat als parkeerplaats dienst doet. 
Tevens wordt op deze manier de symmetrie uit het gebouw gehaald. 
De ingang van de kantoren wordt op de kruising van de drie 
bouwdelen geplaatst. 
kantoorindeling 

In de enkele bouwlaag bevinden zich ruimten die direct in 
verbinding met de hangar moeten staan zoals de ruimte van de 
werkmeester en ketelhuis (ketel, trafo, hoog/laag spanning. 400 
Hz). In het centrale gedeelte komt het personeel binnen. Er is 
gekozen voor één ingang om de controle op de in- en uitgaande 
personen te houden. In de hal scheiden zich de wegen van grond
en kantoor personeel. Het grondpersoneel is gehuisvest in de 
achterliggende vleugel (tegen de achterwand van de hangar). De 
gehele ruimte is middels een deur afgesloten van de hal. In deze 
vleugel bevinden zich kleedlokalen en toiletten voor het 
grondpersoneel. Via een deur kan het personeel vanuit deze 
vleugel de hangar bereiken. Het grondpersoneel komt alleen in de 
pauzes via de hal in de kantine die in de andere vleugel op de 
begane grond ligt. De ingang tot de kantine ligt in de hal 
waardoor het grondpersoneel niet in de gang van deze vleugel 
komt. Het kantoorpersoneel is werkzaam in de benedenvleugel en op 
de bovenverdiepingen. Op de eerste verdieping is een aparte 
kantine voor het kantoorpersoneel gesitueerd. Deze kantine kan 
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tevens als ontvangst- en vergaderruimte gebruikt worden. V5nu:: 
de kantine is het mogelijk via een glazen wand de werk=aa~~ed~n 
in de hangar te volgen. In het stafkantoor bevind zjch eveneens 
een g i azen wand tussen kantoor en hangar. Vooi- het J.:antoorge;-:,c,.J¼ 
1s een fietsenstalling en ruimschootse parkeergelegenheid voor 
personeel en bezoekers aanwezig. 

Kantoorkonstruktie 
Het kantoorgedeelte kan onderverdeeld worden in vier gebouwdelen 

n.l. drie vleugels en een centraal gedeelte. De breedte van de 
dubbele bouwlagen bedraagt 10.8 m. Deze maat komt overeen met 
twee kantoren. met een diepte maat van 4.8m, en een gang van 1.2m 
ertussen. De ruimtelijke en konstruktieve indeling is op een 
raster van 1.2 x 1.2 m gemaakt (1.2 mis een veelvoud van 0.3 m. 
een bekende menselijke maat). De breedte van de enkele bouwlaag 
bedraagt 6 m. In het centraal gedeelte "snijden" de verschillende 
rasters elkaar. Daar het twee vierkante rasters betreft die zich 
onder een hoek van 30• snijden zullen de hoekpunten van de twee 
rasters nooit samenvallen. Om deze reden wordt in het 
centraalgedeelte niet met een raster gewerkt. De konstruktie 
elementen worden in enkele goed gekoze punten aangebracht (o.a. 
de hoekpunten). De nog te ontwerpen draagkonstruktie kan 
uitgevoerd worden in hout, staal of beton. Hout valt af omdat het 
aantal kolommen en de afmetingen van de balken t.o.v. staal en 
beton aan de grote kant zullen ziJn. De draagkonstuktie kan 
uitgevoerd worden in beton. De kolommen staan 6m en 4.Bm 
uitelkaar (tek. 3). De vloer is een gestorte vlakke plaatvloer 
en de stabiliteit van het gebouw wordt verzorgt door een kern 
t.p.v. de trap en twee schijven op de uiteinden van de 
kantoorvleugels. Voor de tweeverdiepingsbouwlagen zou dit goed 
mogeiijk zijn, voor de eenverdiepingsbouwlaag lijkt beton echter 
niet het Juiste konstru.ktie materiaal. Deze laagbouw vraagt . 
gezien de afmetingen en belastingen, om een stalen draag
konstruktie. Daar de draagkonstruktie van d~ hangar 1n staal 
wordt uitgevoerd ligt het voor de hand het kleinere 
kantoorgedeelte ook in staal uit te voeren. Het overspannen van 
het centraal gedeelte . waar een duidelijk raster ontbreekt is 
m.b.v. staal gemakkelijk te realiseren. De draagkonstru.ktie 
bestaat uit stalen kolom~en met daartussen balken waarover 
geprofileerde staalplaten worden aangebracht. In de dubbele 
bouwlaag wordt een staalbetonvloer toegepast. De spantafstand van 
de portalen bedraagt 3.6 m. Op de beneden verdieping wordt een 
extra kolom geplaatst zodat de kolomafstanden 4.8 en 6 m 
bedragen. Op de eerste verdieping wordt de overspanning van 10.8 
min één keer gerealiseerd (flexibele indeling). Doordat de 
dakbelasting kleiner is dan de belasting op de verdiepingsvloer 
en door toepassing van een tussenkolom op de beganegrond kunnen 
op de beganegrond en de eerste verdieping dezelfde balkprofielen 
worden toegepast. De konstruktie wordt geschoord uitgevoerd. Het 
dak is opgebouwd uit geprofileerde staalplaat met isolatie en 
dakbedekking (beton wordt hie1· weggelaten). Als gevelafsluiting 
worden betonnen prefabelementen toegepast. Deze elementen hebben 
goede bouwfysische eigenschappen en staan in contrast me~ de 
stalen hangarbeplating. 
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Draagkonstruktie hangar 

De draagkonstruktie 1s een getu1de konstruktie. Na be~al1ng var. 
de bouwmassa kan de konstrukt :ie nader ui tgewerKt wonj,;,~i. l r; 1::"' 

plattegrond vallen twee punten op. Het zijn de hoekpunten van è~ 
hangar (fig. 6.171 Deze twee punten kunnen als basi~ vo0r he~ 

fig. 6.17 

---r 
1 

ophangen van de draagkonstruktie dienen. Door op deze plaatsen 
een "fort" te creëren kan de dakkonstrukt1e in deze hoeken worden 
opgehangen. 

De basisgedachte voor de konstruktie :is het dak aan enl-:ele 
punten wordt opgepakt en vervolgens afgetuid naar de forten op de 
hoeken van de ruit. 

De dakkonstruktie kan b.v. als plaat 
wordt aan een ruimtelijk vakwerk met 
vakwerk wordt op een aantal gunstige 

worden uitgevoerd. Gedacht 
één hoogte. Dit ruimtelijk 

punten opgepakt door tuien 
(fig. 6.18). Als basis voor het ruimtelijk vakwerk kunr,e;-, 
di :i ehoe};en d :i enen. 

f:ig. 6.18 

Omwille van de overzichtelijkheid wordt getracht zo min mcgeliJk 
tuien te gebruiken. Een alternatief t.o.v. deze ruimtelijke 
konstruktie is een tweedimensionale konstruktie (balkelementen). 
De hoofdonderdelen van de draagkonstruktie worden afgetuid. Wordt 
de plattegrond van de hangar bekeken dan vallen een aantal lijnen 
op (fig. 6.19) waar hoofdliggers geplaatst kunnen worden. 

Een van deze lijnen is de noklijn waar de twee dakvlakken 
(horizontaal en hellend) elkaar sn1Jaer,. Dit is tevens ci.€-
91-ootste overspanning ( ::!: 85m) . Verve igens kunnen d,;, 
omtreksliJnen waar zich de beide deuren bevinden ais bijzc,nè.ere 
liJnen genoemd worden. T.p.v de deurZJJde kunnen geen koloMnen 
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fig. 6.19 

geplaatst worden. Voor een uitkraging van dit dakgedeelte z1Jn de 
afmetingen (25 m) aan de grote kant zodat het voor de hand ligt 
hier een ligger te plaatsen. 

De hoofdonderdelen van de konstruktie zijn nu bekend, zodat de 
konstruktie verder uitgewerkt kan worden. 

Het resterende schuine gedeelte heeft een lengte van ± 54m. In 
de lengte as van het gebouw wordt nog een hoofdligger geplaatst 
die in de midden wordt afgetuid (fig. 6.20). Deze hoofdligger 
wordt gedragen door de ligger die t.p.v. de nokl1jn ligt. 

fig. 6.20 

De hoofdligger in de lengte as van het gebouw wordt tot in de 
punt van de ruit doorgetrokken. De secundaire konstruktie 
elementen worden loodrecht op de wanden geplaatst tfig. 6.211. De 
grootste lengte van de secundaire balken bedraagt 

fig. 6.21 

36 m (spantafstand ± 5 m). Dit is een aanzienlijke overspanning 
voor een secundair konstruktie element zodat naar een ander 
alternatief voor de hoofddraagkonstruktie gezocht wordt. In fig. 
6.22 is een alternatief weergegeven. De secundaire 

81 



fig. 6.22 

overspanningen zijn kleiner. De konstruktie ziet er ongeordend 
uit. De dakplaten moeten in vier verschillende richtingen 
gemonteerd worden. Gezocht wordt naar een variant ~aarbij de 
dakplaten in dezelfde richting gemonteerd kunnen worden. In fig. 
6.23 is een 

fig. 6. 23 

alternatjef weergegeven waarbij de diagonaalligger en de 
d1;,u1·:Jgger gerianè.i•:ëaft :::Jjn en er t.p.v. het r,ellende g,:;::'.<?Elt<ë 
een dakljgger is toegevoegd. De konstrukt1e ziet er geordend uit. 
De hoofdkonstrukt:ie bestaat uit drie afgetuide liggers. n.l. de 
de~rligger. de diagonaalligger en de dakl1gger. De liggers w0r~en 
zo afsetuid dat 1n feite een ligger over vier steunpunten 
ontstaat. Door d~ horizontale component van de kracht in de tuien 
ontstaan in de hoofdliggers normaalkrachten. T.p.v. de deuren 
moeten de horizontale krachten t.g.v. de wind v1a de deuren. 
deurgeleiding naar de verbanden in het dak gebracht worden Offi 

uiteindel1jk t.p.v. de forten te worden opgenomen. Het bovenviak 
van het dak js door het aanbrengen van deze verbanden stabiel. 
Door het aangr1jpen van de w1nd op de zijwanden wordt 1n h~t êak 
(schuin) een windverband geplaatst (fig. 6.24). De krachten 
moeten naar de twee forten 

/ 
Al+n?R..11/rlAfb 

f l g. 6. 2.:, 
afgevoerd worden. 



ligger gemaakt waardoor een moment moet worden opgenomen. Djt kan 
voorkomen worden door in de achterwand van de hangar een bok te 
plaatsen waardoor de schuine dakvlakken eveneens goed ondersteund 
zijn 1n horizontale richting. 

Het fort kan uitgevoerd worden als ingeklemde balk. De krachten 
worden via buiging afgevoerd. Dit 1s niet de meest ekonom1sche 
konstruktie. Gezien de toepassing van tuien in het dakvlak l1gt 
het voor de hand om ook het fort (in feite een kolom) af tE
tuien. Dit aftuien kan "inwendig" of "uitwendig" gebeu1-en. 
Uitwendig wil zeggen dat een kabel naar de grond wordt 
afgespannen. Het gevolg hiervan is dat in de grond een behoorlijk 
kontragewicht moet worden aangebracht (blok beton) om de 
trekkracht op te kunnen nemen. Bij inwendig aftuien doet dit 
probleem zich niet voor. De trekkracht uit de kabel wordt 
gecompenseerd door de drukkracht in de kolom. Hiernaast is tevens 
het benodigde grondoppervlak kleiner dan bij uitwendige .tu~en. 
zodat inwendig tuien de voorkeur verkiest. 

Het fort is gescheiden in twee onderdelen n.l. een stalen kolom 
en een betonnen schijf (fig. 6.25). De kolom voert de kra:hten 
van het dak af en het schot zorgt voor de stabiliteit van de hal. 
fungeert als oplegpunt voor de deurligger en neemt de remkracht 
van de deur op. Hierbij staat de kolom buiten de hal en het schct 
binnen de ha 1 . 

/ 

fig. 6. 25 

De stabiliteit van de hangar wordt gewaarborgd door de twee 
forten en de windbok in de achterwand van de hal. T.g.v. de 
krachten in de tuien ontstaat t.p.v. de onderzijde van het schot 
en zomede op de fundering een moment (fig. 6.26). Het moment dat 
op de fundering staat is kleiner dan het moment dat in de 
onderkant van het schot werkt omdat het zwaartepunt van het 
palenplan niet samenvalt met het punt waar de vertikale k1·acht 
afgevoerd wordt (fig. 6.27) 

fig. 6.26 
...____:v 

Grot.e momenten kunnen worden opgenomen door een groter gedeelte 
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van de funderingsbalk onder het fort te laten meewerken (fig. 
6. 28) . 

"Pl'T il /.J()LJl AJ 

f:Dif:!J l+IHJ.J. i urr rO/l..i-

L 
fig 6.28 

Wanneer de deuren van de hangar geopend worden werkt de 
windbelasting tegengesteld aan de zwaartekracht. De 
diagonaalligger die met gesloten deuren beschouwd kan worden als 
een ligger op vier steunpunten met L = ± 30 m wordt met geopende 
deuren een ligger op twee steunpunten met L = 85 m. Doordat de 
ligger naar boven verplaatst worden de tuien gedrukt waardoor 
deze slap komen te hangen. D1t 1s ontoelaatbaar. Er z1Jn een 
aantal oplossingen mogeliJk. 

Het e1gengewicht van de konstruktie vergroten door b.v. de 
d1agonaalligger zwaarder uit te voeren. Dit is een dure manier om 
aan extra gewicht te komen en zal daarom niet worden toegepast. 
Op het dak kan een dik grindpakket of betonnen troittoirtegels 
gelegd worden. Aan de hoofdligger kan nog eventueel een extra 
puntlast aangebracht worden. Al deze oplossingen hebben het 
nadeel dat er meer materiaal verbruikt wordt. BiJ deze 
oplossingen is getracht de opwaartse belasting om te zetten 
d.m.v. extra gewicht in een neerwaartse belasting. Het kan echter 
ook anders. Laat de opwaartse belasting toe maar zorg ervoor dat 
de kabels voorgespannen zijn. waardoor de opwaartse belasting een 
vermindering van de kracht in de kabel teweeg brengt. Er moet 
uiteindelijk wel een trekkracht in de kabel overblijven. 

De voorspanning kan aangebracht worden door tijdens de montage 
t.p.v. de aangrijpingspunten van de kabels de balk op te 
vijzelen. Wanneer de balk voldoende opgevijzeld is worden de "te 
korte kabels "ingehangen". De vijzels worden vervolgens 
verwijderd waardoor de kabels onder voorspanning komen te staan. 
De opwaartse belasting in de ligger wordt via buiging afgevoerd. 

De maximale vrije hoogte in de hangar moet 21.3 rn bedragen. De 
globale hoogte van de diagonaalligger is op 2.5 rn bepaald zodat 
de maximale gebouwhoogte ongeveer 24 m wordt. T.p.v. de 
deurgeleiding wordt de diagonaalligger verjongd om zodoende de 
gebouwhoogte beperkt te houden (de deurgeleiding kan in dit geval 
doorlopen) . 
Hangarwand 

De wanden van de hangar zijn bekleed met geprofileerde 
staalplaat. Hiertoe zijn op de kolommen regels aangebracht. De 
regels lopen door over drie steunpunten. Het is makkelijker 
monteren en gunstiger i.v.m. de doorbuiging wanneer de regels op 
de kolommen gemonteerd worden. Worden de regels tussen de 
kolommen aangebracht dan moeten deze zwaarder worden uitgevoerd. 
Op deze regels wordt een geprofileerde stalen binnenplaat 
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aangebracht. Hierop wordt vervolgens isolat1e en lichte 1e?e;s 
aangebracht. Als laatste wordt dan op deze J1chte rege,:c· èe 
geprofileerde stalen buitenplaat aangebracht. 
Dak 

De geprofileerde dal-:p I aten worden op de secundaire P J aat l 19:'!·:-i·s 
bevestigd. Vervolgens -wordt 1solatie en dakbedek}':ing aar,ge:,·ö•~:-,t. 
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Stageverslag 

In het kader van mijn afstudeerwerk heb ik gedurende vier 

maanden een bedriJfsstage gelopen bij adviesbureau A. Palte B.V. 

te Valkenburg. De werkzaamheden van het bureau liggen 

hoofdzakelijk op het gebied van de staalkonstrukties 

(bedrijfshallen. silo's) en woningbouwprojecten. Daarnaast. maar 

in mindere mate. komen projecten uitgevoerd in beton voor 

(mestopslagtanks) Bijna alle facetten van de konstruktieve 

bouwkunde komen in dit bedrijf aan de orde (staal. beton. 

grondmechanica. detaillering) . Deze werkzaamheden worden 

uitgevoerd door drie konstrukteurs. 11 tekenaars (waarvan drie 

tekenaar/konstrukteurJ en drie secretaressen. De afronding van 

een project geschiedt d.m.v. een berekening, welke bij de 

betreffende overheidsinstanties ingediend wordt. en een aantal 

technische tekeningen t.b.v. de uitvoering van de konstruktie. 

Tevens horen hierbij de werkplaatstekeningen waarin de exacte 

maatvoering van de konstruktie is aangegeven. De opdrachten komen 

o.a. uit Nederland. Frankrijk. Duitsland en Belgie en zelfs 

overzeese gebieden. Het zwaartepunt van de opdrachten ligt echter 

binnen de regio. 

Gedurende miJn stage heb ik mij o.a. beziggehouden met het 

computergebeuren binnen adviesbureau Palte. o.a. het schriJven 

van een computerprogramma en een aantal kleinere opdrachten. 

De automatisering van dit bureau is reeds tien jaar geleden 

begonnen met de aanschaf van een raamwerkprogramma op een WANG 

computer. Sindsdien heeft men de soft- en hardware van een en het 

zelfde bedrijf betrokken. WANG heeft een eigen visie op het 

gebied van de soft- en hardware ontwikkeling die afwijkt van de 

marktaanvoerder IBM. zodat veel software geschreven voor IBM 

machines niet gedraaid kan worden. Onlangs heeft WANG dit 

standpunt laten varen en levert nu computers die IBM compatibel 

ziJn en die tevens onder het vertrouwde wang menu draaien. 

Tijdens mijn stage heb ik hier kennis mee kunnen maken daar 
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gedurende deze periode een nieuwe (derde) computer met 

bijbehorende programmatuur geleverd werd. 

Na kennismaking met het bedriJf en het doorworstelen van de 

handleidingen van de computer kon de aanwezige programmatuur 

bekeken worden. Van de aanwezige programma's (raamwerk (RW) 

platen (PLATEJ ruimtelijke staafkonstrukties (SPACE) 

grondmechanica. schalen programma (SHELL))wordt het 

raamwerkprogramma het meeste gebruikt. Hierna komt het platen 

programma. De andere programma's worden duidelijk minder 

gebruikt. Het SHELL programma is het laatste aangeschaft met het 

oog op de berekening van silo's. Sinds de aanschaf is echter geen 

silo opd1·acht meer binnen gekomen zodat dit programma nog niet 

gebruik is. De opdracht voor miJ luidde dit SHELL programma nader 

te bekijken. T.a.v. de handleidingen behorende bij de diverse 

programma's moet gezegd worden dat deze zeer summier zijn Op het 

gebied van de handleidingen bleef het softwarebureau duidelijk 

achter. Een goede handleiding is naast een goed werkend 

programma zeer belangrijk. Voor het testen van het SHELL 

programma is een berekening van een schijf gemaakt. Allereerst 

werd hiervoor de nodige theorie [1) bestudeerd. M.b.v. een aantal 

grafieken en tabellen kunnen de optredende krachten aan het door 

te rekenen voorbeeld eenvoudig bepaald worden. De waarden die 

m.b.v de computer berekend werden stemden hier goed mee overeen. 

Tijdens het invoeren kwamen een aantal slordigheden in het 

programma aan het licht. In de later geleverde nieuwe release van 

het programma waren deze slordigheden grotendeels weggewerkt. 

De filosofie van het softwarebureau. een klantgerichte 

benadering, brengt enige problemen in de praktijk met zich mee. 

Deze klantgerichte benadering houdt in dat geen enkel bedrijf 

precies hetzelfde programma bezit. De programma's worden 

aangepast aan de behoefte van de gebruiker. Dit houdt in dat een 

groot aantal programmaversie's naast elkaar circuleren. Wanneer 

fouten of onvolkomenheden in de programmatuur. welke er altijd 

inzitten. in bedrijf X ontdekt worden. dan maakt bedrijf X hier 

melding van. Bedrijf X krijgt vervolgens een floppy met de 

vermeende oplossing van de problemen opgestuurd. Deze floppy met 

verbeteringen worden echter niet naar alle klanten gestuurd 
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(tenziJ het natuurlijk om een essentiele fout gaat). Uiteindelijk 

heeft men een goed lopende versie. Bij het uitkomen van een 

nieuwe release wordt verwacht dat alles in orde is. Maar niets is 

minder waar. Na het installeren van de nieuwe release bliJken 

eerder geconstateerde en reeds verbeterde fouten in de oude 

versie wederom op te treden zodat men als de dood is voor een 

nieuwe release. Een pluspunt van de programma's is dat de uit- en 

invoer in vier talen kan gebeuren (Duits, Engels, Frans. 

Nederlands) Dit levert voordelen op bij internationale 

opdrachten. Zo komt b.v. een in Duitsland ingediende berekening 

1n de duitse taal sneller door de overheidsinstanties dan een in 

het engels ingediende berekening. 

Naast het computergebeuren heb ik aan een aantal kleinere 

opdrachten gewerkt. Een van deze opdrachen is de berekening van 

een funderingsplaat voor een woonhuis in Berg en TerbliJt. Na het 

opstellen van de belastingen is een computerberekening (PLATE) 

gemaakt om de momenten in de plaat te bepalen. De plaat is als 

verendondersteunde plaat uitgerekend. M.b.v. de bepaalde momenten 

is de plaat met standaardnetten en op sommige plaatsen met 

bijlegstaven gewapend. De berekening inclusief computeruitdraai 

en tekening 1s vervolgens in drievoud ter goedkeuring naar de 

gemeente verzonden. 

Vervolgens heb ik mij beziggehouden met het bekijken van de 

mogelijkheid of een bolvormige opslagtank in de grond uitgevoerd 

kan worden in ongewapende kunstvezel versterkte beton met een 

wanddikte van 25 mm. Tevens is gekeken of de optredende krachten 

m.b.v het SHELL programma bepaald konden worden. Bij de invoer 

van de geometrie ontstonden reeds problemen. Een bol is een 

rotatiesymmetrische konstruktie en kan derhalve het beste 

berekend worden m.b.v een programma dat rotatiesymrnetrische 

elementen heeft. Het SHELL programma (alleen vierhoekige rechte 

elementen) bleek dan ook niet echt geschikt te zijn voor de 

berekening van de krachten 1n de bol. Aan de hand van een 

berekening van een eerder uitgevoerde bol zijn aannamen gedaan 

omtrent de optredende krachten. Door de geringe wanddikte van 25 
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mm is het gevaar voor plooien aanwezig. M.b.v een berekening [2] 

is aangetoond dat dit inderdaad het geval is. De conclusie was 

dat de bol niet kon worden uitgevoerd met de tot dan toe 

voorgestelde afmetingen. In een later stadium. tegen het einde 

van miJn stage, 1s door de opdrachtgever een grotere dikte 

toegestaan zodat plooien nu wellicht niet meer maatgevend is. 

Een volgende opdracht was de controle van een vloerberekening 

(LOKU lab DSM) van een ander ingenieursbureau. De vloer was 

opgebouwd uit breedplaatvloerelementen. De overspanningsdrichting 
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van de vloerelementen in veld A en B zijn weergegeven in fig. 1 

De gedachte van een breedplaatvloer is dat dit element hocfd

zakelijk in één richting draagt. De schematisering van veld Bis 

fig. 2 

in fig. 2 te zien. Het moment boven het steunpunt bedraagt 

1/8*q*(Lb)2. Zou de vloer in het werk gestort worden dan wordt 

het schema volgens fig. 3. Het moment bij het steunpunt is in dit 

geval groter daar het grote veld overheerst. De juiste 

schematisering zal tussen deze twee schema's inliggen. Het moment 

,1 t 
fig. 3 
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bepaald m.b.v. f1g. 2 ligt aan de krappe kant. Dit wordt door 

een computerberekening bevestigd. In de computerberekening is de 

breedpiaatvioer gesimuleerd door t.P.V. de voegen (grens tussen 

elementen) een element met een kleinere hoogte te kiezen. Het 

resultaat van de computerberekening toont aan dat het 

steunpuntsmoment inderdaad aan de lage kant is (± 15 %) 

Als laatste heb ik een computerprogramma geschreven voor de 

bepaling van de 

betondoorsnede. De 

hoeveelheid wapening 1n een samengestelde 

handleiding en het betreffende programma ziJn 

achter dit verslag b1Jgevoegd. 

D.m.v een stage wordt de mogelijkheid geboden om een stukJe 

bedrijfsleven te proeven. Om een voorstelling te krijgen hoe er 

gewerkt wordt moet Je d1t een keer meegemaakt hebben. De werkdruk 

bij adviesbureau Palte 1s aanzienlijk daar al het werk dat 

vandaag binnenkomt gisteren klaar moest zijn. Tijdens een stage 

1s er de mogelijkheid om de theorie (TUE) met de praktijk (stage) 

te vergelijken. De meegegeven gereedschappen kunnen nu getest 

worden. Ik heb de stage op het einde van mijn studie gelopen. Het 

1s wellicht zinniger en beter dit reeds in een vroeger stadium 

van de studie (3e Jaar) te doen. Na de stage heeft men een beter 

overzicht van wat er allemaal te koop is. Tevens is het mogelijk 

een interessant afstudeeronderwerp op te doen. De stageduur van± 

4 maanden is wat aan de krappe kant. 6 maanden zou wellicht beter 

zi_in. Voor de ervaringen die ik tijdens deze stage heb opgedaan 

ben ik zeer dankbaar. Het lopen van een stage is zeer leerzaam 

en 1k kan het iedereen aanbevelen. 
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Inleiding 

Het programma BETON1 berekent de hoeveelheid wapening in een 
rechthoekige en een samengestelde betondoorsnede van een balk op 
twee steunpunten. De vorm van de betondoorsnede is volgens fig.1. 
De afmetingen kunnen willekeurig worden opgegeven. 

fig. 1 Doorsnede 

Een dergelijk probleem treedt o.a. op in de prefabbouw. De 
prefabbalk waarop de vloerplaten aansluiten heeft een betonkwali
teit van b.v. B 60, terwijl de beton die gebruikt wordt om de 
ruimte tussen de vloerplaten op te vullen een lagere betonkwali
teit heeft, b.v. B 17.5 . Wanneer de "opstorting" verhard is 
werkt het geheel als een doorsnede (balk met grotere hoogte). Er 
zijn twee stadia te onderscheiden, de "uitvoeringsfase" waarin de 
prefabbalk alléén de belasting op moet nemen, de "gebruiksfase" 
waarin de samengestelde doorsnede de belasting opneemt. De wape
ning in de balk wordt in de uitvoeringsfase (prefabbalk) bepaald 
met een lagere veiligheidscoefficient (gamma=l.4) dan in de ge
bruiksfase (gamma=l.7). In het eerste geval (prefabbalk) is de 
benodigde wapening op eenvoudige wijze, m.b.v. betontabellen te 
bepalen. In het tweede geval (samengestelde doorsnede) is dit 
niet meer mogelijk. Voor het bepalen van de wapening dient men de 
betondrukkracht en inwendige hefsboomarm te berekenen. Dit is een 
omslachtig en iteratief proces omdat eerst de hoogte van de 
betondrukzone geschat moet worden, waarna vervolgens m.b.v. de 
berekende betondrukkracht en inwendige hefboomsarm het opneembare 
moment bepaald kan worden. Om de minimaal benodigde hoeveelheid 
wapening te bepalen wordt dit proces herhaald totdat het opneem
bare moment van de doorsnede (afhankelijk van de gekozen hoogte 
van de betondrukzone) het moment t.g.v. de belasting van boven 
dicht genoeg nadert. 
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Gebruik 

De invoer, die menu geetuurd is, 
blokken, n.l. blok 1 AFMETINGEN, 
MATERIALEN. 

is ingedeeld in een drietal 
blok 2 BELASTINGEN en blok 3 

In het eerste blok, AFMETINGEN, worden de verschillende groothe
den zoals aangegeven in fig. 2 ingevoerd waarbij 

hs 

hp 

fjg_ 2 afmetjngen van de balk 

hoogte prefabbalk (hp) in mm (default 100 mm) 
- breedte prefabbalk (bp) in mm (default 100 mm) 
- hoogte opstorting (hsl in mm (default O mm) 
- breedte opstorting (hp) in mm (default O mm) 
- betondekking (d) in mm (default O mm) 

(dekking+ beugel+ helft diameter hoofdwapening) 
- overspanning in mm (default O mm) 

In het tweede blok, BELASTINGEN, worden de volgende waarden 
ingevoerd. 

- de rustende 
bedoeld zijn 
dering van 
opstorting. 

+ veranderlijk belasting in kN/m (default O kN/m); 
alle belastingen die op de balk werken met uitzon
het eigengewicht van de prefabbalk inclusief de 

- het soortelijk gewicht in kN/m3 (default 24 kN/m3) 
- de veiligheids coefficiënt gedurende de uitvoeringsfase (de-

fault 1.4). 
- de veiligheids coefficiënt gedurende de gebruiksfase (default 

1. 7) . 
(voor veiligheidscoefficienten zie VB 1984 A 401.2.2 en E 401.2) 

In het laatste blok, MATERIALEN, worden ingevoerd 

- de betondruksterkte van de prefabbalk in N/mm 2 (default 48 
N/mm 2 (B 60)) 

- de betondruksterkte van de opstorting in N/mm 2 (default 18 
N/mm 2 

( B 17. 5)) 
de staaltreksterkte in N/mm 2 (default 500 N/mm 2 (FeB 500)) 
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- de maximale hoogte van de betondrukzone in een dimensieloos 
getal dat de verhouding weergeeft tussen de hoogte h en de 
hoogte van de betondrukzone (default 0.5 (FeB 500), de maximale 
hoogte van de Letondrukzone is afhankelijk van de toegepaste 
staalkwaliteit). 

Indien men accoord gaat met de defaultwaarde kan volstaan worden 
met het geven van een <return>. 

Wanneer een foutieve waarde is ingevoerd wordt na het doorlopen 
van de verschillende blokken de mogelijkheid geboden dit te cor
rigeren door het betreffende blok opnieuw aan te roepen. 
Zijn de ingevoerde gegevens juist dan wordt de berekening opge

start. Voor de twee fasen worden onderstaande gegevens bepaald 
- Het breukmoment dat volgt uit de maximaal toegestaane hoogte 

van de betondrukzone (akhankelijk van de toegepaste 
staalkwaliteit). 

- Het moment t.g.v. de belastingen (l/8*q*l 2
, uitgangspunt is een 

ligger op twee steunpunten) inclusief de veiligheidscoefficiënt 
voor de betreffende uitvoeringsfase 

- Het maximaal opneembare moment van de doorsnede bij een bepaal
de hoeveelheid wapening 
De grootte van de drukkracht in de beton (is gelijk aan de 
trekkracht in het staal) 

- De hoogte van de betondrukzone 
- De staalrek (de staalrek moet minimaal 1.9 pro mille bedragen 

en is verwerkt in de maximale hoogte van de betondrukzone, het 
maximum bedraagt 50 pro mille (VB 1984 A 204.2.3)) 

- De maximale hoeveelheid wapening die hoort bij het breukmoment 
(maximale hoogte van de betondrukzone) 

- De hoeveelheid wapening die nodig is om het moment t.g.v. de 
belasting op te nemen 

Uit de hoeveelheid wapening in beide fasen volgt de wapening 
die uiteindelijk in de balk gelegd wordt. 

Bij de berekening kunnen zich een aantal gevallen voordoen 
waarbij de berekening niet tot het einde wordt uitgevoerd. 
1) het moment t.g.v. de belasting is groter dan het breukmoment 
van de prefabbalk (uitvoeringsfase). Dit houdt in dat de prefab
balk de belasting niet kan opnemen en niet voldoet, zodat zijn 
afmetingen (meest zinvol is de hoogte) gewijzigd zullen moeten 
worden. Kies in het programma de 1 van veranderen zoals onderaan 
het beeldscherm staat aangegeven. Men kan vervolgens kiezen in 
welk van de drie blokken wijzigingen moeten worden aangebracht. 
Zijn de wijzigingen aangebracht, dan wordt de berekening opnieuw 
gestart. 
2) De uitvoeringsfase voldoet, maar het breukmoment van de samen
gestelde doorsnede is kleiner dan het moment t.g.v. de belasting. 
Wanneer het breukmoment bereikt wordt zal de beton van de opstor
ting verbrijzelen. Dit is ontoelaatbaar. Pas de afmetingen of de 
betonkwaliteit aan. 
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Bepaling van de benodigde wapening. 

Wanneer in beide gevallen het breukmoment groter is dan het 
moment t.g.v. de belastingen kan de uiteindelijk benodigde 
hoeveelheid wapening bepaald worden. Er kunnen zich een tweetal 
gevallen voordoen, die wederom onderverdeeld kunnen worden. 
I) De wapening in de prefabbalk is maatgevend 

D~ wapening in :iu:..efabbalk 1.§ kleiner à.an de. maxim~ 
wapening in 6!J.Jrlenge_at_e~ dQ.orsnede 
De benodigde wapening is de hoeveelheid wapening in de prefab
balk. Daar in de samengestelde doorsnede meer wapening ligt dan 
strikt noodzakelijk is om het moment t.g.v. de uitwendige 
belasting op te nemen kan deze een groter moment opnemen. Deze 
nieuwe gegevens zijn weergegeven in de derde kolom. 
~ Rfil!ening in de prefabbalk .i1i groter lirn de. m.alll!lfile 

lil\Psming in rnf.tM.~.,__telde doorsnede 
Het maximale wapeningspercentage van de samengestelde door
snede wordt overschreden zodat de afmetingen of de betonkwali
teit moeten worden aangepast (staalrek kleiner dan 1.9 pro 
mille ontoelaatbaar, gevaar voor brosse breuk). 

II) De samengestelde doorsnede is maatgevend 
wapening in e.ruriengest~ liQorsnede is kleiner dan de 

rri-~xirrlal§. R@ening in prefabbalk. 
De benodigde wapening volgt uit de hoeveelheid wapening in de 
samengestelde doorsnede. Daar in de prefabbalk meer wapening 
ligt dan strikt noodzakelijk is, kan deze een groter moment 
opnemen. De nieuwe gegevens zijn weergegeven in de derde kolom. 

P.~ wapeni.n& in de samengestelds: doorsned~ ll groter dan de 
maximale wapening ge 12..refabbalk 
Er bestaat kans op plotseling bezwijken van de prefabbalk. Dit 
is ontoelaatbaar. Pas de afmetingen of de betonkwaliteit aan. 
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Achtergrond m d.e. berekening 

Bere~~ning_ prefabbalk. 
Als uitgangspunt dient een bi-lineair sigma-epsilon diagram van 

beton (zie fig. 3). Bij een bepaalde hoogte van de betondrukzone 
kan het maximaal opneembare moment bepaald worden m.b.v. onder
staande formules. 

j, Est •' 

R1 r _ ... · 
1 • / 

1 //f 
! 

1 
1 

fig. 3 

crm 

Ni, = 0.61.J·b·Xu · f~ 

Mu= Nj,· arm 

Als startwaarde voor de berekening is voor de hoogte van de 
betondrukzone de maximale waarde gekozen (VB 1984 E 503.3 ). In 
deze waarde zit nog een extra veiligheid ingebouwd door afronding 
van 735 naar 500, zodat de minimale staalrekgrens van 1.9 pro 
mille niet bereikt wordt. 

De kleinste waarde die de hoogte van de betondrukzone kan aanne
men is de waarde die bij een staalrek van 50 pro mille hoort voor 
FeB 220 en FeB 400, voor FeB 500 geldt een staalr~k van 27.5 pro 
mille (VB 1984 A204.2.3). Indien een te kleine belasting wordt 
ingevoerd wordt m.b.v. de 50 of 27.5 (afhankelijk van de toege
paste staalkwaliteit) pro mille rekgrens de wapening bepaald 
(opmerking dit is niet het minimuum wapenigspercentage {0.15) 
volgens de VB, in praktijk zal dit dan ook nauwelijks optreden). 
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Berekening samemreste lde 
Door het gebruik van twee verschillende 

ontst~at een sigma-epsilon zoals weergegeven in 
zich een drietal gevallen vourdoen (fig. 5) 

betonkwaliteiten 
fig. 4. Er kunnen 

~ 

2/i }( 

/ 

/ 1, 

... "' ,,.._~_-_-_--

Est 

fig. 4 

afhankelijk van het benodigde moment en de afmetingen van de 
doorsnede. Geval 1 (I en II) de neutrale lijn valt binnen de 
opstorting (de samengestelde doorsnede kan m.b.v. tabellen bere
kend worden). Geval 2 (III en IV) : de neutrale lijn ligt in de 
prefabbalk en de 2.5 pro mille rekgrens van beton ligt binnen de 
opstorting. Geval 3 (V) : de neutrale lijn en de 2.5 pro mille 
rekgrens liggen binnen de prefabbalk. De grootte en ligging van 
de betondrukkracht kunnen bepaald worden. Hieruit volgt het op
neembaar moment. Indien het moment voldoet wordt de wapening 
bepaald volgens Aa= N'b/fst. 

© © @) 

r r-
i r 

i 

IT 
77 

I 
! 

fig. 5 
1 
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~ :::d~; i ,ü,.~CAL Frcdr,cim Li;c.ter, C: ,p~·rü:ht i::u:;:3 Bor}and Int.ernat:ional 
L J :c:. t j r, g o f : D S N T E :?, T . PA S 

i-TCl gram d s n c in P u t. . out p u t ) ; 
'_yp~ ,·1 ps 1 a 1,1 = :1r_r.'-,y [ l .. 8 J Qf rea J; 

n,'.:1-?IJ1'J = stc.Lng[!"cUJ; 
namen :: ;;i_r_i:__g_y[ 1 . . 2 J Q__f naam: 

'J :~ 1· x 11, 11 p, hs , bp, bs . gamg, gamu, 1·v, mu 1 , mu2, m b, n b, n ben: rea 1; 
fbG1,fLb2,rl.~rm,m,J ,qv,rho,fa,ab,aa,ea,kxmRx,mu,amax,ahen,Ebp,qvv:real; 
drl,j.n : integer; 
s tc,ppe.11, wap.:;k: boo l t,Rn; 
a.b.doorb:opslag; 
ru1mes: narn<ë::n: 
pn:iject, c1nderdi::el, nrn: na.ëJm; 

]o>n:,cedl_J l'-~ be<:':'.p; 
;Jèg 1J, 

: ~ ~ : (; y ( ~-~ [) ,J ) ; 
J~t_.10:-,1Jnd; 

1:-!__t_Q --·_fc;)j=;J,' ~ f.t.e71· ( n : i n t e-r::.r:: .t 
\,~_1:,,1~ -~~j_L_t,~~~,-~r; 

l"f~g iJJ 
f,.:,1~ j: = l t(1 r1 dL\ wt~ite( .t ) : 

w r~ j t. f:" 1 r 1 , 

,!.:).:.!:n:.~·_e_ç; U r,-;~ p;:~ t.r::; l"' ( il; i r·1 tegt-~ r) : 

1 iu· j : i n t t-ê, g .:-. r ; 
: ;t;-'J;sJ__r) 

L,i_r i : = 1 t.(!. n tJQ w r i t.e ( l td. , · :1- • ) ; 

t-.i r :i t.e} n ( l;:;; t î ; 

PJ'QÇ';'.,J:JJ'B strë~p(n: int.,:;,ger); 
y_.;1,_1: i:integer; 
L,egjn 

fç,r: i:=1 1,_Q n de:>_ write( ·-·); 
writeln; 

Ql.'_oc_ecd_u._r_e pstreep(n: integer); 
y_ar i:integer; 
b~io 

f Q..C i : = 1 1-..Q n Q_Q w rite ( 1 s t , · - · ) ; 
1-lriteln(lst); 

pror:~edure plegeregel(n: intege1·); 
va.1· i: integer; 
b~i_n 

ÎQ"r i:::1 !,_on dQ writeln(lst); 

l 



~menge5te]de doorsnede 

,:oçf':',il)_r1;,_ raamon ( p, q, r, s: integer); 
u: j: integer; 

window(p,q,r,s); 
got,:,xy ( 1 , 1 l ; wr i te ( · lf, ) ; 
:f'_Qr:_ i : = 2 :t& r - p d,,_Q_ w r i te ( , = · ) ; 
write(·n·); 
fu.r i:=1 :t& s-q-2 dQ begin 

gotoxy( 1, i+l); write(, jj '); 
gotoxy ( r-p+l, i+l); wri teln(, Il'); 

d; 

end; 
gotoxy(l,e-q); write('lb'); 
for i:=2 tQ_ r-p dQ, bs:_g_in 

end; 
gotoxy( r-p+l, s-q); wri te( '!J ·); 

window(p+l.q+l,r-1,s-2); 
g,:,toxy ( 1, 1): 

~,c_edur:e raamoff ( p, q, r, s: integer) : 
g_i__n 

,-1, 
'-_!:' 

:l ; 

window(p,q,r,s); 
clrscr; 
window(l,1,80,25); 

window(l,l,8 □ ,25); 

)Cedure bo]don; 
Uil 

write(lst,chr(27),chr(69)); 
i. 
- ' 

Kill:lJJre boldoff; 
Lin 

write(lst,chr(27) ,chr(70)); 
l . - ' 

~~ ibmon; 
u.n 

write(lst,chr(27),chr(7)); 
l; 

,cedure ibmoff; 
:.in 

write(lst,chr(27),chr(64)); 

cedure copycharROMRAM; 
in 

gotoxy( i, s-q); 
w rite ( · =, ) ; 

{kopieeren van ROM naar RAM} 
write(lst,chr(27),chr(58),chr(O),chr(O),chr(O)); 



samengestelde doorsnede 

;,..r..Q.û:d.lu·e chooseRAMset; 
~,_eg_i_u 

{kiezen van RAM tekenset} 
write( lst,chr(27) ,chr(37) ,chr(l)); 

~,_r__oc_edu_re se tpr in ter; 
,:.,egin 

[definieeren tekens} 
{vertikale lijn} 
w rite ( ls t , chr ( 27) , chr( 3 8) , chr ( D) , chr ( 12 3) , chr ( 12 3) , chr ( 139) ) ; 
wri te( 1st, chr( Cl), chr( Cl), chr( Cl) ,chr( ()) ,chr( Cl) ,chr( 255)); 
wr i te ( 1 s t, chr ( 0) , chr (Cl) , chr (Cl) , chr ( 0) , chr ( 0) ) ; 
{horizontalle lijn}; 
w rite ( 1 s t, ch r ( 2 7) , eb r ( 3 8) , ch r ( 0) , ch r ( 12 4) , chr ( 12 4) , ch r ( 139) ) ; 
wri te( 1st., chr( 81, chr( Cl) ,chr( 8) ,chr( Cl), chr( 8) ,chr( ü)); 
wri te( ü.t, chr( 8), chr( 0) ,chr( 8 l ,chr( 0 J ,chr(8)); 
{kruis} 
w rite ( ls t., ch r ( 27 ) , ch r ( 3 8) , ch r ( Cl) , ch r ( 12 5 J , chr ( 12 5) , ch r ( 13 9 ) ) ; 
write(lst,chr(CI) .chr(8) ,chr(O) ,chr(8) ,chr(D) ,chr/255)); 
\.-,' r· i te ( J s t . c L r ( 0 ) , c hr ( e J , c h r ( Cl J , c h r ( 8 ) , c Jn· ( 0 ) ) ; 
{superscript 2} 
w1·ii:.e( lst,chr(27i ,chr(38) ,chr(CI) ,chr( 126) ,chr( 126) ,chr( 1'.'19) 
w rite ( l s t, clu· ( 8 C: l , chr ( 128 l , ch r ( 16 ) , ch r ( 16 Cl) , ch r ( 16) . ch r ( 19 2 ) ; 
w rite ( l s t , c hr ( 16 l , c hr ( Cl J , ch r ( 0 J , ch r ( () ) , chr ( 0 ) ) ; 
{gamma} 
w rite ( l s t, ch r ( 2 7 ) , ch r ( 3 S ) , ch r ( Ci) , ch r ( 3 8 J , chr ( 38) , chr ( 11 ) l ; 
w r i t.e ( ls t. , c hr (Cl) , chr ( Cl) , ch r ( 6 4 J , chr ( 13 4 J , chr ( 8 J , ch r ( 81) ) ; 
write(lst,chr(34J ,chr(2CI) ,chr(72) ,cbr(O) ,chr(O)); 

:n.d; 

:iroced\Lre reset.printer; 
,egin 

{terugzetten printer door herdefinitie RAM} 
copycharROMRAM; 
write(lst,chr(27) ,chr(58) ,chr(OJ ,chr(O) ,chr(O)); 
{initiaJiseren printer (control apestaart)} 
w rite ( J s t, chr ( 2 7) , chr ( 6 4) ) ; 

:ill.d. ; 

;>rocedure plaats(p,q:integer;var rh:real); 
,r__ar_ k:integer; 
)egin 

k:=wherex-p; 
gotoxy(wherex-p,wherey); read(rh); 

~gotoxy(k,wherey); writeln(rh:p:q); 

)rocedure plaatsstr(Y.ar. nm:naam); 
Uil: k: integer; 
,egj n 

k:=wherex-length(nm); 
gotoxy(k,wherey); read(nm); 
k:=wherex-length(nm); 
gotoxy(k,wherey); writeln(nm); 



mengestelde doorsnede 

_d ; 

ç,ç~d_,U'__<;;:"_ afmetingen; 
_gj_n_ 

gj_n 

clrsi::·r; 
"-'.ter·(lO); 
writeln; writeln('AFMETINGEN'); writeln; 
ster(lCI); 
writeln; 
write( 'hoogte prefabbalk in mm ·,hp:4:0); 
plaats(4.Cl,hp); 
write( 'breedte prefabbalk in mm ·,bp:4:0); 
plaats(4,Cl,bp); 
writeln; 
write('hoogte opstorting in mm ·,hs:4:0); 
plaats(4.0,hs); 
write( "breedte opstorting in mm ',bs:4:0); 
plaats(4,D,bs); 
writeln; 
write( betondekking prefabbalk in mm 
plé:,ats(3.0,d); 
writeln; 
write( overspanning prefabbalk in mm 
ple-t.,3ts( f}, 0, 1); 

clrscr; 
ster ( 11 ) ; 

. ,d:3:0l: 

·,1:5:0); 

writeln; writeln( BELASTINGEN'); writeln; 
ster(ll); 
writeln; 
write( ·rustende+ veranderlijke belasting in kN/m 
plaats(5,2,qvJ; 
writeln; 
write( ·soortelijkgewicht in kN/m3 · ,rho:5:2); 
plaats(5,2,rho); 
writeln; 

·,qv:5:2); 

write( ·veiligheidscoefficient uitvoeringsfase ·,gamu:4:2); 
plaats(4,2,gamu); 
write('veiligheidscoefficient gebruiksfase ·,gamg:4:2); 
plaats(4,2,gamg); 

Jcedure betonkwaliteit; 
u.n 

'raamon(55,1,78,14); 
writeln(· 

1 
f'b 

writeln(' 
writeln( · B 12.5 
writeln(' B 17.5 
writeln(· B 22.5 
wri teln ( · B 30 
writeln( · B 37.5 
writeln( · B 45 
writeln(' B 52.5 

[N/mm 2
]'); 

. ) ; 
10 . ) ; 
14,) ; 
18. ) ; 
24. ) ; 
30. ) ; 
36. ) ; 
42.) ; 



samengestelde doorsnede 

writeln(' B 60 48. l ; 
e.n.d; 

procedure kminimum; 
b.etin 

raamon(56,14,75,22); 
writeln( · kmax·); 
w rite 1 n ( · ---------,1----- · ) ; 
writeln(" FeB 220 0.695"); 
writeln(" FeB 400 0.555'); 
writeln(· FeB 500 0.500"); 

0:9__ç__e_c_w__r_~ materialen; 
~JLJ...!1 

clrscr; 
ster(10); 
writeln; writeln( MATERIALEN'); writeln; 
ster( 10); 
writeln: 
betonkwaliteit; 
kminimum; 
raamback; 
gotoxy(l,7); 
write( "betondruksterkte prefabbalk in N/mm2 
plaatsl5,2,fbb2); 
write( betondruksterkte opstorting in N/mm2 
plaats(5,2,fbbl); 
writeln; 
write('staalspanning in N/mm2 
plaats(4,0,fa); 

·,fa:4:0); 

. , fbb2: 5: 2) ; 

. , fb b 1 : 5 : 2 ) ; 

write("hoogte betondrukzone 
plaats(5,3,kxmax); 

· , kxmax: 5: 3) ; 

end; 

writeln; 
{write('E-modulus prefabbalk 
plaats(6,0,Ebp);} 

procedure tabelomtrek; 
y_a__r k:integer; 
begin 

clrscr; 

. , Ebp : 6 : Cl ) ; 

gotoxy(25,1); 
writeln("IUITVOERINGSFASE! GEBRUIKSFASE 
gotoxy(25,2); 

1 • ) ; 

writeln( 1 J = ·,gamu:4:2,· "),! 
wr i te ( · -------------

J = · , gamg: 4: 2, · 

·: wri teln( ·t--------+----------1-------------·); 
fQ1: k:=1 9 !iQ 
writeln(' 1 "); 

procedure tekstltty; 
begin 

window(l,4,24,13); 
gotoxy(l,l); 
writeln("breukmoment"); 



mengestelde doorsnede 

wrjte]n( moment t.g.v. belasting ); 
writeln( ·maximaal moment·); 
writeln( druk en trekkracht'); 
writ.-':]11( 'hougte betondnikzone·); 
wrj teJ n ( · :st,vdrek ·); 
writelnf "maximum wapening·); 
1.ffjteln; 
writeln( hoeveelheid wapening"); 
window(l,1,80,25); gotoxy(l,14); 

~Jce_Q_ld_.t~-~ ret~u 1 tpre: 
g iil 

i: 

window(28,4.38,13J; 
gotoxy ( 1 , 1 ) ; 
writeln(a[2]/le6:5:0, · kNm 1; 
writeln(a[l]/le6:5:0, · kNm J; 
writeln(a[6]/le6:5:0. kNm ): 
wrjtelnla[7]/le3:~:G, · kN ); 
t.iriT.eln(a[~-J7:5:l,· mm·); 
w r j te ln ( a [ 5 ] : ~, : l1. 1 : 

wr-j t-,e 1 n {ar 8 J: rl • u,. mm;: ) : 
writeln; 
pw r i te 1 n ( ;.?. [ 4 J : ~) : (\ , mm z · ) : 

ocedu re re sul tsanw11; 
,;:.in 

P j n d (iw' ( •14 . 4 , ~) 5 . 1 :1 J : 

i,;ntoxy(l,l); 
wr:iteln(b[2J/lef:::,:U, kNm )~ 
writeln(b[l]/le6:5:0, · kNm J; 
writeln(b[5]/le6:5:0, · kNm' ); 
writeln(b[7J/le3:5:0, · kN' ); 
writ.eln(b[3J:5:1,· mrn ); 
w rite 1 n ( b [ 5 J : 5 : 2 . · "'~. · ) ; 
t.1riteln(b[8]:5: □,· mm 2 "J; 
writeln; 
t.iriteln(b[4]:5:0,· mm 2

·); 

window(l,1,80,25); gotoxy(l,14); 

~çedure resultnieuw; 
~in 

gotoxy(58,l); 
il a[4J > b[4J :then begin 

writeln("NIEUWE GEBRUIKSFASE"); 
gotoxy(58,2); 
writeln(' J = ·,gamg:4:2,· '); 

e.rui 
else begin 

t.iriteln('NIEUWE UITVOERINGSFASE'); 
gotoxy(58,2); 
writeln(' J = ·,gamu:4:2,· "); 

end; 
windot.1(63,4,80,13); 



aamengestelde doorsnede 

got,:ixy ( 1, 1) ; 
writeln; 
writeln; 
writeln(mb/le6:5:o,· kNm"); 
writeln(nb/le3:5:0, · kN'); 
writeln(xu:5:1,· mm'); 
writeln(ea:5:2, · %. ·); 
writeln; 
writ.eln; 
writeln(aben:5:0. · mm 2 "); 

window(l,1,80,25); gotoxy(l,14); 

12.t'_Q...ç_edure verander; 
Y_-=! r. c : c 11 a r ; 
b._~tln 

gotoxy(25,6); writeln( ·1 AFMETINGEN.); 
gotoxy(25,8); writeln( ·2 BELASTINGEN J; 
g,)toxy(2:'"i,10); writeln( ·3 MATERIALEN"); 
.r eJ;i ~;;;,. t-

g o to x y (25,14); write("tik 1, 2of 3 in 1111 "); 

1·ead ( k bd , c) 
un __ t.j_J c iD [ · 1 · , · 2 · . · .'3 · ] ; 
if_ r~ 

i_f. C 

if C 

= 
= 
= 

- 1 -
,. ~J < 

i.. 

- 3 -

prc,cedn.r~ j anee; 
y__ar c:char; 
begin 

!Jl!w afmetingen; 
then belastingen: 
then materialen; 

l'e.IJ~§.~t. 
gotoxy(20,24); 
write(·veranderingen aanbrengen? (j/n) '); read(kbd,c); 

YlLtil c in ['J",'j','N',•n·,· ']; 
il c .in [ · J · , · j · J t.rum verander 

fll.l5..e exit; 
janee; 

procedure rechthoek(var b,h,fb,x,nb,mb 
'l.a.C. arml, nbb : real; 
begin 

arml:=x+0.5*h; 
nbb:=b*h*fb; 

'- nb: =nb+nbb; 
mb:=mb+arml*nbb; 

:irocedure driehoek(y_ru: b,h,fb,x,nb,mb 
~ arml, nbb :real; 
Jegin 

arml:=x+h/3; 
nbb:=0.5*b*h*fb; 
nb:=nb+nbb; 

real) ; 

real) ; 



mengestelde doorsnerle 

mb:=mb+arml*nbb; 

cn::'.edure samendsn ( y_q[. xu: real i: 
r x,xb,xe.fh1,fb2,hdelta,fdel~a:real; 
gin 

X: =Cl; 
xb: =O; 
xe:=O: 
hde]ta:=CI; 
fdelt.a:=0; 
nb: =O; 
mb: =Cl; 
if. ( 2*xu/7) < hs then 

begin 

e.rui 

begin 

filJ..d; 

xe:=2*xu/7; 
hdelta:=xe-xb: 
rechthoek{bs,hdelta.fbbl.x,nb,mb); 
x:=2+xu/7: 
_if xu~= hs the.n 

begin 

en.d 

xb:=xe; 
xe:=xu; 
hde.Jta:=xe-xb; 
driehoek(bs,hdelta,fbbl,x,nb,mbl: 

b.e_g_i n 

xe:=hs; 

xb:=xe; 
xe:=hs; 
fbl: =fbbl; 
fb2:=fbbl*/xu-hs)/(5*xu/7); 
hdelta:=xe-xb; 
rechthoek(bs,hdelta,fb2,x,nb,mb); 
fde1ta:=fbl-fb2; 
drieh0ek/bs,hdelta,fdelta,x,nb,mb); 
x:=hs; 

.tl.s..e 

hdelta:=xe-xb; 
rechthoek(bs,hdelta,fbbl,x,nb,mb); 
x:=hs; 
xe:=2*xu/7; 

xu > hs :th.e.n 
begj.J1 

il xe >hst.hen 
b_eg_in_ 

xb:=hs; 
hdelta:=xe-xb; 
rechthoek(bp,hdelta,fbb2,x,nb,mb); 
x:=xe; 
hdelta:=xu-xe; 
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en.d 
driehoek(bp,hdelta,fbb2,x,nb,mb): 

xb:=hs; 
xe: xu; 
fbl:=fbb2*(xu-hs)/15•xu/7); 
hdelta:=xe-xb; 
driehoek(bp,hdelta,fb1.x,nb,mb); 

mb:=(hp+hs-d-(mb/nb))*nb; 

i;,.r.oc.e..dPrf" prefab( Y..a.r. xu: real); 
bez_in 

er.ui; 

nb: =0; 
mb: =0; 
arm:=0; 
nb: =9/14ci;i,p*Xn*fbb2; 
arm:=hp-d-(0.3545•xu); 
mb:-nb*arm: 

f>J:o,~e,i11 re druk j n voer; 
b!;'.lLJtJ 

cl.rscr; 
write]n('INVOE~.- 1: 
write( AFMETINGEN ); 
write( ·hoogte prefabbalk [mm] : · ,hp:5:0); 
writeln(' hoogte opstorting [mm] : · ,hs:5:0); 
write( 'breedte prefabbalk [mm] : , ,hp:5:0); 
writeln( · breedte opstorting [mm] : · ,hs:5:0); 
writeln( BELASTING"); 
writeln('veranderlijk q-last [kN/mJ : ·,qv:4:1); 
writeln(·veiligheidscoefficient uitvoeringsfase : 
writeln( 'veiligheidscoefficient gebruiksfase 
writeln('MATERIALEN" J; 

· , gamu : 4 : 2) ; 
• , gamg: 4: 2) ; 

writeln('betondruksterkte prefab (N/mm2] 
writelnl "betondruksterkte opstorting [N/mm2] 
writeln('treksterkte staal [N/mm2] 

. , fbb2 : 3 : 1 ) ; 

. , fbbl : 3: 1) ; 
· ,fa:4:0); 

proçedq re moment ( ya.r_ m: rea 1) ; 
Q~ 

ab:=(hp*bp+hs*bs); 
m:=(qv*l*l)/8 + (ab*(rho/1e6)*1*1)/8; 

procedur.e preber( g: real l; 
];)_e_g_in 

xu:=xu-g; 
prefab( xu); 
ea:=3.5*(hp-d-xu)/xu; 
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:_,:-,_ç_,:;dure samenber(g:real); 
;:_g_in 

xu:=xu-g; 
samendsn ( xu) ; 
ea:=3.5*((hp+hsJ-d-xu)/xu: 

·ocedure stopl('ifil: mol,mo2:real); 

d.; 

gotoxy( 1, 16); 
il mol > mo2 .t..h.e.n 

begin 
beep;delay(lOO);beep; 
raamon(l0,16,70,23); 
write(' breukmoment kleiner dan moment "); 
wrjteln( ·t.g.v. be]asting"); 
writeln( · wijzig de invoer ! ! ! ! ·): 
writeln; 
write( · 
raamback: 
gotoxy(l,24): 
stoppen:=false: 

end 
else stoppen:=true; 

tik 1 in van verander'); 

_g_ç~dur,:, rekenpre; 
r. eamax : real; 
ti.n 

i; 

eamax:=0; 
j_f fa< 5(10 then eamax:=50 eli;;_~ eamax:=27.5: 
moment(m); 
m:=gamu*m; 
xu:=kxmax*(hp-d); 
prefab(xu); 
ea:=3.5*((hp-d)-xu)/xu; 
mu:=mb; 
amax:=nb/fa; 
stopl(m,mb); 
window(28,4,38,13); 
il stoppen= false then begin 

raamback; 

gotoxy(l,1); 
writeln(mb/le6:5:0, · kNm'); 
writeln(m/le6:5:0,' kNm"); 
raamback; 
exjt; 

end; 

while (((mb-m) > 0.5e6) and (ea <= eamax )) dQ preber(l); 
xu:=xu+l; 
prefab( xu); 
aa:=-nb/fa; 
ea:=3.5*(hp-d-xu)/xu; 
a[l]:=m; a[2]:=mu; 
a[5]:=ea: a[6]:=mb; 

a[3]:=xu; 
a[7]:=nb; 

a[4J:=aa; 
a[8]:=amax; 
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oroceclure rekensamen; 
y_ar eamax : real; 

eam,:lx: =Cl; 
if_ fa ( 500 :t.h!:.ill eamax:=50 ~ eamax:=27.5; 
moment ( m) ; 
m:=gamgtm; 
xu:=kxmax*(hp+hs-d); 
samendsn(xu); 
ea:=3.5*((hp+hs)-d-xu)/xu; 
mu:=mb; 
amax:=nb/fa; 
stopl(m,mb); 
window(44,4,55,13); 
i_f_ stoppen= false 1.il.!ill. 

begin 
gotoxy ( 1, 1) ; 
writeln(mb/le6:5:CI, · kNm· J; 
writeln(m/le6:5:CI,· kNm ); 
raamback; 
exit; 

w indow ( 1, 1 , 8 0, 2S ·1 ; 

1J_b..i.le (((mb-m) > 0.5e6) and (ea <= eamax )) QQ samenberll); 
xu:=xu+l; 
samendsn ( xu); 
a:;;:=nb/fa: 
ea:=3.5*((hp+hsl-d-xu)/xu; 
b["lJ:=m; b[~:J:=mu: b[3]:=xu; 
b[5J:=ea; b[6J:=mb; b[7J:=nb; 

b[4]:=aa; 
b[8]:=amax; 

?li•"ed.u.t:.e. druk wapening; 
:l..e_giJ1 

·mi; 

il. a[4] > b[4] .U~ 
b.~in 

. ) ; write("prefabbalk maatgevend, 
writeln("benodigde wapening 

{nieuwe gegevens samengestelde 
end 

· ,a[4] :5:0, · 
doorsnede} 

el.5~ 
begin 

mm"·); 

write( 'samengestelde doorsnede maatgevend, '); 
writeln('benodigde wapening · ,b[4]:5:o,· mm""); 

{nieuww gegevens prefabbakl} 
!illd,; 

•roceàure printwapening; 
2J" tmp: real; 
,egin 

llii; 

il a[4] > b[4] ~ tmp:=a[4] 
el.6.e. tmp: =b[ 4 J; 

writeln(lst); 
writeln(lst,'benodigàe wapening ·,tmp:5:0, · mm2"); 
wr i teln ( 1st, · +----------;----------,.-------------· ) ; 
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L_f a [ 4 ] > b [ 4 J :t:l.ifXl 
b-;:,g_in 

i_f af 4 J b [ 8 J Lhen 
tt~iD 

beep; 
raamon(l0,16,70,23); 
write( wapening prefabbalk groter dan de maximum "); 
writeln( ·toegestane wapening in de samengestelde doorsnede'); 
writeln( · wijzig de afmetingen ! ! ! ! ·); 
wrjteln: 
write( 
raamback; 
wapok:=falöe; 
exit~ 

~rul 
else 

r 1 l)t:; n : :: a [ 4 J -+-- f ,7 ; 

,::,1 b~ 11 : = a [ 4 _J : 

xu:-kxm~x~(hp+hs-d); 
2;.:tm~ndsn ( xu); 

tik 1 in van verander"); 

b'lli = ~ ( ( n b - n b r::: n j , u . :,1 r2 ~) J d::..~ ~·. ,3 men be c ( 1 ) ; 
x:.:.:=xu+l; 
S.3.ffi";!JC\Sll ( Xll) ; 

1:;1t1-iJ_s:: l(nb-nbenl -· Cl.::',el) do samenber(Cl.l); 
xu:=x1.1+(l/l:J1; 
f.jamend~.n ( :i.:u) ; 
ea:=3 5i((hp+hsl-d-xu)/xu: 

t:11.d; 

else 
b.etlu 

if b[4] a[8] :t.h~n 
begin 

beep; 
raamon(l0,16,70,23); 
writeln(· wapening 
writeln(" maximum 
writeln(' 
writeln; 
write( · 
wapok:=false; 
raamback; 
exit; 

fill.Q. 

~ 
begin 

nben:=b[4]*fa; 
aben:=bl4]; 
xu:=kxrnax*(hp-d); 
prefab( xu J; 

samengestelde doorsnede groter dan de '); 
toegestane wapening in de prefabbalk ); 

wijzig de afmetingen ! ! ! ! ·); 

tik 1 in van verander"); 

while ((nb-nbenJ .' D.5e3) QQ preber(l); 
xu:=xu+l; 
prefab(xu); 
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:ml: 

while ((nb-nben) > 0.5el) do preber(O.l); 
xu:=xu+(l/10); 
prefab( xu); 
aa:=nb/fa; 
ea:=3.5*(hp-d-xu)/xu; 

end; 
enç!_; 

irocedure doorbuigingpre; 
:,u:_ Eio,Eig,Mscheur,fck,kappa,deltap,Est,Muit,Moptr:real; 
,egin 

nq; 

Est: =2. 05E!:,; 
fck:=fbb2/0.8; 
Eio:=Ebp*bp*hp*hp*hp/12; 
Eig:=0.5*Est*aben*hP*hp; 
Mscheur: =1. 2* ( l+U. (15t.fck) *bp*hp*hp/6; 
Muit:=mb; 
n1omer1t(Moptr) ~ 

Moptr:=Moptr - (2/3•gvv*l*l/8); 
if_ rbptr . Mscl1eu1· the11 kappa: =Moptr/Eio 

else kappa:=Mscheur/Eio+(Mopt.r-Mscheur)/Eig; 

writ"'ln; 
writeln; 
writ-:,( (El Jo -
writeln( -
write( · <EI )g = 
writeln( -
writeln; 

,Elo/le12:8:3, -
M:;,cheur 
. ,Eig/le12:8:3,. 
optredend moment 

m4 · ) ; 
= ·,t1scheur/le6:5:0,' kNm'); 
m4 ·); 
= - ,Moptr/leB:5:0,. kNm'); 

writeln( ·doorbuiging 
àoorb[l]:=Eio: 
doorb[2J:=Eig; 
àoorb[3]:=Mscheur; 
àoorb[4]:=Moptr; 
doorb[5]:=àeltap; 

· ,deltap:5:2,· mm'); 

rocedur~ bereken; 
egin 

wapok:=true; 
tabelomtrek; 
tekstltty; 
rekenpre; 
il stoppen= false then 

begin 
wapok:=false; 
exit; 

end; 
resultpre; 
rekensarnen; 
il stoppen= false then 

begin 
wapok:=false; 
exit; 

end; 
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r,..d : 

resultsamen; 
gotc,xy(l,14); 
wapening; 

wapok=true :tbfüî begin 
resultnieuw; 
gotoxy(l,15); 
drukwapening; 

opnieuw; 

v,;,,rander; 
janee; 
bereken; 

{ doorbuigingpre; } 
~; 

r-,2,~,;;:(j_,.1re printen; 
;U::'. tmp: real; 

boldc.n; 
p regei(l): 

A. PALTE B.V. "}; write(lst,"ADVIESBUfiEAU 
';..!riteln( ]st.· 
pstreep(80); 
writeln(lst, 'Project 
writeln(lst, ·onderdeel 

Tel. 04406 - 13637"); 

· , names [ 1 J ) ; 
·,names[2]); 

pstreep(80); 
writeln( le.t, · 
pstreep(80); 
boldoff; 

Berekening samengestelde betondoorsnede"}; 

plegeregel( 1); 
pster(6); writeln(lst,"INVOER"); pster(S); 
plegerege](l); 
writeln(lst, 'AFMETINGEN"); 
write(lst,"hoogte prefabbalk : ",hp:5:0," mm"); 
writeln(lst,· hoogte opstorting : ",hs:5:0,· mm"); 
write(lst,"breedte prefabbalk : ·,bp:5:o,· mm"); 
writeln(lst,· breedte opstorting: ·,bs:5:o,· mm"); 
plegeregel(l); 
writeln(lst,"betondekking 
writeln(lst,·overspanning 
plegeregel( 1); 
writeln(lst,"BELASTING"); 

",d:3:o,· mm'); 
· , l : 5 : 0 , · mm · ) ; 

writeln(lst,·rustende + veranderlijke q-laet 
writeln(lst,·veiligheidscoefficient uitvoeringsfase 
writeln(lst,·veiligheidscoefficient gebruiksfase 
plegerege1(1); 

·,qv:4:1," kN/m'); 
· , gamu: 4: 2) ; 
· , gamg : 4 : 2 ) ; 

writeln(lst,"MATERIALEN'); 
writeln(lst,"betondruksterkte prefab 
writeln(lst, 'betondruksterkte opstorting 
writeln(lst,·treksterkte staal 
plegeregel(l); 

·,fbb2:3:1,' N/mm 2 "); 

",fbbl:3:1,' N/mm 2 '); 

• ,fa:4:0,' N/mm 2 "); 

pstreep(80);pstreep(80); 
plegeregel ( 1); 
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pster( 7); wri teln ( 1st, ·UITVOER·); pster( 7); 
pJegeregel(l); 
write(lst, · 
if. a[4] > b[4] 

!UITVOERINGSFASE! GEBRUIKSFASE 
then. writeln(lst, "NIEUWE GEBRUIKSFASE') 

w rite ( l st .. 
: 4: 2, . ! . ) ; 

eJ.J:\e writeln ( 1st,. NIEUWE UITVOERINGSFASE.); 
J = , , gamu: 4: 2 , · 

if a[4] > b[4] !:hen writeln(lst,' J = · , gamg: 4: 2) 
else writeln(lst, · J = · , gamu: 4: 2) ; 

J = 

! . ) ; 

write(lst, ·--------------------------); 
writeln(lst.,'+---------------+---------------+----------------------·); 
write(lst. "breukmoment · ,a[2]/le6:5:0,, kNm"); 
writeln(lst,· ',b[2]/1e6:5:0,· kNm·,· !'); 

write(lst, ·moment t.s.v. belasting ·,a[l]/le6:5:0, · kNm'); 
writeln(lst, · ,b[l]/le6:5:(I, · kNm ! ·); 

write(Jst., ·maximaal moment · ,a[6]/1e6:5:0, · kNm'); 
writ.e]n(lst, · ,b[6J/le6:5:U, · kNm·, · · ,mb/lefi:5:CI, · kNm', 

write(lst., 'druk en trekkracht · ,a[7]/le3:5:CI, · kN'); 
writeln(lst,. . ,bl7]/le3:5:0,. kN.,. . ,nb/le3:5:0,. kN') 

write(lst, hoogte betondrukzane · ,a[3]:5:1, · mm'); 
>1riteln(1st,· ·,b[3]:5:1, mm· , · , xu: 5 : 1 , · mm· ) ; 

·,a[5]:5:2,· %.'); w.rtte( 1st,, st2-talrek 
writeln(lst, · 1 · , b [ 5] : 5 : 2 , · % . • , • ' , ea: 5 : 2, · % . ' ) ; 

write(lst, ·maximale wapening 
writeln(lst,· ·,b[8]:5:D,· mm 2

·, 

{ plegeregel(l);} 
write(lst, ·-------------------------·); 

· , a [ 8 J : 5: Cl, • mm" , ) ; 
! . ) ; 

writeln(lst, '+---------------+---------------+----------------------· ); 
write(lst,'hoeveelheid wapening ! ·,a[4]:5:0,· mm"'); 
writeln(lst,· ·,t[4]:5:0,· mm 2

·,· ·,aben:5:o,· mm"'); 
pstreep(SO); 
plegeregel(l); 
il a[4] > b(4] then trnp:=a(4] 

e..1..6..e tmp: =b[ 4]; 
writeln(lst); 
write(lst, · ·); 
writeln(lst,·++++++++++++++++++++++++++++++++++++·); 
write(lst,· "); 
writeln(lst, ·+ benodigde wapening: ·,tmp:5:0, · mm 2 +'); 
write(lst,· '); 
writeln(lst,·++++++++++++++++++++++++++++++++++++·); 
writeln( 1st); 
writeln(lst); 

= ·,doorb[l)/lel2:8:3,' m4'); { write(lst, '(EI)o 
writeln(lst, · 
write(lst,'(EI)g -
wri teln( 1st, · 
writeln(lst); 

Mscheur = · ,doorb(3)/le6:5:0,· 
· ,doorb(2]/lel2:8:3,· m4'); 
optredend moment= · ,doorb[4)/le6:5:0,' 

writeln(lst,·doorbuiging prefabbalk: · ,doorb(5]:5:2,' mm'); 
plegeregel(4); } 
writeln(lst,chr(l2)); 

kNm. ) ; 

kNm.); 
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:.J..u:._,;;_d.u__r e. p r o j e c t n aam ; 
'LC k: intt:cge1·; 
~_g_:\. t1 

g i_r,_ 

c Jr::.;c 1·; 
got,,)xy( lCl,6) ;writer 'Project : ·,project); 
plaatsstr(project); 
i f proj eet < > • · th_en_ names [ 1] : = proj eet; 
gc,tc.,xy( Hl, 8); wri te( - ,Jnderdeel : ·, ,.1nderdeel); 
plaatsstr(onderdeell: 
if ,,,nderdeel (> tb!;".n. names[2] := cnderdeel; 

w1~ i te ( · 
w ~- i t ~ l n 1 

wrj~pt" 1=VRRANDfR 
1-Jrit~(-kf-:u;,;e :·); 
g0t~xy170.~herey'; 

2=PhJNT?N 

r)CE:!iq _ _r~ ui tvcwr; 
g_iJl 

il wapok = false then 
b_,;:g_i_n 

clrscr; 
raamon(l0,5,7(1,15); 

- ) ; 

1 , ) ; 

writeln; 
wr i te ( · 
writeln( 
writeln( · 

foutieve berekeningen kunnen NIET worden'); 
afgedrukt·); 

3hift print··); 

clrscr; 
projectnaam; 
printen: 
clrscr; 
t.iereken; 

:GIN HOCJFDPROGRAMMA} 

in 

1t:ia}js~r~nl-

d.m.v. 2=PRINTEN"); 
writeln; 
writeln(·wel kan een schermafdruk gemaakt worden m.b.v 

writ.eln;writeln; 
wri te(· 
raamback; 
exit; 

tik 1 in van verander·); 
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Jp : = 1 Cl Cl . ; 
1s:=Cl.; 
)5: =Cl. ; 
l: =O. ; 
:bbl:=18; 
:bb2:=48; 
-: = () . ; 
·ho:=24; 
~amu:=1.40; 
:amg: =- 1 , 7 0 ; 
!V: =D.; 
"a.: = 5 0 0. ; 
l ,3 : ::;: Cl . : 
:a: =O. : 
:xmax: =O. 500; 
;toppen : = true; 
>roject:=··; 
H,derdeel: =' ' ; 
1ben:=O.; 
rapolt: = t rue; 

Ebp:=37500.; 
q vv: = 15. ; } 

ibmon: 
copycharROMRAM; 
set.printer; 
chooseRAMset; } 

fmetingen; delay(lOOO); 
,elastingen; de lay-( 1000); 
1aterialen; dela.y( 1000); 
anee; 
,ere ken; 
d:=O; 
.h...i.l..e d d < > 3 ru,_ 

begin 

lrscr; 

menu; 
read ( dd); 
if dd = 1 then opnieuw; 
if dd = 2 then uitvoer; 

ibmoff;} 
otoxy(35,14);writeln('einde');gotoxy(l,25);delay(1000); 
resetprinter; } 
nd. 
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Inleiding 

Deze afstudeeropdracht is een analyse van het ontwerp van een 
tuibrug door J. van de Burg (student architectuur TIJE). Het 
ontwerp heeft 1n 1985 meegedaan aan de staalprijs, een wedstrijd 
uitgeschreven door het stöalbouwkundig genootschap voor studenten 
die tijdens hun afstudeerperiode het product staal toegepast 
hebben. en is bekroond met de eerste prijs. De inzending bestond 
"slechts" uit een ontwerp zonder verdere berekening. De jury had 
dan ook haar bedenkingen t.a.v de praktische uitvoerbaarheid van 
het ontwerp. 

Deze opdracht omvat een onderzoek naar de technische uitvoer
baarheid van dit ontwerp en zal eventueel resulteren in aanbeve
lingen voor aanpassing van dit ontwerp. 

In de navolgende hoofdstukken worden o.a. verschillende schema
tiseringen van het brugontwerp behandeld. De brug wordt in hoofd
stuk 1 als tweedimensionale konstruktie en vervolgens in hoofd
stuk 2 als driedimensionale konstrukt1e geanalyseerd. Met de 
daaru1tvolgende krachtswerking kan de brug vervolgens berekend en 
de dimensionering gecontroleerd worden. De voetgangerstuibrug is 
een "lichte" konstruktie en daarmee gevoelig voor trillingen 
zodat 1n hoofdstuk 3 het dynamisch gedrag nader bekeken wordt. In 
hoofdstuk 4 komt summier de detaillering van het brugdek en de 
uitvoering aan de orde. Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 de 
conclus1es van de uitgevoerde analyse en de aanbevelingen voor 
een eventueel verder onderzoek. 

Omdat het ontwerp een tuikonstruktie betreft waarin kabels een 
belangrijke rol spelen 1s Appendix A aan de kabel gewijd. Hierin 
worden opbouw. verschillende typen. mechanische eigenschappen en 
berekening besproken. 

In appendix B wordt het dynamisch gedrag van tuibruggen behan
deld. Aan de orde komen o.a trillingen opgewekt door de wind 
(resonantie en flutter) en trillingen opgewekt door de gebruikers 
(voetgangers) . 

opmerkingen : 
- De figuren en tekeningen waarnaar in de tekst verwezen wordt 
met de aanduiding b[nurnmer] zijn in de bijlage te vinden. 
- Om de krachtswerking te bestuderen is een model van de 
konstruktie gemaakt. Dit model is tevens nuttig om de resultaten 
verkregen m.b.v de computer. met name de vervormingen, globaal te 
controleren. 
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Hoofdstuk 1 

In dit hoofdstuk wordt de konstruktie in het platte vlak (twee 
dimensionaal) bekeken. De opeenvolgende schematiseringen verlopen 
van grof naar fijn. Op blz b 1 zijn de verschillende opeenvol
gende schematiseringen afgebeeld. 

1.1 Schematiserinsen 

In het ontwerp worden vijf gelijke brugdelen CL•±l0m) onder
scheiden. Als eerste schematisering wordt een balk op twee steun
punten met L=l0m genomen. De onderdelen van de vakwerkliggers 
(van het brugdek) worden op l/8*q*L2 gedimensioneerd. De toelaat
bare spanning waarmee gerekend wordt bedraagt 120 N/mm2

• Deze 
lage waarde is aangehouden omdat ongunstige effecten zoals extra 
belastingsgevallen in de driedimensionale ruimte, wind, knik van 
de staven, dynamisch gedrag, eventuele extra normaalkrachten 
(afhankelijk van het soort oplegging). nog niet in rekening 
gebracht zijn. Voor de onder- en bovenrand van de vakwerkligger 
worden ronde buizen (volgens ontwerp) gekozen. 

In de volgende stap wordt de gehele vakwerkligger ingevoerd. Er 
ontstaat een ligger over zes steunpunten. De berekening van de 
optredende krachten en vervormingen wordt uitgevoerd m.b.v. het 
computerprogramma DIANA. 
Bij het maken van de invoer voor het computerprogramma komt de 

vraag aan de orde: hoe wordt de oplegging van het brugdek gesche
matiseerd? Er zijn drie mogelijkheden : 

type a beide eindopleggingen scharnierend 
type b een scharnier en een roloplegging 
type c twee rolopleggingen. het brugdek hangt in de 

kabelkonstruktie. Door de wrijving tussen rol en 
ondergrond bliJft het brugdek op z'n plaats. 

De momentenverdeling in de vakwerkliggers is afhankelijk van 
deze randvoorwaarden. Om de invloed van de randvoorwaarden na te 
gaan worden drie mogelijkheden, type a. type b en type c 
doorgerekend. 

Via schematisering III (blz. b 1) wordt tenslotte het eigen
lijke ontwerp (schematisering IV) behandeld. De konstruktie wordt 
vervolgens beoordeeld aan de hand van de optredende vervormingen 
onder een aantal belastinggevallen. Deze belastinggevallen worden 
in de volgende paragraaf besproken. 

1.2 Belastingen 

Voor de berekening en dimensionering van stalen bruggen geldt de 
VOSB 1963 (Voorschriften voor het Ontwerpen van Stalen Bruggen). 
De dynamisch belasting (b.v. remkrachten bij verkeersbruggen)van 
een stalen brug werd in het verleden in rekening gebracht d.m.v. 
een stootcoefficient (waarmee de rekenbelasing vermenigvuldigd 
werd (belastingsfactor). Deze stootcoefficient is een "erva
ringsgetal" . opgesteld voor bepaalde brugtypen. De hier te 
analyseren tuibrug behoort niet tot deze typen. zodat de dyna-
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mische belasting niet m.b.v. deze stootcoefficient in reken1ng 
gebracht mag worden. Bij dit ontwerp zijn de optredende tril
lingen t.g.v. wind belangrijk. Het dynamisch gedrag kan m.b.v. 
moderne rekenapparatuur en programmatuur. door berekening van de 
eigenfrequenties, in rekening gebracht worden. Op een later tijd
stip (hoofdstuk 3) zal het dynamisch gedrag nader aan de orde 
komen. 

Bij verkeersbruggen met mobiele belastingen worden de maatgeven
de belastingcombinaties bepaald m.b.v. invloedslijnen. Daar het 
hier een voetgangerstuibrug zonder mobiele belasting betreft 
worden geen invloedslijnen bepaald. 

De vier verschillende belastinggevallen zijn, volbelasting, 
halfbelasting en schaakbordbelasting voor drie velden en twee 
velden (blz. b 2) (De belastingen zijn inclusief eigengewicht). 

1.3 Oorspronkelijk ontwerp 

Het vakwerk van het brugdek is in gevoerd als ligger bestaande 
uit 20 elementen. Blz. b 3 geeft deze schematisering weer met 
element en knoopnummers. 

De belasting wordt via de kabels naar boven gebracht en ver
volgens via de drukkolornmen afgevoerd. De tuikonstruktie is de 
hoofdkonstruktie waaraan het brugdek d.m.v. kabels bevestigd is. 
Verwacht wordt dat de tuikonstruktie zich star gedraagt. m.a.w. 
er worden twee vaste Punten gecreëerd waaraan de kabels bevestigd 
worden. Onder een symmetrische belasting, zoals volbelasting 
(case 1). en schaakbordbelasting (3 velden en 2 velden. case 3 en 
4. fig. b 2). gedraagt àe konstruktie zich, ongeacht de 
randvoorwaarden. volgens de verwachtingen (blz. b 5b,6,70 ). 

Onder een asymmetrische belasting zoals halfbelasting (case 2). 
komt een ongunstige vormgevingseigenschap van de tuiconfiguratie 
naar voren. De beide eindknopen van de drukkolommen. boven in de 
konstruktie (knoop 22 en 23) kunnen vertikaal verplaatsen (blz. 
b 5 0 .7b). Kabel 26 draagt nauwelijks nog bij aan de belasting
afdracht. In het begin is er gedimensioneerd op een ligger. op 
twee steunpunten met L=lO m. Door deze uitbuigingsvorm krijgt men 
in feite een ligger op twee steunpunten met L=20 m. -> 
M=l/8*q*(21) 2 =4*1/8*q*L2 s> het moment wordt een factor vier 
groter. Dit komt goed overeen met de computeruitvoer. Voor de 
kabelkrachten, oplegreacties en momenten zie blz. 8-11 . 

Om de invloed van de kabels op het vervormingsgedrag van de 
konstruktie na te gaan worden in de gehele konstruktie kabels met 
D•500 mm toegepast (in tegenstelling tot een eerder uitgevoerde 
berekening waarin kabels met d=90 mm zijn toegepast). Uiteinde
lijk blijken de vervormingen met ±10% af te nemen. Hieruit volgt 
dat de kabels maar een geringe invloed op de totale vervormingen 
hebben. 

Om de invloed van de stijfheid van de vakwerkligger na te gaan 
wordt deze een factor 4 vergroot (incl. oppervlak). De vervor
mingen worden hierdoor een factor 3.5 kleiner (ze nemen af van 
153 mm tot 43.2 mm). De ongunstige uitbuigingsvorm onder een 
asymmetrische belasting blijft echter bestaan. 
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Als kriterium voor de doorbuiging is 1/250 van de overspanning 
aangehouden. waarbij voor de overspanning 10 m (ligger over 
meerdere steunpunten) is aangehouden. Hieruit volgt dat de maxi
male doorbuiging 40 mm mag bedragen. Op grond van een te grote 
doorbuiging (153 mm) 1s de tuikonstruktie met de tot nu toe voor
gestelde dimensionering niet uitvoerbaar. Een aantal mogelijke 
oplossingen zijn : 

1) Het bestaande ontwerp aanhouden, en vakwerkliggers met een 
grotere stijfheid toepassen. 

2) Het ontwerp aanpassen door de kabelconfiguratie te ver
anderen. 

3) Het ontwerp aanpassen door het toevoegen van kabels. 

ad 1) 
- Indien voor stijvere vakwerkliggers wordt gekozen, zullen de 
vervormingen afnemen. De belastingafdracht vindt plaats via bui
ging in de ligger en niet via trek en druk zoals bij een echte 
tuikonstruktie verwacht zou mogen worden (het materiaalverbruik 
zal b1J deze oplossing toenemen). Het is dan ook konstruktief 
niet logisch om het probleem op deze manier op te lossen. Wanneer 
deze gedachte extreem wordt doorgezet. leidt dit tot het weglaten 
van de gehele tu1konstruktie. 

Ondanks de stijvere vakwerkliggers blijft de ongunstige 
eigenschap van de tuiconfiguratie behouden. 
- Een ander punt, dat nog niet is besproken, maar wel erg be
langrijk bij dit ontwerp is, is de trillingsgevoeligheid van de 
konstruktie. Aan het model, dat van deze konstruktie is gemaakt, 
valt reeds te constateren dat deze konstruktie in diverse 
eigentrillingsvormen kan komen. De uitbuigingsvorm onder 
asymmetrische belasting (case 2) is zo'n vorm en zal dit effect 
nog versterken. 

Op grond van de drie voorafgaande opmerkingen moet geconcludeerd 
worden, dat het bestaande ontwerp om konstruktieve redenen niet 
uitvoerbaar is. Het bestaande ontwerp mist een "gezonde" kon
struktieve vormgeving van de tuikonstruktie. 

ad 2) 
De verschillende varianten worden eerst m.b.v. het gemaakte model 
bekeken. Op blz. b 12,13 zijn een aantal varianten gegeven. Bij 
al deze varianten blijft onder een asymmetrische belasting de 
ongunstige uitbuigingsvorm bestaan zodat een oplossing in de 
vorm van het anders ruimtelijk vormgeven van de kabels niet te 
verwachten is. 

ad3) 
Voeg aan de bestaande konstruktie t.p.v. knoop 22 en 23 kabels 

toe om te verhinderen dat deze twee punten een vertikale ver
plaatsing krijgen. In het model is te zien dat onder de diverse 
belastinggevallen sommige kabels slap door gaan hangen (in 
computeruitvoer worden in deze kabels drukkrachten gevonden). Het 
slaphangen van kabels in een tuikonstruktie is niet aanvaardbaar 
en kan voorkomen worden door de kabels voor te spannen. Het 
blijkt dat de verplaatsingen behoorlijk afnemen (blz. b 14) en 
dat de momenten in de buurt komen te liggen van de in het begin 
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(blz. b 8) geschatte waarden. 
en 23 is het mogelijk de 
beperken. Dit gemodificeerde 
verder uitgezocht worden. 

1.4 Gemodificeerd ontwerp 

1 . 4. 1 Kabe 1 s 

Door het fixeren van de knopen 
verplaatsingen van het brugdek 

ontwerp met extra kabels zal 

22 
te 
nu 

Het voorspannen van de kabels geschiedt in het computermodel 
(DIANA) d.m.v. het aanbrengen van uitwendige krachten op deze 
kabels(blz b 15,16). Onderzocht zijn de invloed van de diameters 
van de kabels. de grootte van de voorspankrachten en hun 
onderling verhouding, op de krachtsverdeling in de konstruktie. 
De invloed van de randvoorwaarden bij de opleggingen van het 
brugdek zijn klein en worden verder buiten beschouwing gelaten. 

Om de invloed van het voorspannen op de verschillende kabels en 
de konstruktie na te gaan worden de kabelgroepen (nr. 28 en 29. 
26 en 27, 24 en 25, blz. b 17l elk afzonderlijk voorgespannen 
met een kracht van 100 kN. Het resultaat hiervan is op blz. b 
18.19 weergegeven. 

Door het aanspannen van de buitenste kabels wordt de gehele 
konstruktie naar beneden getrokken (blz. b 18b). Na het 
aanbrengen van een symmetrisch belasting zal de kabelkracht afne
men omdat o.i.v. deze belasting de kabels aan de buitenkant 
worden ontspannen. De grootste kabelkracht wordt bereikt o.i.v. 
asymmetrische halfbelasting, waardoor aan de onbelaste kant een 
extra trekkracht in de kabel (nr. 29) geïntroduceerd wordt. 

Door voorspannen van de kabels in het midden (nr. 26 en 27) en 
aan de binnenkant (nr. 24 en 25) wordt de konstruktie (vak
werkligger) vervormd. Dit komt omdat het brugdek tamelijk "slap" 
is (blz. b 18,19). Men zou verwachten dat door het aanspannen van 
de kabels in het midden (nr. 26 en 27) de doorbuiging van de 
vakwerkligger. die op deze plaats het grootst is. en het verloop 
van de momentenlijn gunstig beïnvloed kan worden. M.a.w door het 
voorspannen van deze kabels zou de doorbuiging verminderd en de 
momenten lijn omhooggetrokken kunnen worden. De kabels in het 
midden dienen hiertoe met een grote kracht te worden voorgespan
nen. 
Door de toegepaste kabelconfiguratie is dit niet mogelijk. De 

kabels in het midden (nr.26 en 27) en aan de binnenkant (nr.24 en 
25) beïnvloeden elkaar. Door het voorspannen van de ene kabel
groep wordt de andere kabelgroep ontspannen (druk in de kabel 
! ! ! ) . Hieruit volgt dat de kabels in het midden (nr.26 en 27) en 
aan de binnenkant (nr. 24 en 25) met· een minimale kracht moeten 
worden voorgespannen. De buitenste kabels (nr. 28 en 29) en de 
kabels in het midden en aan de binnenkant beïnvloeden elkaar 
slechts weinig. 

Om de invloed van de kabeldiameter na te gaan is de 
tuikonstruktie met een aantal verschillende kabeldiameters 
doorgerekend. Daar de kabels aan de binnenkant en in het midden 
geen grote invloed op de konstruktie en op kabels aan de 
buitenkant hebben worden deze buiten beschouwing gelaten. Zij 
zijn in principe vrij te kiezen. 
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Beschouw verschillende konstrukties met een voorspankracht in de 
buitenste kabels (blz. b 20-22). Voor een onderling vergelijk 
zijn de resterende krachten in de konstruktie van belang. De 
uitwendig aangebrachte kracht. om de voorspanning te simuleren. 
is slechts een fictieve kracht. Bij toepassing van kabels met een 
grotere diameter aan de buitenkant (nr. 28 en 29) wordt de 
uitwendige voorspankracht groter (Tabel 1, blz. b 23). doch 
inwendig blijven ongeveer dezelfde krachten heersen. Voor de 
horizontale kabel is een grote diameter gunstig omdat de "drie
hoek" (drukkolom-kabel- drukkolom (fig. lll stijver wordt waar
door deze minder vervormt. 

De afmetingen van kabels in het midden en aan de binnenkant zijn 
bepaald op 50 mm omdat kabels met kleinere afmetingen te "dun" 
lijken. Bepaal de diameters van de kabels aan de buitenkant en 
van de horizontale kabel zodat± de maximaal toelaatbare spanning 
bereikt wordt (een grote diameter voor de horizontale kabel is 
gunstig i.v.m. de vervorming van de tuikonstruktie ("driehoek")). 

Keuze kabe 1 
horizontaal 
buiten 

afmetingen : 
d=100 mm 

midden en binnen 
d=75 mm 
d=50 mm 

1.4.2. Type oplegging-

fig. 1 

Door een foute aanname in het begin van het project omtrent de 
berekening van de voorspanning is er in een aantal gevallen met 
een te kleine uitwendige voorspankracht gerekend, zodat een 
drukkracht in de kabel overblijft. Tevens zijn de konstrukties 
doorgerekend met andere kabeldiameters n.l. buitenkant d=100 mm. 
midden en binnenkant d=50 mm en horizontaal d=75 mm. De strek
king van het onderstaande verhaal blijft echter hetzelfde. 

De extra kabels (nr.28 en 29) kunnen aan het brugdek of aan het 
landhoofd worden bevestigd. Voor de oplegging van het brugdek 
zijn drie verschillende mogelijkheden n.l. type a. b en c (zie 
paragraaf 1.ll. Er zijn zes verschillende combinaties mogelijk: 
B4av type a, kabels aan het brugdek 
B4avrol type a, kabels aan het landhoofd 
B4bv type b, kabels aan het brugdek 
B4bvrol type b, kabels aan het landhoofd 
B4cv type c, kabels aan het brugdek 
B4cvrol type c, kabels aan het landhoofd 

De zes combinaties zijn vervolgens doorgerekend. 
Allereerst wordt de konstruktie zonder voorspanning doorgerekend 

om zodoende de maximale drukkrachten in de kabels te bepalen. 
Vervolgens worden de kabelgroepen met 100 kN voorgespannen. Hier
na worden. voor elk geval, de uitwendige voorspankrachten be
paald. Hiermee wordt de konstruktie vervolgens doorgerekend. De 
kabelkrachten. momenten en normaalkrachtenlijnen van de verschil
lende varianten zijn te vinden op blz. b 24-59 . 
Indien de randvoorwaarden scharnier-scharnier zijn (type al. 

kabels al dan niet aan het brugdek bevestigd, ontstaat "boog-
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werking" in het brugdek. hetgeen een extra normaalkracht in het 
brugdek oplevert. Het niet kunnen bewegen in horizontale rich
ting heeft ook zijn nadelen i.v.m. temperatuur belasting. Dit 
laatste geldt ook voor de typen ben c, waar de kabels aan het 
brugdek bevestigd zijn. Deze worden dan extra belast. In de 
andere gevallen ontstaat "boogwerking" in kabel nr. 28. 29 en 23 
(de "driehoek"), zodat het brugdek ontlast wordt. 
In de keuze tussen kabels aan het landhoofd en aan het brugdek 

spelen ook overwegingen in de driedimensionale schematisering een 
rol. Aan de hand van het model blijkt dat de konstruktie, bekeken 
in bovenaanzicht (fig. 2) niet erg stabiel is (zie stippellijn). 
Om dit te verbeteren moet de drukkolom naar twee kanten 
afgespannen worden. De basis van de driehoek mag niet te klein 
gekozen worden (fig. 3). Dit leidt tot het weglaten van de kabel 
in het vlak van de drukkolom (fig. 2, nr. 30,31) . deze is 
overbodig geworden. 

fig. 2 fig. 3 

Bij type c vallen de grote momenten (blz. b 52) onder asymme
trische belasting op (factor 1.5 groter). 

De keuze voor het type oplegging kan nu bepaald worden. Type c 
valt vanwege de grote momenten af. Kabels aan het brugdek valt 
af omdat de buitenste kabels voor stabiliteit in dwarsrichting 
gebruikt worden waarvoor een brede basis gunstiger is, zodat de 
kabels verder naar buiten geplaatst moeten worden. Type b, schar
nier-scharnier valt af op grond van de grotere normaalkracht en 
de verhinderde horizontale verplaatsing (temperatuur). Uiteinde
lijk blijft type b, scharnier-rol met kabels aan het landhoofd 
over. Met deze randvoorwaarden is de brug verder uitgewerkt. 

Invloed verplaatsing van de fundering 

Om de invloed van het verplaatsen van de fundering na te gaan 
wordt een vertikale en een horizontale verplaatsing op een van de 
steunpunten aangebracht. 

Indien het steunpunt, waar de drukkolom en de buitenste kabel 
aan bevestigd zijn, een verplaatsing ondergaat heeft dit invloed 
op de krachtsverdeling in de konstruktie. Een verplaatsing van de 
punten waar de vakwerkligger op steunt heeft slechts weinig 
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invloed op de konstruktie omdat de brug als J-1et wai-e öa~1 de 
tuikonstruktie hangt. 

Van belang is de verplaatsing van de steunpunten t.o.v. elkaar. 
Gekozen wordt voor een verplaatsing van knoop 24 ter grootte van 
100 mm in de positieve x richting (rechts) en de negatieve y 
richting (naar beneden. blz. b 60-62 voor vervormingen. momenten 
en kabelkrachten). Als beoordelingskriterium kan gekeken worden 
hoe groot de zakking maximaal mag worden opdat de veiligheid 
(gamma=l.5). in de vakwerkligger opgesoupeeerd is. In dit geval 
blijkt een vertikale verplaatsing (deze is maatgevend) van 40.8mm 
(blz. b 63) nodig te zijn om dit te bewerkstelligen. Bij een 
zakking van 40.8 mm is de veiligheid opgesoupeerd en wordt de 
toestand kritiek. 
Een zakking van 40.8 mm is voor een goed uitgevoerde fundering 

erg onwaarschijnlijk, zodat een mogelijke verzakking van de 
fundering niet meegenomen hoeft te worden als extra belastings 
geval. 

1.6 Dimensionering 

Nadat randvoorwaarden en belastingevallen bekend z1Jn wordt de 
tuibrug voor de laatste keer doorgerekend in de twee dimensionale 
schematisering. De optredende krachten en vervormingen zijn in de 
bijlage (blz. b 65-69) te vinden. De diverse onderdelen kunnen 
aan de hand van de dimensionering gecontroleerd worden_ Met 
behulp van deze gecontroleerde dimensionering kan een globale 
detaillering worden opgezet. Deze dient als basis voor de driedi
mensionale berekening (voor berekening van de diverse onderdelen 
zie blz. b 70-761. 

1.7 Beschouwing aan de hand van een optimaliseringsprogramma 

De tuibrug is tevens doorgerekend met een raamwerkprogramrna dat 
optimaliseert naar het staalverbruik. Dit programma is ont
wikkeld door Toon van Hunsel in het kader van zijn afstudeerwerk. 
De door hem uitgevoerde berekeningen op de aangepaste tuibrug 
geven een, op het eerste gezicht, vreemd resultaat. Er zijn twee 
uitkomsten bepaald. In het eerste geval (fig. 4a) wordt voor de 
drukstaven een oppervlakte nul gevonden. d.w.z. dat in de 
trekkabels 28, 23 en 29 een "drukboog" ontstaat. In het tweede 
geval (fig. 4b) wordt de oppervlakte van de horizontale trekka
bel nul zodat twee drukbogen ontstaan. 

fig. 4a fig. 4b 
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De oplossingen die m.b.v. het optimaliseringsprogramma gevonden 
zijn zijn volkomen logisch. De krachten "zoeken" de kortste weg 
naar de opleggingen. In de praktijk kan dit niet optreden. 
aangezien de kabelelementen geen druk kunnen opnemen. Daar de 
krachten blijkbaar niet langs de kortste weg worden afgevoerd is 
de tuikonstruktie qua materiaalverbruik volgens het 
computerprogramma niet de gunstigste oplossing. Bedenk wel dat 
knik niet in het programma verwerkt is. Bij het in rekening 
brengen van knik zal het staalverbruik toenemen. In het algemeen 
zijn raamwerkprogramma's voor het oplossen van dit soort 
problemen niet geschikt daar zij geen verschil maken tussen trek 
en drukelementen. 
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Hoofdstuk 2 

Na de beschouwingen van de tweedimensionale schematisering wordt 
de brug in de driedimensionale ruimte bekeken. Verwacht wordt dat 
de kabelkrachten in de buitenste kabels zullen toenemen omdat er 
een komponent in de derde richting bijkomt (y-richtingl. De 
kabels in het midden en aan de binnenkant zullen niet veel ver
anderen. deze worden n.l. met minimale kracht voorgespannen. De 
doorbuiging neemt waarschijnlijk toe omdat de vakwerkligger 
wordt ingevoerd als vakwerk met een kleinere EI dan de ligger uit 
hoofdstuk 1 . 

2.2 Belastinggevallen 

Evenals in de tweedimensionale schematisering is de konstruktie 
met een aantal verschillende belastinggevallen doorgerekend. Case 
4 (schaakbordbelasting, twee velden) uit hoofdstuk 1 wordt 
weggelaten.omdat gebleken is dat deze niet maatgevend is. Een 
aantal andere gevallen zijn toegevoegd (bijlage, blz. b 77). De 
nieuwe belastinggevallen zijn halfbelasting t.o.v. de lengteas 
van de brug (case 5). asymmetrische halfbelasting t.o.v de 
lengteas (case 6) en de windbelasting (case 7). Voor de windbe
lasting is conform de VOSB 1963 1.5 kN/m· aangehouden. Voor het 
getroffen brugoppervl.ak is de hoogte van de vakwerkligger (h=l.1 
m) aangehouden. Het eigengewicht is als afzonderlijk belasting
geval ingevoerd. De voorspankrachten kunnen vervolgens bepaald 
worden. waarna uiteindelijk de krachtsverdeling bekend is. In de 
laatste berekening worden het eigengewicht. de andere belas
tingsgevallen (case 2 t/m 7) en voorspanning gecombineerd. De 
windbelasting kan vervolgens weer hiermee gecombineerd worden 
(van belang voor de krachten in de kabels). 

2.2 Gemodificeerd ontwerp 

Allereerst wordt de konstruktie o.i.v. de zeven belastingsgeval
len berekend. Het blijkt dat de konstruktie. indien de brug in 
bovenaanzicht bekeken wordt. de neiging heeft om met de wijzers 
van de klok mee te draaien (blz. b 78). De tuibrug is voor wat 
betreft de kabelkonstruktie puntsymmetrisch, hetgeen inhoud dat 
de konstruktie een rotatieas heeft. Dit "meedraaien" van de 
konstruktie is niet gewenst. Meestal wordt om deze reden geen 
puntsymmetrische konstruktie toegepast, maar een konstruktie die 
symmetrisch is t.o.v zijn middenvlak (in lengterichting). Door 
dit "meedraaien" treedt in het brugdek wringing op (blz. b 79). 
Om deze reden is belastinggeval 6 toegevoegd. Deze wringing van 
het brugdek is ongunstig en dient vermeden te worden (i.v.m. 
mogelijke torsietrillingen). 
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2.2.1 Kabels 
De invloed van de voorspankrachten z1Jn bij twee verschillende 

kabelconfiguraties bekeken. De eerste configuratie komt uit àe 
tweedimensionale schematisering (kabels buitenkant. nr.514-517. 
met d=75 mm. blz. b 81-89). Bij de tweede configuratie zijn tw,:,Ec 
kabels aan de buitenkant (nr. 514 en 5171 vervangen door een 
kabel met diameter van 100 mm (blz. b90-96). 

Zoals uit hoofdstuk 1 reeds bleek heeft de uitwendige kabeld1a
meter, d.w.z. de kabelstijfheid. op de inwendige krachtwerking 
geen invloed. De kabels met d=75 mm voldoen op sterkte zodat voor 
deze kabels gekozen is. 
2.2.2 Voorspanning 

Om de invloed van de voorspankrachten op de konstruktie te 
onderzoeken zijn de afzonderlijke kabels elk met een uitwendige 
belasting van 100 kN belast. Op deze manier worden 12 belas
tinggevallen verkregen (blz. b81-89). Opvallend is dat de kabels 
aan de buitenkant zich niet alle vier hetzelfde gedragen. De 
konstruktie gedraagt zich voor belasting van kabel nr. 514 en 517 
"stijver" en voor kabel nr. 515 en 516 "slapper" (van bovenaf 
gezien zijn de verplaatsingen o.i.v. een kracht op de kabels nr. 
514 en 515 ongelijk (blz. b 82)). Dit kan verklaard worden m.b.v 
een williotdiagram (blz. b 97). van de verplaatsingen van knoop 
208 o.i.v. de verschillende voorspankrachten. Bij vergelijk van 
de verplaatsingen o.i.v belasting van de kabels aan de buitenkant 
(nr. 514-517) met eenzelfde kracht blijkt dat de konstruktie net 
als bij de belastingg~vallen uit paragraaf 2.2 van boven gezien 
met de w1Jzers van de klok wil meedraaien. Hieruit volgt dat de 
kabels met nr. 515 en 517 met een grotere kracht dienen te worden 
voorgespannen. De vier kabels in het midden en aan de binnenkant 
gedragen zich vrijwel hetzelfde en worden derhalve met dezelfde 
kracht voorgespannen. Hun invloed op de kabels aan de buitenkant 
is gering. 
Als uitgangspunt voor het voorspannen geldt dat in geen van de 

kabels een drukkracht mag optreden en dat het ongunstig weg
draaien van de konstruktie moet worden tegengegaan. M.a.w de 
verplaatsing in positieve y-richting moet worden tegengegaan 
(blz. b 98). Indien dit niet gebeurt zullen de verplaatsingen in 
z-richting groter worden (blz. b 99) Dit laatste kan gebeuren 
door de knopen 206 en 208 m.b.v. de voorspankrachten een tegen
uitwijking tegen de draairichting in te geven. De grootte van 
deze uitwijking is zo gekozen dat de gemiddelde uitwijking voor 
volbelasting (+eigengewicht+voorspanning) en voor voorspanning 
(+eigengewicht) nul is. 
Voor de bepaling van de grootte van de uitwendige voorspan

krachten zie bijlage blz. b 100-109 

2.2.3 Berekening 
Nadat krachten (blz. b 113) en vervormingen (blz. b 114-135) van 

de konstruktie bekend zijn, wordt de dimensionering van de kon
struktie gecontroleerd (blz. b 137-157). 

De grootste vertikale vervorming bedraagt 32.9 mm (case3, half
belasting, knoop 27). Het eigengewicht is in deze waarde ver
werkt. Door het brugdek voor te vervormen kunnen de vervorm1ngen 
verminderd worden (zeeg). Indien de vervorming t.g.v. het eigen-
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gewicht door voorvervormen weggewerkt wordt 
plaatsing 32.9 - 6.1 = 26.8 mm. De maatgevende 
plaatsing van de roloplegging t.p.v. knoop 101 
onder volbelasting. 

bedraagt de ver
horizontale ver
bedraagt 11.7 mm 

Onder belasting van de IPE-balk van het U-profiel verplaatst de 
bovenrand naar binnen (blz. b 125

0
). De maatgevende verplaatsing 

bedraagt hier 14.5 mm (halfbelasting, knoop 42). 

2.3 Vergelijking tussen twee- en driedimensionale schematisering 

Direct vergelijkbaar (na verwerking van de veiligheidsfaktor 
J=l.5. die in de tweedimensionale ruimte in de belasting verwerkt 
is) zijn de vervormingen van het brugdek in vertikale richting 
(twee dim. : y-richting, drie dim. : z-richting). Dit in tegen
stelling tot de krachten die in de tweedimensionale 
schematisering voor de vakwerkligger als geheel en in de driedi
mensionale dimens1onering voor de verschillende onderdelen van de 
vakwerkligger bepaald zijn. 

Op blz. b 161 zijn voor twee belastingevallen. volbelasting en 
halfbelasting, de verplaatsingen uitgezet. In eerste instantie 
is gekeken naar de verplaatsingen bepaald inclusief voorspanning. 
De verplaatsingen blijken dan nagenoeg hetzelfde te zijn. Omdat 
het verschil tussen voorspanning in de tweedimensionale- en de 
drie dimensionale schematisering erg groot is kan deze beter 
buiten beschouwing gelaten worden. Beschouw de brug voor 
dezelfde belasting (vol- en halfbelasting) zonder voorspanning 
(blz. b 1621. Bij vergelijking van hetzelfde punt (b.v. knoop 5 
twee dim. en knoop 21 drie dim .. dit is het aangrijpingspunt van 
de kabel in het midden aan het brugdek) is de verplaatsing drie
dimensionaal (27.9 mm) iets groter dan tweedimensionaal (24.1 
mm). Dit ligt voor de hand immers de ligger is als "echte" 
vakwerkligger ingevoerd, d.w.z. dat de dwarskrachtvervorming nu 
meespeelt. waardoor de vervormingen z1Jn toegenomen. De 
vervormingen uit de drie dimensionale schematisering sluiten goed 
aan op die uit de tweedimensionale. 
Gezien de vervormingen en dimensionering is het uitgangspunt 

uit hoofdstuk 1. inzake de aanname van een toelaatbare spanning 
van 120 N/mm2

, aan de conservatieve kant geweest. 
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Hoofdstuk 3 

Het verdringen van klinknagels door voorspanbouten en de 
ontwikkeling van de lastechniek hebben er voor gezorgd, dat 
onderdelen van een staalkonstruktie niet meer t.o.v. elkaar 
zullen verplaatsen. Bovendien heeft naast de reductie van het 
eigengewicht de integratie van wegdek en hoofdliggers zijn 
invloed gehad op de natuurlijke demping van de konstruktie. BiJ 
de oude konstrukties veroorzaakte elke trilling een relatieve 
beweging tussen dek- en hoofdliggers. waarmee door wrijving 
tussen deze onderdelen een aanzienlijk deel van de bewegings
energie opgesoupeerd werd (mits het dek niet geplaatst was in de 
neutrale lijn van de hoofdligger). Hierdoor wordt bij de opleg
gingen minder energie verbruikt. Het gevolg van deze ontwik
kelingen is dat konstrukties "gevoeliger" voor tril'lingen 
geworden zijn. 

De te beschouwen konstruktie heeft een gering eigen gewicht en 
kan beschouwd worden als een "lichte" konstruktie. Dit duidt 
erop dat de konstruktie gevoelig zou kunnen zijn voor 
trillingen. 

De afmetingen van de 
liggen vast. Aan de 
eigenfrequenties van 
informatie betreffende 
B verwezen. 

3.1 Eigenfresuenties 

profielen zijn in hoofdstuk 2 bepaald en 
hand van de dimensionering worden de 

de konstruktie bepaald. Voor nadere 
de dynamische aspecten wordt naar appendix 

De konstruktie bestaat uit twee hoofdonderdelen n.l. de tuikon
struktie (drukkolommen met kabels) en de brugkonstruktie (vak
werkliggers met brugdek). Om het gedrag van het brugdek te 
onderzoeken zijn de drukkolommen vervangen door starre steun
punten in knoop 206 en 208 (de verplaatsingen in de knopen 206 
en 208 worden verhinderd, de tuikonstruktie is uitgeschakeld). 
M.b.v. het programma DIANA zijn de eigenfrequenties bepaald. De 
uitvoer bestaat uit een aantal eigenfrequenties en de relatieve 
verplaatsing van de knopen zodat de uitbuigingsvorm bekend is. De 
laagste vijf eigenfrequenties zijn in onderstaande tabel 1 
weergegeven. 

f1 = 5.76 Hz eerste buigtrilling in y-richting 

f2 - 11.00 Hz eerste buigtrilling in z-richting 

f3 = 12.97 Hz tweede buigtrilling in z-richting 

f4 .. lj,47 Hz tweede buigtrilling in y-richting 

f5 - 14.10 Hz derde buigtrilling in z-richting 

tabe 1 1 
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Voor de uitbuigingsvormen van de eerste vijf eigenfrequent1es z1e 
fig. 3.la t/m fig. 3.5d (blz. b 163-172) van de bijlage. 

De orde van grootte van de gevonden eigenfrequenties is d.m.v. 
een handberekening gecontroleerd (computer 5.76 Hz. handbere-
kening : 6.42 Hz, zie bijlage blz. b 173). 

Vervolgens zijn de eigenfrequenties van de gehele konstruktie 
bepaald. De eerste negen eigenfrequenties ziJn weergegeven in 
onderstaande tabel 2. Voor de uitbuigingsvormen zie fig. 3.9a 
t/m fig. 3.17d, bijlage blz. b 175-192 

f1 - 1. 77 Hz eigenfrequentie drukkolom in y-richting 

f2 - 1. 79 Hz eigenfrequentie drukkolom in y-richting 

f3 = 1.93 Hz eigenfrequentie drukkolom in z-richting 

f4 = 1. 94 Hz eigenfrequentie drukkolom in z-richting 

f5 = 5.09 Hz buigtrilling in y-richting 

f6 = 5.40 Hz torsie 

f7 = 5.94 Hz buigtrilling in y-richting 

f9 = 7.32 Hz buigtrilling in z-richting 

f9 = 7.82 Hz eigentrilling drukkolom 

tabel 2 

Opvallend is dat de eerste vier eigenfrequenties dicht bij 
elkaar in de buurt liggen en vrij laag zijn. Deze vier eigenfre
quenties zijn de eigenfrequenties (grondfrequenties) van de 
drukkolommen (fig. 3.9a t/m fig. 3.12d, bijlage). fl en f2 zijn 
trillingen in horizontale richting (y-richting), f3 en f4 zijn 
trillingen in vertikale richting (z-richting). De konstruktie is 
blijkbaar in de y-richting slapper dan in de z-richting daar de 
frequenties f 1 en f 2 kleiner zijn dan f3 en f 4 . .In het ene geval 
trillen beide kolommen in dezelfde richting (f1 en f3), in het 
andere geval (f 2 en f 4 ) trillen de kolommen in tegengestelde 
richting, De eigenfrequentie van de drukkolom is middels een 
handberekening gecontroleerd. De twee waarden (computer 
gemiddeld 1.85 Hz, handberekening 1.93 Hz) komen goed met 
elkaar overeen (blz. b 193). De vijfde eigenfrequentie van de 
konstruktie (f 5 • 5.09 Hz) is de eerste eigenfrequentie van het 
brugdek. Deze waarde komt goed overeen met de eerste eigen
frequentie van de konstruktie zonder drukkolommen (5.76 Hz, tabel 
1). Bij vergelijk van de eerste buigtrilling in z-richting ligt 
de eerste buigtrilling voor de gehele konstruktie (7.32 Hz) 
lager dan voor het brugdek (11 Hz) alleen. De verschillen 
treden op doordat de verplaatsingen in de knopen 206 en 208 
mogelijk zijn. 

De stijfheid van het 
het aanbrengen van 
(bijlage blz. b 1941 

brugdek in zijde.linkse richting is d.m.v. 
windverbanden vergroot. De eigenfrequenties 
zijn nauwelijks verschillend van de 
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waarden zonder windverband. De uitbuigingsvormen zijn vrijwel 
identiek. De zijdelinkse stijfheid van de konstruktie is groot 
genoeg en hoeft niet worden aangepast. 

De kabels aan de buitenkant nemen een belangrijke plaats in het 
ontwerp in. Zij moeten verplaatsingen in zijdelinkse en in verti
kale richting verhinderen. Door de stijfheid van deze kabels te 
vergroten (kabels met grotere diameter toepassen) nemen de ver
plaatsingen t.g.v. de statische belasting af. In dynamisch 
opzicht zullen de eigenfrequenties toenemen (gunstig). De kabels 
aan de buitenkant hebben in de statische berekening een diameter 
van 75 mm. Om esthetische redenen moet geen grotere diameter dan 
100 mm worden toegepast. De berekening van de eigenfrequenties 
van de konstruktie is opnieuw uitgevoerd met een diameter van 100 
mm voor de kabels aan de buitenkant. In onderstaande tabel 3 zijn 
deze eigenfrequenties weergegeven. 

f1 = 1.85 Hz 

f2 E 1.86 Hz 

f3 = 1.93 Hz 

f4 = 1.94 Hz 

f5 = 5.59 Hz 

f6 = 6.23 Hz 

f7 = 6.32 Hz 

f8 = 7.71 Hz 

f9 = 7.89 Hz 

tabel 3 

Uit een vergelijking van de eigenfrequenties (tabel 2 en tabel 
3) blijkt dat vergroting van de diameter een kleine invloed heeft 
op de eigenfrequenties. De waarden van de eigenfrequenties nemen 
toe (gemiddeld met 8%). De uitbuigingsvormen komen goed overeen. 
De verbeteringen z1Jn niet dermate spectaculair dat de 
kabeldiameter aangepast wordt 

3.2 Gevolgen van de eigenfreguenties voor de konstruktie 

3.2.1 Resonantie trillingen 

Drukkolom 
M.b.v. de berekende eigenfrequenties van de drukkolommen kan de 
windsnelheid bepaald worden waarbij de drukkolom gaat resoneren 
(blz. b 195). Dit blijkt een windsnelheid van 9.4 m/s te zijn. 
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Een windsnelheid van 9.7 m/s (•34 km/hl wordt op de beaufort
schaal aangedu1d met windkracht 5 (vrij krachtige wind, fig. 
3.26). Deze windsnelheid komt in nederland volgens fig. 4 van 
appendix B regelmat1g voor. U1t de berekende lage windsnelheid 
volgt dat gevaar voor resonantie aanwezig is. Echter het getal 
van Reynolds ligt in een gebied waar de stroming turbulent is. 
Dit wil zeggen dat de periodieke wervelvorming verstoord wordt 
zodat resonantietrillingen niet zullen optreden. Door het 
toepassen van een andere doorsnedevorm (geen cirkelvormige 
doorsnede) kan de windsnelheid waarbij resonantie optreedt 
vergroot worden. Hierdoor verandert het Strouhal getal. Uit 
tabellen (fig. 3.19.lJ voor Strouhal getallen [5,11, appendix Bl 
van samengestelde profielen blijkt dat de profielen allen een 
strouhal kleiner dan 0.2 hebben. De kleinste waarde, 0.1 , wordt 
bereikt voor een koker. Het Strouhal getal wordt volgens deze 
tabellen maximaal een factor twee kleiner dan het Strouhal getal 
voor een cilinder. 

Als de buisvormige drukkolom vervangen wordt door een samenge
stelde drukkolom dan neemt S af (maximaal een factor 2, Dit houdt 
1n dat de windsnelheid die de kolom in trilling kan brengen wordt 
verdubbeld. In dit geval wordt v0 ± 20 m/s. Dit is windkracht 9, 
zware storm. Windkracht 9 komt in Nederland beduidend minder voor 
dan windkracht 5. zodat door het toepassen van een samengestelde 
kolom resonantietrillingen niet zullen optreden. 

Resonantie van de tuikabels 
Door de geringe afmetingen is de windsnelheid waarbij de kabels 
gaan trillen laag (blz. b 196, bijlage BJ. Mits de kabels de 
wisselende spanningen, die door het trillen veroorzaakt worden. 
kunnen opnemen is dit ongevaarlijk. 

Brugdek 
De resonantietrillingen van het brugdek in zijdelingse en 
vertikale richting zullen gezien de frequenties van 5.09 Hz en 
7.32 Hz geen problemen opleveren. De frequenties liggen boven 5 
Hz. in het gebied buiten de werking van windvlagen, en liggen 
hierdoor niet in het gebied waar moeilijkheden kunnen optreden 
(appendix B). 

3.2.2 Fluttertrillingen 

Aangezien de torsiefrequentie (5.40 Hz) kleiner is dan de 
buigfrequentie (7.32 Hz) zullen de twee trillingen elkaar niet 
versterken zodat geen gevaar voor flutter aanwezig is. (voor meer 
informatie over flutter zie appendix B) 
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3.3 Oorspronkelijk ontwerp 

Voor de volledigheid zijn tevens de eigenfrequenties van het 
oorspronkelijke ontwerp bepaald (tabel 4) Voor de uitbuigings
vormen zie fig 3.21a t/m fig. 3.25d). De buigfrequenties liggen 
in een gebied onder de 5 Hz zodat het optreden van trill1ngen 1n 
de gebruikstoestand te verwachten is. De 3e eigenfrequentie komt 
overeen met de statische vervorming onder halfbelasting (blz ... 
bij lage). 

f1 - 0.77 Hz torsie 

f2 - 0.81 Hz buigfrequentie in y-richting 

f3 - 1.59 Hz buigfrequentie in z-richting 

f4 = 1.93 Hz eigenfrequentie drukkolom in z-richting 

f5 = 3.07 Hz torsie 

tabel 4 

De eigenfrequenties van het oorspronkelijk ontwerp liggen 
aanzienlijk lager dan de eigenfrequenties van het gemodificeerde 
ontwerp (vgl. torsie 0.77 Hz t.o.v. 5.40 Hz. buigtrilling in z
richting 0.81 Hz t.o.v. 7.32 Hz). De eigenfrequenties liggen in 
een gebied waarin het waarschijnlijk is dat hinderlijke 
trillingen zullen optreden zodat het oorspronkelijk ontwerp niet 
aan de eisen kan voldoen. 
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Hoofdstuk 4 

Uit hoofdstuk twee en drie volgt dat de brugkonstruktie n.a.v. 
de tot nu toe gedane berekeningen uitgevoerd kan worden. Hier
onder volgen enige aspecten van uitvoering en detaillering. 

4.1 Detaillering 

De basiselementen van het brugdek z1Jn een V-profiel, bestaande 
uit een IPE160 en een verlopend profiel, en buisprofielen die als 
boven en onderrand van de vakwerkliggers fungeren (zie tek ... ) . 
De U-profielen worden om de 1 m1 geplaatst. Ze worden via ronde 
buizen, die de boven en de onderrand van de vakwerkligger 
vormen, met elkaar verbonden. De ronde buizen, die de hoofddraag
konstruktie vormen, lopen door en worden niet tussen de 
U-profielen gemonteerd. In de IPE-profielen wordt een gat gebrand 
zodat de buisprofielen er door gestoken en gelast kunnen worden. 
Indien de buisprofielen op de lijven van de IPE-profielen gelast 
zouden worden. bestaat er gevaar voor laminaire scheurvorming 
(fig. 8). 

---------.!),-~ --

fig. 8 

De traptreden zijn in hout uitgevoerd. De krachten en spanningen 
die t.g.v. de windbelasting ontstaan loodrecht op de overspan
ningsrichting zijn gering. 

De kabelbevestiging aan de brug is zo gedetailleerd dat 
beweging in twee richtingen mogelijk is. De rotatie om zijn as 
is verhinderd. Het aanspannen, voorzover noodzakelijk, geschiedt 
door het aandraaien van een tweetal bouten. 

De kabels op het landhoofd worden aan de betonnen funderings
balk verankerd. De voorspanning wordt d.m.v. een vijzel 
aangebracht. 

4.2 Uitvoering 

Na het grondwerk en de fundering kan de kabelkonstruktie worden 
uitgevoerd. Het brugdek wordt geprefabriceerd en verdeeld in drie 
delen. Indien dit volgens schema I (fig. 9) gebeurt moet een 
verbinding gemaakt worden in een punt waar al hoge spanningen 
heersen. Tevens zit hier een knik in de brug zodat schema 1 
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fig. 9 

moeilijkheden oplevert. Schema II geeft een betere opdeling. Hier 
ligt de naad op een punt waar de momenten klein zijn. De boven en 
onderrand worden t.p.v. de naad versterkt door een buisprofiel 
met een kleinere diameter (fig. 10). De diagonaal wordt· later 
aangebracht in zijn geheel of gedeeltelijk (vgl fig. 10a en 10b). 
De gehele diagonaal plaatsen lijkt i.v.m. de passingsproblemat1ek 
de betere oplossing. De drie brugdelen worden vervolgens in ge 
kabels gehangen en aan elkaar gelast. Tenslotte worden de voor
spankrachten op de buitenste kabels d.m.v vijzels aangebracht. 

fig. 10 
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Hoofdstuk 5 

5.1 conclusies 

Gezien de statische berekening (grote doorbuiging t.g.v. het 
verplaatsen van knoop 206 en 208 bij asymmetrische belasting, 
ontbreken van voldoende stabiliteit in y-richting en de 
dynamische berekening (lage eigenfrequenties in een frequentie
gebied van de windvlagen waar problemen te verwachten zijn) waren 
de twijfels gegrond die de jury had t.a.v. het oorspronkelijke 
ontwerp. Het oorspronkelijke ontwerp kan derhalve niet worden 
uitgevoerd. 

Door het toevoegen van extra kabels is het oorspronkelijke 
ontwerp aangepast. Het effect van de extra kabels is tweeledig. 
Enerzijds verhinderen ze de verpplaatsing van knoop 206 en 208 in 
z-richting en anderzijds verzorgen ze de stabiliteit in y-rich
ting. Statisch en dynamisch voldoet dit gemodificeerd ontwerp aan 
de e1 sen (hfst 2 en 3) . 

5.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Er zijn twee interessante punten die nader bekeken kunnen 

worden n.l 
1) De fundering 
Als fundering is gedacht aan een platte balk op palen (fig. 11) 

~LJ~21LHT 

. Dau6li.K 

fig. 11 

1 

1 

1 

De verplaatsingen (translatie, rotatie) zijn van belang voor de 
voorspanning in de buitenste kabels. Indien het fundatieblok 
roteert (fig. 11) wordt een kabel ontlast zodat de voorspanning 
verdwijnt. terwijl de andere kabel zwaarder belast wordt. De 
krachten die op de funderingsbalk werken z1Jn groot, zodat de 
plaatsing van de palen zorgvuldig gekozen moet worden. 

2)Responsieberekening 
Hoe reageert de konstruktie 
een lopende voetganger en hoe 
de dempingsgradiënt? 

op een bepaalde aanstootkracht b.v. 
groot zijn de trillingsamplitude en 
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Appendix A 

Een kabel is een lijnvormig, stalen constructle-eleme7t. 
hoofdzakelijk trekkrachten opneemt. De kabel wordt in het 
meen toegepast 

alge-

al in bouwkundige of civieltechnische construct1es 
b) voor werktu1gbouwkundige doeleinden (b.v. hi_1sinstallat1e:::, 

1 iften) 
B1j toepassing in de bouw gelden naast sterkte en st1jfheids 
eisen in het bijzonder, eisen t.a.v. duurzaamheid en corrosie
bestendigheid. Dit in tegenstelling tot het werktuigbouwkundig
toepassings gebied, waar slijtage en flexibiliteit (soepelheid) 
meestal maatgevend ziJn voor constructie en gebruik van de 
kabel. In onderstaande paragrafen volgt een nadere beschouwing 
van kabels voor wat betreft de bouwkundige toepassingen. 

i Overzicht kabeltypen 

:a~i::e::E Kate:s 
:e:e~e~te~ :a~a::e: 1 

~ Opbouw van de kabel 

st:e,; me: :a~a::e::e tra:e~ 
1~2:;.;nde:c: 

spriraa:vormig QS•O~cEi s:•e~g 
o~;e=~~~t uit ro~te dra,er 

spirialvo~~~; ge~on:e~ s:re~; 
o~;ebou~: uit v~rt~~a:e~ 
(çes'.c:er, ~a~e;: 

Zoals hiervoor in schema weergegeven, kunnen kabels [11] onder
verdeeld worden in geslagen kabels en parallelle kabels. Deze 
twee groepen worden nader behandeld in paragraaf 2.2 en 2.3 . 
A: lereerst wc,rdt enige aandacht geschonken aan :riet "bat'iselemer:t" 
van elke kabel, de draad. 

2 
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2.1 Draad 

De draaè. 
ga:-1çsp1-oèL-ct 

~s he:. bas:s onderdee: va~ elke Ä:1~e:. A.:.=· 
wordt i. :La. e e :-, c. i a::1e t e1· var. 

5-:3 mT. genome:.. DE-ze wanr.g-::walste draac: woni:. ve1-vc,;::;c:-.s r:~1jc.

v~rvcrmè.. totdat dec.raad de gewenEte c.:amete1·. doorsnec.e en 
trekster;.:te heeft. De rr.a>::i:n.:de dia:-:-,e;:er bedraa,;-:: o;;ge·,;e2r 7 ::--.;-:_. 
De è.oorsnec.e is in è.e regel ronc.. maar kan ook z- of s-vormig. cf 
kor:.1sch ::1_in (fig 2.1). 

Het verdient de voorkeur de draden te 
eiebeetendigheid 
(bij ± 480 'Cl 
2. 2) 

van elke draad. Ais 
neemt de treksterkte 

110 

180 

('-... ---wlBJ .15,,. 

·,_ 
\ ........... ... _ 
\ --- -. llJO• ; ·, --- . .----..l :----

1Bl 

17J 

... : '· ............... --'!!.:... . ·t-·- ---~ 161 

1 

' 

150 
i -
1 

i 
1 ' f ' 10 

kil itt •i• 
■iltl 4. .1 •• ., •• , ... z.,r"tï•···· •i••· ........ ,.H. Dn.tl'I hi 'H .... Ïl'.e■H 

A■lallr•pH■t■H■ i■ A .... •••••hit ••• •H Zeit . 
.Aala■plHd1keit • - W lpl••'· f•••it:bi11•era.,1 ••tll Il •i• IN-1 
ao 0 c •••• 12 1/,, IMri 100 °c "tw• S ,,_ (■•à Ven .. •• • ., ROAC. 
•· PJJl 

hg 2, l 

ve1•zinken i .v.m 
gevolg van het 
van àe draad af 

fi; 2.2 

de co1ro
verzinken 
(7j (f1ç; 

Voor àe treksterkte van de koudvervormde draad kan een waarde var, 
2400 N/mrn' bereikt worden. In de praktijk zal de treksterkte 1800 
N/mm2 niet mogen overschrijden [9; i.v.m. vermoejing, en bez1tten 
c'.e vt:>1·zi ~1kc:e draden ee.1 trekstei-:ne tusser-, de 14CJC: er. .:.soo ~/fü':1°. 
~:-1 fi~ 2 . .3 :.3} is globaa~ aa:igegeven wel:~:E-' d1",3.a_.j-d:a.m~~e::,,-~ \1,:,,)r 
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D ~ M,tii, 
~ ltinl,'/tigJ - - - - - • - -> 

ï -, frrmt/ril,t, M,lli, 

L-J Jll/trtnchl,,,_,, 
Stilt llin/iltill 

stre~ger 

Bild :!. Dr~•11igk,it,,. in A61aiingigk,it l'Om Dwclunau:r und r:on d11r Q,u,rá"ilufläcli• 

aJ nath Rab111 (ÖSSR); b) "°tl' Mnbold (BRD} 

2.2 De geslagen kabels 

De geslagen kabels kunnen onderverdee:d worden in strengen e~ 
een verzarûE-l1ng Vé:'; strenger: :l.2J. Ee:-, Sï:reng ~s een verzamel:.ng 
van draden. die sp:raalvormi~ rond een middendraad zijn gew0n~e~. 
ir1 eer; of meerdere lagen {f ig 2 .4). Een streng kan geb1·uikt 
worden of als een individueel deel dat de krach~en opneemt, 
wanneer t:ex:biliteit een ffiinder belangrijke rol speelt. of als 
e~n Gnde:dee! van een verzame:i~g van stren~en. 

'• 
' . . . ' ,,,.. " ~ .-~ ... .· ,.r+i .- . 

' 

Ee:-: verzarr.e: :ng Vè.r, strengen is samengeete :d uit een aër.ta l 
strengen die epiraalvormig rond een kern gewonden zijn. we!ke op 
z1.1n be1..:.:rt weer is opgebc,uwè. u1t een streng c.t een verzameling 
var. strengen (fig 2.5J. In tegenstelling ~ot een streng zorg
eer; verzameling van strengen voor een vergro'ting van de bui 
gingscapaciteit en wordt dus daar gebruikt waar buiging var. ~~ 
kabe~ een be:angri_ike rc,l speelt (b.v. liften) 
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...... \ - -. - =- ~. ~ 
-=-1 - .._, - _,. -

t:re...;}:~·-.i-::;:-t-;t. èa:-~ E-E:-.. vei ::.:::·r;e~ :r~,; \'ë.t~ etr•~:-.;:en. 
De eiäst:.cit~:it3-~Cà:...;.l'-13 Vä:1 e 1?:-. stre-~:ij =-~· ;rr·:..,:.e::- :::1:-t è.f-_, \/Z';:": 

ec~ v~r=a~.0:i~g va~ ~tre~ge~ b~: ge!1:~e t:amet~rs. 
Een st.1·e~~1g >::i?·. n::;1 1.:i .. :1· g-:;e;:i 1:.·~~;~:;-: d5:--. eE-:-s; ve1·=.:1:-~·:~:::.:--~g '{.~:--
st 1·e:--,-;er:. 
De drade~ va~ ee~ streng z:J~ ov~r he~ a!g~~eE~ g?o~er d~~ ~:: 
,.-ar-" E-'2Y-, vei·zame;jng van strense:-. lfig 2 .. 3; met ge:::._-;ke u:t......-en
dige maten. (hetgeer. neerkomt op een kleiner buitenopper-1:aJ-: e:-i 
een betere bescherrring tegen corrosie). 

In de bou~~unde worden hocfdzakelijk strengen toegepas~. Dit in 
tegenste: :1:-ig tet de werktuigbouwkunde wae:- de verzö.meling var1 
strenge~ gebruikt worden. 

Onder d~ strengen kunne~ twee verschillende typen onderschei
den worden voor wat betreft hun opbouw [1.21. 
1) de spi~aalvormig gewenden streng o~gebouwd uit ronde draden 
2; de s;:,:ra.a;vm·m1g gewc,nè.en st:reng opge;::,ouwè.. uit vc•rm:fraden 

(geslot.e:i ka:.:.iel) 

f , 
~ ~ 

fiQ 2.6 

De drade,, z:'..i:-! hi~r spi1-aê.lgewijs gew-::,r:den rc,:-id ee-n 
reiè.è.e·::7.draaè. in een of ;;;eerdere :ägen (f1g 2.6). De 
normale diè.ue~er-a::rn-=•:..i:-,ge:·1 van deze strens.-::n 11g
gen tusE:e:-, :2 er, 100 mm, met bijbe:--,oreriè.i:: breukbe
lasting tusse~ d~ :so e:i 9258 kN. De elasticiteits
m0~~:us is a~~a~~~l1~k van de elastic:teits~2dulus 

(fiS; 2_·7, ;.. - -
~~a:t 0.a. de me~~a~isc~e eigenschappen van de 
ka~el. Bij voc~~e~~ word~ de streng o~gebouw~ ~~~ 
-:<:-. 1-:;e:;1 ë,:.:-:täl ·è,ü·.}-:1;-" èrê.èe:-1. Dit worè.t geda.e.n 
i.v.m. d~ 

fig 2. 7 

2.2.2 Sp::.raalvorn:19 gewonden 8trencr me-: v·:,rmdraè.en 
kube 1 s) 

(gesloten 

Bij de meeste van d~ tegenwoordig gebouwde tuibruggen is gebr~~~ 
gemöa}~t var: voorgerek te. gege. l vani see1·de gesloten käbe 1 s. Gi::du
rend~ de laatste Jaren (t/m 1976) zijn in Duitsland altijd geslo
ten kabels toegepast. 

De gesJoten kabel is opgebo~wd uit een aantal verschillend 
ziJr, Cf1g 2.e). l:1 

r:·_::7~-CEl"-S :ë;T~:-~ r;~t.'t.. \-..-:g\,r•:-,~-rr .. :.;;~ C:.1.-a.::1?.r; E-:-. te:-::::, .. c,~:e -:·~·ri c~ :r.1t:·e1·é€"1·e 

2 :i ;;r 1•.--' ~-~ .,mé: S - .:=-:- Z-\t :'-1"'!":":: g >:: ei_· 3. < e :-~ . : 1 ,~. ! .. ,.:1 ~! c: ,;: r-:: :- .:.:, .:: ·?:; '\.' ,.-~ ~-::·· ~ :---, r~ ~.-:- ~-



draden wordt een "massieve" cylinder gevormd zodat er nagenoeg 
geen contactspanning tussen de draden onderling zal zijn. 

De maximale diameter. die met dit type bereikt is. bedraagt 123 
mm [11) (Rtieinbrucke Emmerich. breukkracht ± 14000 kNl. 

1 

• f:g 2.8 

Het grote voordeel van deze kabel is de effectieve bescherming 
tegen corrosie. Een ander voordeel is de gunstige afmeting van 
zo'n kabel t.o.v. de "klassieke" kabel. De dichtheid van een 
gesloten kabel is 90%. in tegenstelling tot de 70% van een spi
raalvormig gewonden streng met ronde draden. De E-modulus blijkt 
ook groter te zijn in vergelijking met de spiraalvormige streng 
met ronde draden. Ondanks de grotere stijfheid van een gesloten 
kabel is de flexibiliteit bij buigen gehandhaafd gebleven doordat 
de streng spiraalvormig gewonden is. Daarenboven kunnen gesloten 
kabels grotere plaatselijke drukken opnemen, omdat bijna iedere 
individuele draad een andere draad steunt over een groot opper
vlak. Dit in tegenstelling tot de klassieke kabel. waar de draden 
elkaar slechts lijnvormig steunen. 

2.3 De parallelle kabels 

De elementen waaruit deze kabels opgebouwd zijn lopen allemaal 
parallel [1.21. 

2.3.1 Streng met parallelle draden 

Bij deze strengen lopen alle draden parallel (fig 
2.9) Ze worden bij elkaar gehouden door op ver
schillende plaatsen bandages om de kabel aan te 
brengen. en door de kabel te omsnoeren met een 
binddraad (fig 2.10). Men gebruikt bij voorkeur 
grote draaddiameters i.v.m. corrosie (tussen de 4.5 
en 7 mm). De draden worden meestal gebundeld in de 
vorm van een zeshoek (fig 2.11). omdat op deze 
manier de draden zo compact mogelijk gebundeld 

fig 2,9 kunnen worden. Het elastisch gedrag van de gehele 
kabel benadert het elastisch gedrag van een enkele 
draad, zodat de E-modulus van de strengen nagenoeg 

gelijk is aan de E-modulus van iedere afzonderlijke draad. Dit 
heeft een gunstige invloed op de totale vervorming. De reducering 
van de E-modulus t.g.v. de zeeg (àoorbuige~ o.i.v. het eigen 
gewicht) van de streng (zie par 3.21 is in dezelf•de orde van 
grootte als bij geslagen kabels. 
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fig2.10 

2.3.2 Verzameling Y.AQ strengen 

a) Opgebouwd uit strengen met parallele draden : 
De verschillende strengen worden tot een grote doorsnede 
samengevoegd (fig 2.12). Men kan op deze w1Jze "onbeperkte" 
diameters verkrijgen. Bij de hangbrug over de Narrows (16) zijn 
kabels met d=900 mm (26008 draden, F=1016000 kN) toegepast. Door 
de zeshoeken bij elkaar te voegen en aan de rand op te vullen 
wordt een ronde vorm verkregen. 

fig 2, 12 

b) Opgebouwd uit strengen van spiraalvormig gewonden strengen 
met ronde àraden of van gesloten kabels : 
De elementen behoren tot hetzelfde trekelement en kunnen los 
(fig 2.13a) of vast (fig 2.13b) gebundeld zijn. Bij de losge
bundelde kabels worden de kabels meestal d.m.v. afstandhouders op 
hun plaats gehouden. 

tJ 
omwikkeling ter plaatse 

j a::;a:tftu>uders 
h.o.h. 5 a 10 m -

tig 2, 13a .. fq 2. rn 
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d Elasticiteitsmodulus 

Bij het bepalen van de E-modulus van de kabel voor s':.at.Js,:·Le 
berekeningen spelen twee aspecten een belangrijke rol. Men dient 
rekening te houden met 
aJ de opbouw van de kabel 
b) de manier waarop de kabe 1 in de construct ie toegepast wo,·dt 

Het onder b vermelde geldt voo:t· elke willekeur1ge ka.bel. Voor 
de onder a genoemde opbouw van de kabel dient onderscheid gemaakt 
te worden tussen geslagen kabels en parallelle kabels. 

3.1.1) De geslagen kabel 

Het o-E diagram 
In fig 2.14 is het ideale o-E diagram weergegeven [3) van een 

kabel, waarop een bij nul beginnende. aangroeiende trekkracht F 
werkt. Indien de gemiddelde spanning o over de doorsnede van de 
kabel ov van het draadmateriaal gaat naderen, zal door onge
lijkmatige verdeling van de kracht F over de draden a 6rin enige 
draden al bereikt worden. Bij het breken van deze draden wordt de 
kabel in die mate beschadigd dat de maximale, opneembare belas
ting F < A_.;_.: ov snel bereikt zal worden. Een verdere toenemen
de verlenging van de kabel is alleen mogelijk bij een afnemende 
kracht F. 

Daar o5 =f (Esl monotoon stijgt en geen constant stijgend gedeel
te heeft, kan van o5 /Es=E~=constant, geen sprake meer zijn. De E
modulus heeft een veranderlijk waarde en hangt af van de op dat 
moment.. aanwezige spanning. respectievelijk verlenging, zodat 
geldt Es =dos/dEs (fig 2.15). In fig 2.15 kunnen drie gebieden 
onderscheiden worden die resp. door El, E2 en E3 begrensd worden. 
In het eerste gebied van O naar El stijgt de in het begin lage E
modulus snel naar een bepaalde waarde die bij El bereikt wordt. 
De kabel "zet" zich nog, de verschillende draden nemen een nieuwe 

, . 
ls 

• 
f:g 2 •C 

"" 0 
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positie in. ze wringen zich als het ware in elkaar. Naanr,ote de 
belasting groter wordt zal dit effect afnemen. In het tweede 
gebied tussen El en E2 stijgt de o vriJ constant. zodat de_ t
modulus practisch constant is. Vanaf E2 daalt de E-modulus weer 
biJ stijgende spanning, totdat bij het "breken" van de ka;:,el E3 
bereikt wordt. Het verloop van de kurve os=f(Esl tussen E2 en E3 
wordt behalve door de elastische vervormingen van de draden. 
beïnvloed door het vloeien en breken van de eerste draden. 

Wanneer men de spanning bij een bepaalde waarde van E 5 in het 
gebied tussen El en E3 verlaagt en ontlast tot nul, dan ontstaat 
in het o-E diagram een "ontlastingslijn" die de raaklijn aan de 
kromme in dat punt volgt (zie stippellijn fig 2.14). Van de 
totale vervorming E• op dat moment verdwijnt alleen het elastisch 
gedeelte en de kabel behoudt een blijvende vervorming Ep- Het o-E 
diagram van een kabel wordt gekenmerkt doordat elke lengte
verandering t.g.v. een spanningstoename een blijvende en een 
elastische component in zich draagt. De grootheden die bij "nor
maal" staal van belang zijn, zoals b.v. proportionaliteits-grens 
en rekgrens treden hier niet op. Wanneer de kabel in een bepaalde 
regelmaat be- en ontlast wordt. dan zal de Es 1n het o-E diagram 
(fig 2.16) vergroten. Bij een snelle ontlasting met direct daarop 
belasting krijgt men een o-E diagram zoals in fig 2.16a bij 
belasting ontstaat een gekromde lijn, en bij ontlasten een rechte 
lijn. Bij langzame be- en ontlasting verkrijgt men het diagram 
van fig 2.16b. Is er een pauze tussen de belastingcyclussen dan 
ontstaat het diagram van fig 2.16c. Door het herhalen van de 
belastingcyclussen ontstaat een steeds grotere Ep De absolute 
grootte van deze verlenging hangt af van de soort kabel. 

., f: ç 2.16 
al 

De blijvende vervorming fill vóórrekken 
De blijvende vervorming, die met het toenemen van de belas

tingsstap groter wordt, gaat voor één bepaalde belastingsstap 
(spanning) naar een grenswaarde. Deze waarde wordt bereikt onder 
de gegeven belastingstap na een bepaald aantal belastingcy
clussen. of in de loop van de tijd. In fig 2.17 is een schemati
sche voorstelling getekend van de blijvende vervorming t.o.v. het 
aantal belastingscyclussen. De grenswaarde Ëp,t behorende bij de 
spanning 011 wordt sneller bereikt bij een kabel die eenvoudig 
van opbouw'is (vgl. stippellijn en getrokken lijn în fig 2.î7). 
He~ grootste gedeelte van de blijvende vervor~ing ê,~ stelt zich 
practisch altijd in gedurende de eerste 10% van het•totale aantal 
bPlastingcyciussen. Wanneer de kabel tot de hoog:::t toelaetbare 
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spanning belast wordt, dan gaat hiermee gepaard een hogere grens
waarde voor de blijvende vervorming van de kabel. hetgeen wPderom 
1n relatie staat met het aantal belastingcyclussen. Door een 
g1·otere belastinstap te kiezen. die op,t te boven gaat is he: 
mogelijk om bij een kleiner aantal belastingcyclussen een blij
vende vervorming te krijgen die gt_oter is dan Ëp,,- Op deze marder 
is de blijvende vervorming t2t Epd uit de kabel gehaald en ge
draagt deze zich minstens tot EpJ volledig elastisch. 

fi; 2.17 

Bij het voorrekken van de kabel wordt hiervan gebruik gemaakt. 
Wanneer vóór het aanbrengen van de kabel in de _constructie het 
volledig_ weghalen van de blijvende vervorming Ep tot de grens
waarde E~1 niet gelukt is, en de kabel vervolgens een spanning 
van 0~1 krijgt dan zal in de loop van de tijd het resterende 
gedeelte van de blijvende vervorming (dat er niet uitgehaald is) 
optreden. zodat de kabel navervormt. Deze navervorming wordt ook 
wel kruipvervorming genoemd (bij constante spannning verlengt de 
kabel--> spanning daalt (relaxatie)) Kruipvervoming heeft twee 
verschillende oorzaken n.l. 
- kruipverlenging van de draden zelf 
- draden in de kabel zijn nog niet uitgewerkt. ze "zetten" nog. 
Treedt dit in de praktijk op, dan wordt de kabel nagespannen 

zodat ook dit laatste stukje spanningsverlies uit de kabel ge
haald wordt. 

Bij het voorrekken van de kabel worden de draden stevig inel
kaar getrokken en gaan op hun plaats zitten. Wanneer de kabels nu 
voor transport ontspannen en op haspels gedraaid worden, kan een 
deel van het voorrekken teniet gedaan worden. Door dit oprollen 
kunnen de draden n.l. weer "losser" gaan zitten, hetgeen een deel 
van de blijvende vervorming teniet doet. Bij toepassing van 
geslagen kabels in bouwkundige constructies. worden deze altijd 
voorgerekt. 
E-modulus 

Zoals aan de hand van het o-E diagram (fig 2.14) aangetoond 
werd is de afhankelijkheid tussen de spanning in de kabel en de 
relatieve verlenging E niet altijd lineair. Hieruit volgt dat de 
E-modulus geen vaste waarde heeft. In de praktijk biedt het 
werken met een vaste E-modulus, i.v.m. de statische berekening 
echter voordelen. De E-modulus kan niet eenduidig gedefinieerd 
worden en de bepaling ervan geschiedt meestal d.m.v. meting aan 
een stuk kabel in een proefopstelling. 

In fig 2.18 is nog eens het typische o-E diagr~m voor ee~ 
gesloten kabel weergegeven. die afwisselend b~- en ontlast is. 
Uit de figuur blijkt tevens de gunstige invloed van•het voorre~
ken van de kabel op de E-modulus. 

10 



~en va~ de kabel op de E-modulus. 

a;, kp/mm 1 

115 ~---+----+----+-----+----+----
$e1/ Il)"""" 

• =11"mm
1 

o; 
8ruch bei 

100 
: 117,5kplmm1 

75 

50 

0 

! ~--...._-----'----+-

,.. 
. ·-

137.5 l----+---.11 

~~...!!'..:_ _ Tl,5 f-----,-(b,LJ.~-'---~'--------.!--
5 10 15 lO ffç 2.18 

De E-m0dulus 1s van een aantal factoren :4: afhankelijk en wel 
al opbouw van de kabel. waarb1j fabrika~e. aantal draden en 

slaglengte een grote rol spelen. 
bl grootte van de belasting. de belastingduur en het aantal 

belastingveranderingen. 
De invloeden van het fabricage-proces ~unnen niet exact wo1·den 
vastgesteld; siechts een analyse van hun uitwerking op de E
mod~lus ln vergelijk me~ de berekende waarde is hier mogel~Jk. 
BiJ deze bereke~ing is de E-moduius afhankelijk van de opbo~w van 
de ka~el en van de E-modu:us van de af=o~der:ijke draden 3.~ . 
~ie~mea kunnen dan oc~ verschi!'ende ~abe;opbouwPn verçe.e~en 
worden. Deze waa~óe ge~~t een benader~ng van de ec~~e E-~o~~~~c 
die afhankelijk van de productie-kwaliteit is. Over het algemeen 
ligt de E-modulus voor gesloten kabels tussen de 1.2*E5 en :.B•ES 
N/mm2. 

3.1.2 parallelle kabels 

Bij de parallelle kabels 
èe àraden niet in een schroeflijn. 
maai· lo;:,e,-i pa1-al lel. Indien èe 
eindverankering goed is draagt 
elke draaà evenveel bij aan de 
krachtsoverdracht. De E-modulus is 
nagenoeg gelijk aan de E-modulus 
van de afzonderlijk draden. Voor 
de berekening kan een E-modulus 
van 2.0*E5 N/mm2 aanget.ouden wor
den. 

In fig 2.19 [7] is het verschil in 
E-modulus tussen geslagen en pa
rallelle kabe:s wee~gegeven. 

fig 2.:9 

11 
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3.2 Toepassing van de kabel in constructies 

De verplaatsing van de einden van de ka~el onter een axia:e 
belasting ha:1gt: nie:. alleen af van de àwa;~sd,J0:rsned-=:i t2r-. E-:~·.:J~·~•::_:~ 
van de kabe!. ffiaar ook van de z~eg ldoorb~ig~ng onder ~nvloed van 
het eigen gewicht) van de kabel [5]. Neem a!s u~~gangsp~n: c~ 
he!~ende kabel in fiq 2.20 . Deze is onder aan een scharnier. en 
boven aan een rol bevest1gd. BiJ een krach~ F nang: de ka~e: 1:~ 

.. 

fig 2.20 

fJg 2.20 weergegeven door f) door. Wanneer F oneindig groot 1s 
zal de kabel recht zijn. We gaan nu een sc~ijnbare E-mod~!us 
definiëren Ef=a /Ef .d~e a~hanke!ijk is va~ de zeeg van de kabel. 
Echter de kabel ondergaat bij axiale belas:~ng ook een eiast:
scl":e rek van Ee=o /Ee. waai·bi_i Ee de E-moèu i us van de kabel is. 
De ideë!e E-modulus hangt nu af van Ef en Ee en is gedefineerè 
äls Ei=Ef"Ee/Ef+Ee 
Dit dient verder uitgewerkt te worden. he:~een le~dt co: 

(zie bi.:: ~age 1) 

E-modu!us kabel van de kabel lelastici:eit draden+ zetting 
van de windingen) 

Y volume gewicht van de kabel (N/mm3) 
L geprojecteerde lengte van de ~abe: 

Het vo~ume gewicht van de versc~1llende käbe:s is vriJwel 
constant. De Ei hang: dus af van de horizontale projectie van de 
len~te van de kabel en èe spanning in de kabel. In fig 2.21 [1,2j 
is voor verschillende spanningen en lengtes de Ei uitgezet. Het 
t:jjkt dat de Ei belangrijk wordt voor ~~b~ls met een grote 
horizontale projectie (zeg > !00 m. indien de spanning niet te 
laag 1s (zie fig 2.21, voor een lage spanning vertoont de grafiek 
een steile helling), hetgeen in de praktijk ook niet zal voorKo
men: omdat men de kabel zo goed mogelijk wil benutten) . 

• 
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E '.JE~ ~lr,, 1l 2,lO 
1.97 

t 1.83 î 
Lbq 

L 55 
!.40 

1,27 394 

1, 12 

1,1/8 

0.84 
1 o. 70 

. 0,56 

0.42 

o,,s 
0,14 1/7 

0 

122 2~t 366 488 610 ~o•:zo•~i:e or:je:t:e r": 
---;. 

Bij de tu1constructie uit hoofdstuk: zai de 
lengte van een kabel de 35 ffi niet overschrijden. 
tabel 2.1 z n de res~!tate~ weergegeven voor de 
bij verschjllende s~anninsen. 

~ [~1,,1: El m5 Nlu!i 

100 !.44 
20(' 1.~7 

t 

90,0 
cie.6 

Et: :,blE~ M/t1! 
i = 35C'.!8 ~, 
ï : 8.~6lE-: N/ttJ 
r ore;.:k = !BOC1 ~!~.:;: 

geprcJ ectee:n'!e 
In onèej_--st. a ar:è.e 
bepe.:ing van Ei 

300 1.59 99,6 i • 0,421:eC( = 7~6 N/1rl 
l,f,t-, ., l,597 99,ê z,e ~:z 28 er. 29 
500 : . 593 qç,q 
ior. \,,•··· : . 599 119,9 
700 1,599 9ç q Tabe: 2.1 

or de ger:nge geprojec~e~rde :e~gte van de kabe:e zal de 
invloed van het door~u~gen van de kabel op ce E-modulus ~:ein 
z::.:;n, zodat deze invloeè. in d:it geval verwaarloosé kan woràen . 

• 
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~ Eindverankering 

Om de kabel aan de constructie te kunnen bevest1g~n ~oet é.2=e 
van een eJndverankering voorzien 
han;t o.a. af van de dikte van de 
e'.ement (prima~r of secur.é.a~r) 
tus~~n kousen en sockets [2.4;. 
Kousen 

wc,n:en. 
ka~el en het s2ort constr~ct~~-

Ei- we:1-:: t c,~jé ~r;: c-=--: ·~ i ci g '::::· . .:~~~>: ~-

De kabe! wordt op het einde omgevouwen. Deze omgevouwen e:nce~ 
worè.en d.m.v. binàdraad of m.b.v. draaè.kiemrnen vastge:-wuden (fig 
2.22 en 2.23). Bij toepassing van kousen zal de bezwi_ik;::ielas:1r.'.:, 
van de kabel afnemen. 

fig 2.22 

sockets 
Ondersche:d wordt gemaa~t tussen opgeperste sockets en de war~ o~ 
koud gegoten sockets [3:. De opgeperste sockets ware.en toegerast 
1n kabels :net klei:-1e:·e dia:i;eters voor secur.è.:1ire c:ons·~n.:c::e
>ë·1ernenter: (:ig 2.24). De e:nè.ve1binè.::-1s wo1-dt ove1· de }:ë,l::,e: 
gescl-,Dven en d.m.v. persappara:."uur voorz:ch:.ig op dë: d~·aad çt;
p1;,1-st. 

Name Descriptlon 

Closecl 
SWaged 
Socket @::: 1 

4= 
Open ; 

Swaged 1 
Socket 

~ 
1 Threaded 

Swaged -+@--+ i 
Socket 

1 

Attach-
ment 

Swage 

Swaged 

Swaged 

Slzes Available 
Dlam. in. 

Strand 

v,...:, ... 

V.-Hi 

V.-l'MI 

1 .,., _...., 

Rope 

... -2 

'Mo-2 

... -2 

fl g 2.24 

• 

• 



~ geçc,ter. sockets 
De kabel wordt doo1- het e1nds-:;uk va:-: e(":-: r:c7,. sc:-1 ve~·; c,pe: 

cy:~nder gehaa!d. De draden liggen n:~t meer ~neen Echroeflijn 
maa1· staan :::oa ls de spelden op een s:;:ie ld~:1-k·.:ssen l: 1 ~; 2. i . ~1e 
~c~:sct toe:opende cy}ir.de~ (fis 2.26) wor~c nu vc_gegcten met 
ee::-, metaa.~egerir:g (fig 2.27). De dra::!•2:·: en d·:: :r,e:.a.::::e:;é:':·:r.; 
V 1.J:'":ne:-~ een gehee1 {p1~.)r,). zoèat de kati:::~: z:.ct ::i.n ~a~'te.· t,.::,estön:'.: 
in de CYlinder vasttre~t. 

-f:ç 2.26 

fig 2.25 

De wa1·:ne rr.etaallegerir.g (48C1 "Cl heeft een negatieve 

Lower Limit Streos 50 kg/mm2 

100 
'r-,... 

.~ ' ' 1 450• C Casting 

i\. ~~erature 

' 
..... 

' 
f,to-

,480"c ,,,,. 

\ I+-

,, 
~ 

60 

50 
4 8 8 10' 2 4 6 8 106 2 4 

Cycltt 

• 
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De methode van warm gegoten sockets word~ zowel b1j geslagen als 
bij parallel kabels toegepast. De sockets zijn voo~z:en va~ 
beve5tigingsmogelijkheden aan de constructie (f1g 2.2S en 2.30). 

Sites Av1il1ble 
Name Deacrlption Attach• Oîam. in. 

ment 
Strand Rope 

ctoNd ~ Poured 11.t-4 ~-4 locl\91 Zine 

111 
~ 

Open ~ 1 Poured 
Sockel 1 Zine ~-4 ~-4 

lbl :ftra 

($ E}lm 
. 

Open 
1 Poured 

~-4 Bridge Zine ~-4 
Socket 

~ lel 

1 
, ..... m-__ .. __ 

CIOMd 
1 

Pouied 
Bridge 

~ 
Zine ~-4 ~ .... 

Socl\91 s kO 

fiQ 2,29 

• 
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Name Description 
Alla c~-

Sizes Availa bie 

men~ 
Oiam.in. 

Stra nd Rope 

• S.arif'IG 

Button 
1 Surfoct 

Socket ~ 
Poured 

½◄ ,., Zine '111 ◄ 

(o)~ 

Bearing ! Bear1ni Pc,ured 
Soeke1s . 

1 Swrfoce Zine ½◄ '111◄ 

(f) 

(b)g:~ 

I Btorin51 

Threaded ~ Poured 
Soeket ½◄ 

(gl 

Zine '111◄ 

lffltmal thr1ad1 aptioniol 

. Baorin9 

Threaded 
! s ... , ••• 

Stud 
1 

~ 
Poured 

Soeket 
Zine ½◄ '111◄ 

(h) 

Bridge ~ Sock•t 
Pourad 

Bowl 
Zine ½◄ '111◄ 

lil .... 
. 

_, ·""'" --

fic 2,30 

• 



ko~d gego:en sockets 
Om een beter gedrag bij vermoe:ing te krijgen :s voer ke~e:B 

o;::,;c;:;,oc.wd u:it pêcrallel~e èrade:s, de kouè.;e;rc,te,: sc,c%et ontw1%keld 
;7;. De konische cy!inèer worè.t met meta;en ko;el~Jes gevulè. 

wacffna een kunststof mengse 1 wordt toecrevoegd. zoda-c een .. ;;,e. 
ontstaat Cfig 2.31}. De draèen lopen door de cyl1nder en door ee~ 
knoopplaat. Qp de einden van de draden bevindt zich een opge
~tuikt kopJe. Door de boogwerking van de kogeltjes trekt de kabel 
slechts weinig uit de cylinde1·. Door deze nieuwe met~ode word~ de 
vermoeiingssterkte van de eind-aansluiting zeer gunstig bein
vloed. 

lrfllttbii!Jd,l 

I J 

liU T~ Dk -••rli" Y•n•l1nra1 ff■ P•"•"••• .... •••••4el• •ff i•re YJrk-.•• 
•olt• ., 
.... i .. l, 
f'elat: ZtrlMlie:•rl .. • •it Kwad.t•· ••11 D■ktl■■la 'N't-f'lth, 1••• ·• 
• .,. "-•••••ui' . 
.. Nl. ll, 
l•••lk"d• h •••tHter P•-•• folH Z..I, ... ••••- wie looi 1 •fflllll, 

•> 
l Yo.t..r ... ......... h } . ... .... , ... .,..,.,. ...._,, ... 
• ... ..... , ............. , .... y ............ . 

_.......,, .. tw4hl_,U,..r• 
.... !Ml,, ç_ ...... , ••• 

----- ........... 11 .. , •• , .. . 
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o~ kr~1sende kabels en aansluitingen aan een kabe: te rea:ise1e~ 
zijr1 ee:--1 aar.tal klemmen ontwi%keld Cf1g 2.32, 2.33,2.34). 

fig 2,32 

fig 2, 34 

• 
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2. Corros:ie 

Een hec: 

de 
:is àe beschenr:1ng tegt?:: cc,ri·0s:1:> geduren
de constructie. Onae: è.e verschi_:~~c2 

:..~at1~~:t:/;:-,f:'r, t.~eft a:~ecr~ èe ges:(1ten këtiel àc,::,1- ZJ.Jn c~•b,~uw eer: 
redeliJ~e corros1e-besc~erm1ng ( d1t a1ent niet. oversc~~t. ~e 
wc,;·de:-i. de bc!itè-n1a.J.g :is n.l. n11:>t we.to·- €:n ~t.;.CJ-,t-d;.c!"",tl. i-lèt 
beschei·men tegen cc-,1·rosie vinó.t p:aats door bescr.e:·rr.i:1~ v::.:, c.:
afzonderlijke draden en bescherming van de gehele kabel. 
beschermir,g van de draad 
Zoals reeds vermeld in 2.2.1. wordt elke draad verzin~t. De 
mir1male dikte van de zin}:laag is genormeerd. Tevens bestaan er 
richtwaarden voor de mi~imale draad-diameter. Zo geldt voor ge
woriè.en strenç;en een m1nimöle diameter van 2 mrn en voo1· strengen 
met paral lele d1·ader, een minimale diameter van 4 m.'Tl. 
besc:·ie~·m:;nq van de kabel 
De kabel in zijn geheel dient ook van een corrosie-bescherm:;~g 
v,:c-1·:.:ien te won::er,. De rr:a.r.:ier waä~·op è.jt ge::ieu·t hangt o.a. af 
Va!"l 

- locatie van de coGstructie ro.a l~~htvervu1ling in de 
dustr1egeb:eden. è.icht bij zee etc.) 
soort ka";)el 
toesa~~~!ijkhe:d van de kabel 

- eindverankering 
- bEoogde levensduur van de constructie 
De corrosie-jescher~ing bestaat uit [3.10.13.:4.15) 
al inwenè.:ge bescherming 
b~ u.: twe:-:è~i0,:- t -,;:,p~:-v:a..~::e1 t-::-:3s1-.i=~-~~ir-ig 
~ :·:·, .... ·-:-:-;,:'.:: qE- l:,r:'~ ,,:·}-,"::!·~rr1:i. r,q 

De ope:1 f1u:---... es ..... d::: ka~e: wu:-,:::e~: :riet çe:-i Vü~:-.-.i~::,:; 
(~unststof. kunsthars) gevuld. zodat vocht en lucht tegenge~oudcn 
w~rden. D:t kan maar é~~ %eer ge;:,euren. Het vul~iddel is n:et te 
'/-2:·-...·a7""i9E-n e~ };:G:·. riiE-t gecc.•~.trc,leer-d wordën. 
:..,, i t v10_:-dî i g~ be::=:; c -~-~ e.:. Tni :--j g 
Deze kan bestaQn uit : 
- VEcrVe n 

Dit is de rr:eest ec:ivoudige ::iescr,e:·.n:ng. Op àe };a;:,el w.:rC:t 
ëc.r;gç!.J1·act.t (s1·ond··✓ t::1·f: :::i:-ü:c:-.ro:Y1aat~. Een r:a.dee: va:--i 

:-.et zoè.a:. 
mi~c:er aa~trekkelijk is. 

- kabel beklede:1 me: kunststof 
Over de ka!:iE· l këi:-: een soort kun~tstt•f-hoes :;etr,:;kke:r-. worde:1. vf 
hij kan omwü;keld wo!·den met kunststof-ba:-.è. (fig 2.35). V:•cr 
d<:ze hoes worc:t wel glasvezelversterkte acry:-hars 
Het pro;:;-lo:,e:11 var. d,:,::e bescterming ligt in 
k·.:nststcf. Naarmetê- è.e ti_iè. versti•i.1kt. 
gaat. schr2u1-en. 

de ver<:.,Li.de::.-i::.g vc.:--. .::: 
wordt de noes bros en 

Geen van de bovengenoemde systemen biedt 100% bescher~~~g te;s~ 
CCl"l'C;Sie. 

• 
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Korrosionsschutz 
816"w.- ¾ Polyurrfhan 

+17 61:'w.- ¾ linkr:hromof 

295 Dráhfl!. tb7mm, SI U0/160 

8ild ,. A11fhav dt-• li:oruaionaulnu:1n ••d •n Vnultittaa, «iou PauHelclrahl• 
biiadela, IUitk ia dh: a11ffHdaaitteae Aalsuli.iilu: 



L Vermoeiing 

A:qemeen 
Bij een sta:ische berekening wordt bepaald o! de cons:J~ct:~ 

bruikbaar blijft b J de hoogst voorko~en~e be:asting c.q. de 
rr:eest ongunstige be astingcombinatie. Vermoei1ng is echter hc:·t 
verschijnsel dat er scheuren gaan optreden in de const~~~t:~ 
onder invloed van het totale belastingverloop (spanningsverlocpJ, 
a1e de constructie tijdens de gebruiksduur onbruikbaar kunnen 
maken. Dit laatste kan gebeuren zonder dat ooit de hoogste belas
ting is overschreden, of zelfs maar is bereikt. 

Factoren die de vermoeiingssterkte beinvloeden zijn o.a 
1) aantal belastingwisselingen 
2) grootte van de belastingwisselingen 
3) volgorde van de belastingwisselingen 
4) plaatselijke spanningen (piekspanr.ingen. aanwezigheid• van 

kerven) 
5) corrosie 
6) opbouw en fabrikage (door het s:aan van de kabel kunnen 

inwendige spanningen optreden) 

De grootr.eèen die m.b.t. de vennoeiing van bela:-,g zijn, 
fig 2.36 [6] verzameld. 

zijn :n 

0 

1 • L.aslspiel ..1 

crmax 
omin 
ogem 
OA 
Acr 

maximale spanning 
minimale spanning 
gemiddelde spanning 
amplitude 
crrr1ax - omi n 

E1j eer. dynamische be:asting va:1 ee;-; kabe: won:.t, net als bij 
andere co:1structie-e!ementen en sLaalsoor:en, de max:ma:e sta:i
sche bezwiJkbelasting verlaagd. Van inv!ced op de bezwijkbelas
ting z1Jn die plaatsen waar gemakkelijk kerven kunnen onLstaan 
zoa ~s de oven;angsc;ebieden aan het kabeleinde en cie veranJ.:erin:;. 
Uit proeven is gebleken dat door een slechte verankering de 
l:::é-zwij};belastir.g van eer. kabel sterk gereduceel·è. wordt [7]. 

spanningstoestand in àe kabel 

De spanningstoestand in de kabel is afhankeliik van de belasting 
die op de constructie werkt. 
(hoger) ziJn. dan wanneer 

Onder volbelasting zal deze anders 
a:leen het eigc;-; gew:.cr-it· we!·,.;.:.. ::.:,é 

o:-:è.el·gTens (cm.in) wo1·dt bépaa:è è.oc,:r de rus'tende be:as::ng 
(e.g.). De bovengrens (amax) onèer v,:,:be~as:i:-,g WC•l·d~ :Oiir,a noe::: 
I:E-1-·t::..At. DE- crrr.in is een ccns:.ant.e. ~taê.1-c+? à.:e a:ti.~è. it1 de Y.á!J~· .. 
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za: heersen. De a t.g.v. 
niet constant en zal op en neer gaan. I:-i ove,ee::ste;r:,r,,::-:; ;--::e:·:r:eé:' 
zal dus ook de totale spann1nç in ~e kabei steeds w:Jzigen. z0iat 
de kabel dynamisch belast wordt. De kabel za: deze be.ast1ngcy
clussen met hun ampl1tude moeten kunnen opnemen. anders treeat er 
gevaar voor bezwijken OP. 

T.b.v. het vermoe:iingsoncierzoek wordt de ::.=ac:.or K = om1:1/o::.ä:-: 
ingevoerd. Deze factor hangt niet alleen van de verhoud:ng van de 
belastingen qr/qr+qver (gr: ejgengewicht + rustende belasting. 
qver: veranderlijke belasting), maar ook van het constructie
principe af. Bij voorgespannen betonconstructies worden t.g.v. 
het voorrekken van het staal aanzienlijk hogere spanningen be
reikt dan die t.g.v. het eigengewicht. De K-factor :igt hier 
meestal boven de 0.9 . D.w.z. er moeten een aantal beiasting
cyclussen opgenomen worden met een tamelijk klejne ampijtude (fig 
2. 37) 

nax -~-------~--- ---------JilllNE--t -· .. ·-· .. ·-·-·- -·-AO-
- - -- - - - - -- --- - - --- - - - -- --

V 

t 

f:; 2.37 

-~~~ iant,I be:asting ~isse:i,ge~ N 

Bij stalen tuibruggen voor het wegver~eer kan de K-fac~or 
ongeveer gelijk gesteld worde~ aan çr/qr+qver. en bedraagt onge
veer 0.75 . Bij de grotere bruggen zal he~ aandeel van he~ e.g. 
vaak groter ziJn dan het veranderlijk dee! van de belasting. Een 
iets grotere ~a in vergelijking met de voorgespannen beton
brugge:--. (f:ig 2.38) is het resultaat. 

nax 

t 

-- --- ---w------
-·--· . ·-

--- --- - -------

N • 
voetgangersbruggen 
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lage1'e e.g. zal de K-factor bi.:; o:--,g,:,vee1· ei.:.. li:::;cc;,-:-. 
(o:;-.:1,/avolbelastl Wanneer de gerr.ièdelè.e veranè.erlijke te!ast:ng 
op 4O~ van de volbelasting gesteld word~ komt è.e K-factor or 
cnseveer o.:s uit, hetgeen neg a!tijd erg laag 1s. :n fig 2.29 :s 
d1t gra~isch weergegeven. 

t TnM'lrrr •- •-

f;g 2,39 
-..1-------------------------------

De omin is nauwkeurig t.e bepalen, omèat. het eigengewicht bekend 
:s. Voor Ao ligt dit echter iets moeili ker, daar n:et exact 
bekend is met welk èeel van de veranderl jke belasting gereke~t 
d2ent te worden. Dat de grootst mogelijke spanning t.g.v. volbe
lasting bijna nooit, of slechts enkele keren gedurende de ge
~ruiksduur optreedt mag wel duide!1jk zijn, maar waar ligt de 
gemidde:d Aa. Men zo~ arbitra1r een waarde kunnen kiezen b.v. 50~ 
van de volbe!ast.ing. D:mcns:o~eer de kabe! op de maximaie span
ning onder volbe:asting en test vervolgens een dee: van de kc~e: 
ir, een proefopstellir.g met arr.in = o e.g. eno = 50% van de 
valbelasting Indien 2kE6 be~astingcyclussen gehaa!d warde~ v0i
doet de kabe!. Is ~:t niet het geval, kies dan een kabel met een 
grotere diameter. 

Als vuistwaarde voor Ao kan voor geslo~en kabels 150 tot 2JCJ 
N/n1"TI' er. voor kabeis bestaande uit parallelle draden 200 tot 250 
N/m."n' [ 10 l aangehouden worden. I nd1en de Aa onàer de boven.:;e
noem~e waarden b!jjft. kan men aannemen dat de breukbelasting van 
de kabel niet door vermoeiing wordt verminderd. 

U1t bovenstaande beschouwing volgt dat èe bezwiJkbelasting 
eigelijk niet theoretisch vast te ste~len is. Het blijkt ook, uit 
een aantal grote proJecten [7.8). dat èe kabel altijd d.m.v. 
beproeving getest zal moeten worden of hij aan de van te voren 
gestelde eisen voldoet. 

• 
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L.. Veiligheidscoefficient 

De veiligheidscoefficient. die blj ka~e~s gebruikt word~. l1a~ 
n]et eenduidig vast. Deze hangt niet a::een af van de kabe:s. 
maar ook van de manier waarop de ~abel in de construct1e is 
tOPge~ast (pri~air of secundair construcc1e-elementl. Van invloed 
op de veiligheidscoefficient zijn o.a. : 
- hec breken van de kabe: t.g.v. zuivere trekspanning 
- ontoelaatbare toename van de bliJver,de vervo:rmingen (j.;a;-, a:-::.:.er 

constructie èeel dit opnemen) 
- vermoeiing 

trekkracht met tegelijkertijd buiging en sarnenàruk}.:ing van (i,:, 

kabel (b.v. t.p.v. een zadel bij een tuibrug) 
- gevolgen van bijzonde~e invloeden (corrosie) 
- concentratie van spanr,ingen in è.e einàveranke:ringen 
De veiligheiè.scoefficient kan d.m.v. het bepalen va~ de relevante 
invloeden vastgeetelè worden. In het algemeen ligt deze tussen de 
2.0 en 2.6 (1.8]. 

• 
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~ Kabelkeuze m.b.t. bouwkundige constructies 

De keuze van de kabel is in het algemeen afhankelijk van de 
constructie en de kosten (kabelproduct. montage). Van belang bi: 
die keuze zijn verder : 
1) de mechanische eigenschappen (bezwijklast. E. flexibiliteit) 
2) invloeden buiten de kabel (eindverankering, aansluiting twee 

kabels, corrosie-bescherming) 
3) productie- en leveringsvoorwaarden (maximale diameter, maxi

male kabellengte. mogelijkheid tot vóórrekken, diameter has
pels i.v:m vervoer) 

Vergelijkt men de geslagen kabels met de para:lelle kabels. dan 
hebben de parallelle kabels de gunstigste mechanische eigenschap
pen (afgezien van flexibiliteit), en worden vooral toegepast bij 
het overbrengen van zeer grote trekkrachten met kleine kabel
krommingen). De parallelle kabels bestaande uit parallelle d1·a
den kunnen de grootste bezwijkbelasting opnemen. bezitten de 
hoogste E-modulus. zijn t.o.v. tijdsafhankelijke relaxatie ver
schijnselen zeer stabiel. Toch worden deze schijnbaar ideale 
kabels niet overal toegepast. Dit komt omdat de kosten die het 
toepassen van deze kabel met zich meebrengt vrij hoog zijn ; op 
de bouwplaats moet deze kabel geassembleerd worden. waarvoor 
genoeg ruimte, de aanwezige apparatuur en gekwalificeerd perso
neel aanwezig moet zijn. De laatste jaren is hier verandering 1n 
gekomen omdat men [12) er in geslaagd is om de kabel met paral
lelle draden tot een bepaalde diameter te prefabriceren, zodat 
deze kabel in de toekomst zeer zeker meer toegepast zal worden. 

Wordt de kabel enigzins gekromd (b.v wanneer deze over een 
zadel b1j een tuibrug ge:eid wordt) dan kunnen beter geslagen 
kabels toegepassen worden (met name de gesloten kabel) In he~ 
verleden is de gesloten kabel het meeste toegepast. Dit kwam 
omdat deze kabel door zijn gesloten vorm een goede corrosie
bescherming had. TegenwoordiJ kunnen ook andere kabeltypen op 
afdoende wijze tegen corrosie beschermd worden. 

Kabels kunnen in verschillende constructies toegepast worden. 
Onderscheid kan gemaakt worden tussen [3) 
al hybride constructies (mengvorm van buigstijve constructie en 

kabel-elementen) 
b) zuivere kabelconstructies 

Hybride constructies 

Deze zijn wederom onder te verdelen in : 
ll Afgespannen constructies 

Hier valt te denken aan b.v. getuide masten (fjg 2.40). BiJ 
deze constructies worden meestal gewonden strengen (geslagen 
kabels) toegepast, indjen deze kabels tot 1.2 a 1.5 maal de 
gebruiksbelasting voorgerekt kunnen worden, en indien de moge
lijkheid bestaat om de kabels na te spannen. In die gevallen wöa~ 
zwaardere eisen gesteld worden en de krachten voor de gewonden 
strengen te groot worden past men kabels bestaande uit pa1alle::e 
èraden toe. Voor tijdelijke constructies kan een verzamelinçi van 
strengen worden toegepast ( ges Jagen kabe: l . 
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21 hangconstructies 

zijamii:ht 

bove;,aa~z i cht 

Als voorbeelden z1Jn hier te noemen de hangbruggen, tui
bruggen en de afgespannen daken (fjg 2.41). Hier worden mees
tal parallelle kabels bestaande uit strengen of een verzame
ling van strengen toegepast (bestaande uit gesloten kabels). 

~~~~ 
aJ 

~~~~~. ,, 

: 1 

3) voorgespannen constructies 
Indien naspannen van de kabels mogelijk is worden geslagen 
kabels toegepast. anders parallelle kabels. 

Zuivere kabelconstructies 
Een voorbeeld van een zuivere kabel

constructie is de Jawerth ligger (fig 
2.42). De kabels worden zo voorgespannen 
dat na het aanbrengen van de gebruiksbe
lasting trek in áe kc1;:ie]s restee1·t. J-i1e,
worden vooral geslagen kabels toegepast 
(buiging) 
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..2. Dimensionering van kabels volgens DIN 18800 

Voor dimensionering en bepaling van de rekengrootheden wordt 1n 
Nederland vaak de Duitse DIN 18800 aangehouden. Onderstaand wordt 
deze norm beknopt besproken. 
- voor de treksterkte van de afzonderlijke draden geldt B~ <1800 
N/mm2. Deze treksterkte Ba. van de draad wordt gebruikt orn de 
rekenbezwijkbelasting van de kabel te bepalen 
- De E-modulus is te bepalen uit tabel 2.2 
- a - 1.2E5 [1/KJ 
enkele begrippen 
- kabeldiameter d (seildurchmesser d) is de diameter van de 
uitwendige cirkel van de kabel. 
- vulfactor f (fÜllfactor f) is de verhouding tussen het werke
lijke aanwezige metaaloppervlakte in de doorsnede en het opper
vlak, omsloten door de uitwendige cirkel. 

metaaldoorsnede Am (metallischer seilquerschnitt) wordt m.b.v. 
f bepaald. Am=f*d2*~/4 
- De rekenbezwijkbelasting Fr (rechnerische Bruchkraft Fr) is het 
product van de treksterkte van de afzonderlijke draden en de 
metaaldoorsnede. Fr=Am•e~ 
- De totale draadbezwijkbelasting Fe (ermittelte Bruchkraft Fel 
van een kabel is de som van de gezamelijke, in een proef vastge
stelde, bezwijkbelastingen van de afzonderlijke draden. 
- De werkelijke bezwijkbelasting Fw (wirkliche Bruchkraft Fw) is 
de kracht waarbij de gehele kabel in een proef bezwijkt. 
- Het kabelverlies (Verseilverlust) is het. verschil tussen de 
totale draadbezwijkbelasting en de werkeliJke bezwijkbelasting. 
- De kabelfactor ks (Verseilfactor ksl is een ervaringsgetal 
waarmee het kabelverlies bepaald kan worden (zie tabel 2.2 voor 
deze factor) . 
- De minimale bezwijkbelasting minF (mindest Bruchkraft minFJ is 
het product van de rekenbezwijkbelasting en de kabelfactor k . 
minF=Am•B"'*k, 
- De gewichtsfactor w (gewichtsfactor w. Tabel 2.2) is de waarde 
die buiten het gewicht van de draden ook het aandeel van de 
corrosie bescherming meeneemt. 
- Het rekengewicht G (rechnerische gewicht G l van de kabel in 
kN/m is het product van de metaaldoorsnede en de gewichtsfactor. 
G=Am*w 
- Deze norm kent zoals ook de andere DIN normen steeds twee 
belastinggevallen n.l. 

H (Hauptlast) : permanente en veranderlijke belasting 
HZ (Haupt + Zusatslastenl : permanent+ veranderlijk+ wind 

met bijbehorende belastingscoefficienten u-2.2 en µ~2.0 
Voor het bepalen van de minimale kracht die de kabel kan opnemen 
is de aansluiting van de kabel met de verankering ook nog van 
belang. Dit wordt d.m.v. een factor ke (tabel 2.3) uitgedrukt, 
zodat mi nF >Arn* fla"ks *k• 

--> toelaatbare kracht en spatining in de kabel 
zulF•Am* 6f\ "k_, *J<e /µ 
ZU :icr=e ... *k.s *ke /µ 
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voor gesloten kabels met gegoten sockets gelàt 
ka=0.92 
l<-e = 1. 00 
ZU 101-1 =Q. 42* f3f\. 
zu 1011&= 0 . 46 * 611, 

(µ=2.2) 
(µ=2.0) 

voor parallelle kabels met gegoten sockets gelàt 
ks=l.00 
ke=l.00 
zu 1~ -o. 45* Bil 
zu lo"1=0. 50* BA.. 

(µ=2.2) 

Cu-2.0l 

(H=haupt 1 ast. 
verdisconteerd) 

z-zusatzlast, in HZ is de windinvloed 

Ta:e; 2,2 

i 1 
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Appendix B Dynamica 

1 . 0 I n l e 1 d i ng 

Een voetgangersbrug kan in trilling 
wind, of door de gebruikers wanneer de 
gebruiker jn de buurt ligt van een van de 
brug. 

gebracht worden door 
"stap"freguentie van 
eigenfrequenties van 

de 
de 
de 

Beide oorzaken kunnen leiden tot het bezwijken van de kon
struktie. Alhoewel het bezwijken van een brug t.g.v. de tril
lingen veroorzaakt door voetgangers bijna niet meer voorkomt. 
heeft men getuige fig. 1 in het verleden, bij oudere brugontwer
pen. hier rekening mee moeten houden. De door de voetgangers 
opgewekte trillingen kunnen aanleiding geven tot een onprettig 
(lees ook onveilig) gevoel bij de gebruiker. 

Trillingen opgewekt door de wind 
lijker en hebben geleid tot het 
strukties. 

fig. 1 Bord voor Albert brug 
te London 

(flut ter) ZlJ n vee 1 gevaar
bezwijken van een aantal kon-

Door de verbeterde lastechniek en het toepassen van brugontwer
pen met een lager eigengewicht (omdat dit een·aanzienlijk deel 
van de spanningen in de hoofddraagkonstruktie voor zijn rekening 
neemt) zijn de huidige brugontwerpen veel gaan verschillen van de 
oorspronkelijke bruggen. veelal ontworpen voor spoorwegen. Al 
deze ontwikkelingen op het gebied van de bruggenbouw hebben een 
meer flexibele konstruktie opgeleverd, waardoor het dynamisch 
gedrag van de te ontwerpen brugkonstruktie steeds belangrijker is 
geworden. In veel gevallen zal de vorm van de dwarsdoorsnede 
gewijzigd moeten worden van de meest economische naar een. die 
een aerodynamisch aanvaardbaar gedrag vertoont. 
Het is belangrijk om reeds in het ontwerpstadium een indruk van 

het dynamisch gedrag van een konstruktie te krijgen zodat men 
later niet voor verrassingen komt te staan. In onderstaande 
paragrafen wordt nader op de trillingsproblematiek.ingegaan. 
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1.1 Trillingen veroorzaakt door wind 

Ofschoon reeds in de vorige eeuw enige bruggen door de wi~d 
bezweken wa1-en, is het de spectaculail-e instortjng van de T-:"tc-c,.r,o 
hangbrug over de r1v1er de Narrows (overspanning 850ml OF 7 
november in 1940 geweest, die de aandacht van de brugg~bGuw~Js 
heeft gevestigd op de desastreuze gevolgen die windtri l lir,g-?;-i c,;-. 
(hang) bruggen konden hebben. 
Dankzij uitgebreid theoretisch en praktisch onderzoek is men 

tegenwoordig in staat vrl] betrouwbare voorspellingen te doen 
over het aerodynamisch gedrag van veel voorkomende brugtypen. In 
twijfelgevallen kan een modelonderzoek in een windtunnel de onze
kerheden over een bepaald gedrag wegnemen. of het effect van een 
bepaalde voorziening bevestigen. Voor bruggen, die in belangrijke 
mate van een reeds onderzocht ontwerp afwijken, is mode 1 onderzoek 
eveneens aangewezen. Dit geldt ook als de omgevingssituatie ster
ke afwijkingen vertoont (bij overigens identiek brugontwerp). 

De door de wind uitgeoefende aerodynamische krachten zijn, 
vooral bij regelmatige variatie 1n de tijd, in staat de vrij 
flexibele brugkonstruktie te doen trillen met amplituden. die 
kunnen var1eeren van nauweljjks, via duidelijk waarneembaartot 
ronduit onaangenaam of onverdraaglijk voor de gebruiker, waarbij 
de brug (of een onderdeel ervan) wordt onderworpen aan periodieke 
toenemende spanningen, die in bepaalde gevallen tot vermoeiing en 
onder bepaalde voorwaarden zelfs tot bezwijken kunnen leider.. De 
aerodynamische verschijnselen zijn het eerst en meest uitgebreid 
onderzocht aan vliegtuigvleugels (voor 1920). De bij bruggen 
toegepaste theoretische beschouwingen zijn grotendeels gebaseerd 
op de hiervoor (vliegtuigvleugels) ontwikkelde theorieèn (Theo
d,:,i-sen) [J.J en de hje:rvoo:r geàune windtunne: proeven. 

De w1ndbelasting kan volgens fig_ 2 onderverdeeld worden. 

11indbelasting 

fig. 2 

statische •indbelasting 

dyn11ischt rindbtlastin; 

• 1indvlagen (be11eging in de windrichting) 

• 9tlijk11tige lucht1tr001 iet nagenoeg ~-resonantie 
constante snelhtid lbe11eging loodrtcht 
op i11indricnting) flutter 

• kl11si1tt flutter 
• la1l11tflutt,r 
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1.1.1. Statische windbelasting 

De statische windbelasting. waarmee bij tuibruggen gerekend 
wordt ,staat aangegeven in de belastingvoorschriften voor bruggen 
(VOSB 1963) . 
De statische windbelasting op een konstruktie is evenredig met 

de windsnelheid v volgens de formule : 
Pw~½*rho*v2 *ct ~ 5/8*v2 *ct 
Pw druk in N/m2 

rho : massadichtheid lucht c 1.25kg/m3 
v : gemiddelde windsnelheid in m/s 
De coefficient ct hangt vooral af van de vorm van de konstruktie 
en wordt in principe door meting bepaald. 

Als voor de windsnelheid v de grootste gemeten waarde wordt 
gekozen, is de maximale windbelasting vastgelegd. De mogelijkheid 
bestaat echter, dat deze extreme windsnelheid toch nog wordt 
overschreden zodat vele konstrukties worden overbelast of dat 
deze snelheid zo weinig voorkomt dat onnodig zwaar wordt gekon
strueerd. Bij de keuze van een in de berekening aan te houden 
maximale windsnelheid, moet dus een verantwoord compromis gevon
den worden tussen de economie en de te aanvaarden risico's van 
schade. 

De windsnelheid ontstaat door drukverschillen over het aard
oppervlak. Door de wr1Jving langs het aardoppervlak wordt de 
windsnelheid afgeremd. zodat de grootste snelheden op een hoogte 
boven dit storingsgebied, "de grenslaag", worden gemeten. De 
grenslaag heeft een hoogte afhankelijk van de terreinruwheid van 
200m (boven zee) tot 500m (boven een stad). Deze ongestoorde 
windsnelheid heet de "gradiëntsnelheid". 

De afname van de gemiddelde windsnelheid naar beneden toe is 
afhankelijk van de terreinruwheid en kan worden benaderd met de 
formule: 

Yo = 

Vh : 
a 
(zie 

(tnl 
tsoo 

,oo 

300 

200 

100 

vh = Vo * (h/ho)a 
de gemiddelde referentiesnelheid 
de snelheid op de hoogte h 
een parameter afhankelijk van de 
fig. 3) 

100 

95 

90 100 

11 96 

78 
a.o., 

IO 

op de hoogte ho, 

ruwheid van het voorterre1n 

1001t----. 

17t-----t 

IZt-----f a s0,13 

161-----f 

n---
centrum grote stad bebost terrein laagbouw vlak land, geen bebouwing 

fig. 3 windsnelheidsprofiel voor verschillende terreinruwheden 
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De gemiddelde winddruk verloopt door de relatie ~O = 1/2*rho•~• 
op overeenkomstige wijze : 

In fig.4 zijn een aantal meetgegevens verzameld van jaar-extre
men van de gemiddelde uur-windsnelheid op 10 m hoogte in een 
aantal meetstations als functie van de herhalingstijd. Uit deze 
grafiek blijkt dat er aanzienlijke verschillen in de gemiddelde 
windsnelheid kunnen ontstaan door de geografische ligging. Uit 
deze meetgegevens zijn tevens de windsnelheden afgeleid die in de 
T.G.B.worden aangegeven voor de berekening van konstrukties: 

land: V1o • 20.5 m/s 
kust: V10 • 26.0 m/s 

»000.----.---r---.----,r----,-----,-------, 

1000,t----;----+---+---f-----l----+----I 
500 

Îjoar 

r •:·t----t--_-rt--.......-1+-7"~~1---~---I 

0.1 
J 
1 

0.01 
12 14 16 18 zof u 14 26 28 30 32 34 l6 38 '° t 

tG.a llonct) tGa (kustJ V (m/sJ 

fig. 4 Jaarextremen van de gemiddelde uur-windsnelheden op 10 m 
hoogte als functie van de herhalingstijd T. 
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1.1.2. Dynamische windbelasting 

Een konstruktie kan tengevolge van wind in een tr1 l lende :bew•?
ging komen door 
- snelle variaties van de luchtsnelheid (windvlagen) 

een gelijkmatige luchtstroom met een konEtante of nage~oeg 
konstante snelheid 

In het eerste geval is de beweging hoofdzakelijk in de 
windrichting. in het tweede geval loodrecht erop (fig. 5). 

V:b\Y 

1 

(trillen ( buiging) 

. . 1 V 

1 

bi lleri I buiging) 

r l 
~illen (torsie] 

Trillen von een brug door windvlogen Trillen door los loten wervels. 

f jg. 5 

1.1.2.1. Windvlagen 
Windvlagen en windstoten ZlJn variaties van de gemidde!de 

luchtsnelheid over een kortere of langere periode (fig. 6). Ze 
hebben een duur die kan varieren van 1 seconde tot ca. 1 minuut. 

V 

g~midd. . 
wind .uj u Ml'.1 t:l 

'------------.i...---------------+sec 
0 

fig. 6 

1--;;,4 

De windsnelheid in vlagen is aanzienlijk hoger dan de hiervoor 
aangegeven gemiddelde uur-snelheid. De factor, waarmee dit uur
gemiddelde moet worden vermenigvuldigd om een extreme vlaagsnel
heid te verkrijgen is gegeven in fig. 7 [11,12]. 
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k 

fig. 7 Verhouding maximale k minuten gemiddelde windsnelheid tot 
bijbehorend uur-gemiddelde. 

Voor het binnenland is de factor maximaal 1.7 voor een vlaag die 
3 seconden duurt. De winddruk wordt door deze factor (1.7) 2 = 2.9 
maal zo groot. De factor 2.9 heet de vlaagfactor. 
De grootte van de vlaag kan worden uitgedrukt in de standaard 
afwijking van de windsnelheid [11,12). In formulevorm is deze 
standaardafwijking: 

ho "" 10 m 

Hierin is A een coëfficiënt die van de terreinruwheden afhangt en 
V de gemiddelde windsnelheid op de hoogte h. Door de factor 
(ho/h)a is het afnemen van de vlagen met de hoogte boven het 
terrein in rekening gebracht. 

Om een analyse van de tijdsduur of de frequentie van vlagen te 
maken wordt het variërende deel van de windsnelheid (dus de 
lagen) beschouwd en vergeleken met een sinusvormige verloop met 
bepaalde frequenties. Dit variërend deel van de windbelasting 
wordt vastgelegd door de standaardafwijking , die voor de wind
snelheid is te schrijven als 

(zie boven) 

De standaardafwijking wordt per definitie verkregen uit de som 
van de kwadraten van de afwijkingen van de gemiddelde waarde: 

S~ • 1/T J (V-Vl' dt 

In deze stanaard afwijking komen alle vlaagfrequenties voor. Om 
na te gaan wat de bijdrage tot deze som Sv is van vlagen met een 
bepaalde frequentie, wordt een analyse van de frequenties van de 
vlagen gemaakt. Dit gebeurt m.b.v. fourier analyse. Op de 
plaatsen waar frequentiepieken zitten zijn de betreffende 
coefficienten ongelijk aan nul. Levert de vlaag met een bepaalde 
frequentie geen bijdrage dat is de betreffende coefficient in de 
fourierreeks nul. Deze frequentie-analyse kan grafisch worden 
voorgesteld als een frequentie afhankelijke functie waarvan het 
oppervlak gelijk is aan de totale som St (fig. 8). Deze 
frequentie-analyse wordt het spectrum Svf(f) van de windsnelheid 
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genoemd (vlaagspectrum) J 
S~ Svf(f) df 

Het oppervlak van deze functie is gelijk aan de totale 
variantie S~ waaruit de totale standaardafwijking kan worden 
bepaald. Bij iedere frequentie kan met behulp van dit spectrum 
het aandeel 1n de variantie ( en dus in de standaardafwijking) 
worden bepaald uit het bij deze frequentie behorende deel van het 
totale oppervlak S~. Uit het verloop van dit spectrum blijkt dat 

5if) 

î 

·01 
1 1,0 

frequentie 

fig. B 

10Hz 

alle frequenties boven 1 Hz weinig bijdragen tot S~. Windvlagen 
met deze, of hogere, frequenties zijn dus van weinig belang. 
Hieruit volgt dat het variërende deel met f > 1 Hz slechts een 

geringe invloed heeft op de statische windbelasting. 
Windvlagen oefenen dus wisselende belastingen op een konstruktie 

uit, die bij een vaste frequentie ervan, die in de buurt ligt van 
de eigenfrequentie van de konstruktie, de beweging versterkt 
(opslingeren, resonantie) en overeenkomstige spanningen opwekt. 
De theoretisch oneindig grote amplitude wordt door de demping 

van de konstruktie beperkt tot een eindige waarde. 
Bruggen hebben in het algemeen een relatief gering aan wind 

blootgesteld oppervlak en verder een zo grote breedte en 
zijdelinkse stijfheid, dat de eigen frequentie ver boven de 1 à 2 
Hz ligt, zodat de door windkrachten opgewekte spanningen 
(beweging in de windrichting) van weinig of geen betekenis zijn. 

1.1.2.2. gelijkmatige luchtstroom 
Wanneer een voorwerp omstroomd wordt door een gelijkmatige 

luchtstroom kan resonantie of flutter optreden. Deze twee 
trillingsmogelijkheden worden beide behandeld. 

1.1.2.2.1 Resonantietrillingen 
Wanneer lucht langs en tegen een voorwerp op een w1Jze aangeduid 

met "laminaire grenslaag" stroomt dan wordt de lucht achter het 
voorwerp (lijzijde) opelkaar gedrukt. Deze lucht beweegt zich 
onder het ontstaan van wervels van het voorwerp af (fig. 9 
"afbreken van wervels"). 
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loslaten van Kórmánwervels 

Resonantietrilling 

fig. 9 

Resonantietrillingen loodrecht op de windrichting ontstaan door 
het periodiek loslaten van deze wervels (wervelstraat van von 
Karman) als de frequentie van het loslaten van de wervels 
dezelfde is als de eigen frequentie van het voorwerp. Hoewel de 
hierdoor opgewekte trillingen een vr1J grote amplitude kunnen 
bereiken (enige malen de statische uitwijking ten gevolge van de 
aerodynamische kracht). zal deze toch altijd door demping tot 
eindige waarden worden beperkt. die geen aanleiding geven tot 
kortstondig bezwijken. Wel kunnen de erdoor opgewekte spanningen 
op den duur tot bezwijken op vermoeiing leiden. 
Resonantietrillingen z1Jn meestal buigingstrillingen. torsie

trillingen komen minder voor. 
Periodieke wervelvorming achter een omstroomd voorwerp treedt 

alleen duidelijk op bij een bepaalde verhouding tussen de afme
tingen van het voorwerp, de luchtsnelheid ven de kinematische 
viscositeit (taaiheid) u van de lucht (getal van Reynolds). 

Voor wat betreft de afmetingen gaat het meestal om een (theore
tisch) zeer lang voorwerp, dat loodrecht op z1Jn lengteas door 
een luchtstroom (zonder wervels) wordt getroffen. die over de 
hele lengte konstant wordt verondersteld. Daardoor valt de lengte 
eruit en kan worden volstaan met alleen de dikteafmeting d lood
recht op de luchtstroom en de breedte-afmeting b in de richting 
hiervan. 

Voor de beschrijving van het verschijnsel wordt gebruik gemaakt 
van de volgende dimensieloze grootheden. 

Het getal van Reynolds: Re= v*d/u 
v de luchtsnelheid in m/s 
d : de dikte van het voorwerp in m 
u : de kinematische viscositeit van de lucht in m2 /s (~1.5 E-5) 

het getal van Strouhal: S= f*d/v 
f : frequentie van het loslaten van de wervels in 1/s 

d de dikte van het voorwerp in m 
v de luchtsnelheid in m/s 
In plaats van het getal van Strouhal wordt door sommige 
onderzoekers de omgekeerde waarde gebruikt. ook wel aangeduid als 
gereduceerde luchtsnelheid vr • v/f*d • 1/S (ofschoon hij niet 
de dimensie van snelheid heeft). 
Uit fig. 10 [2] is te zien dat voor een cylinder bij lage 

waarden van Re (50 1 Re 1 150) de wervelvorming periodiek is 
(gebied IJ. Bij hogere waarden van Re (150 s.. Re s.. 2.0E5l w,:,n:t de 
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fig.10 Waargenomen stro
mingsbeelden achter een (lucht 
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lijke wervelvorming 
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periodieke wervelvorming in steeds sterkere mate verstoord door 
turbulentie (gebied II), terwijl voor gebied III (Re> 2.0ESJ de 
wervelvorming niet meer periodiek is. Voor Re >m 200 ligt de 
waarde van S in de buurt van O. 20 (± 0. 01) . Bij bekende waarde 
van Sen d kan de loslaatfrequentie f als functie van de wind
snelheid v worden bepaald : f = S*v/d. 

Bij bekende S en d kan eveneens de kritieke windsnelheid v 0 
worden bepaald. waarbij de konstruktie in zijn eigenfrequentie fa 
gaat trillen (resonantie) v 0 =fo*d/S. 

De gebieden I. II en III van fig. 10 ziJn bij voorwerpen met 
niet-cylindrische doorsnede iets verschoven en de bijbehorende 
S-waarden z1Jn anders. Voor rechthoekige doorsneden bijv. va
rièert S van ca. 0.10 tot ca. 0.14. 

Over periodieke wervelvorming bij niet-cylindrische doorsneden 
(o.a. kokerliggers) is vooral door Klbppel veel onderzoek ver
richt. 
Uit fig. 11 [2] blijkt dat de verhouding tussen wervelfrequentie 

en de windsnelheid nagenoeg lineair is, hetgeen wijst op een 
'N 
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konstante waarde van S (hier S = f d/v"" 0.12; of S'"" 0.24). Voor 
S=0.2 (gemiddelde waarde) en fo eigentrillingsfrequentie van 
het voorwerp wordt de kritieke windsnelheid vkr = 5*fo*d. 

De analytische bepaling van de krachten die tengevolge van de 
wervels op het omstroomde voorwerp werken worden m.b.v. een 
gecombineerde theoretisch-experimentele methode bepaald. Voor de 
periodieke kracht p, die door het loslaten van de wervels op het 
voorwerp werkt. wordt veelal een sinusfunctie aangenomen : 
p = Po sin(Q t), met Q = 2,,,. f = cirkelfrequentie. 

De druk Po wordt gerelateerd aan de stuwdruk½ rho v• door 
vermenigvuldiging met het geprojecteerde oppervlak d loodrecht op 
de windrichting, en met correctiecoefficient cw· die karakteris
tiek is voor een bepaalde doorsnede en afhankelijk is van fen v. 
Hiermee wordt p = Po sin(Q t) = cw ½ rho v• d sin(Q t). 
De hierdoor opgewekte buigingstrilling heeft als amplitude [2, 
blz. 356] y=(1r/6) (K/bl p = (7r/6) (K/b) Cw ½ rho v• d sin(Q t) = 
YQ sin(Q t). 
Hierin is : K (m/N) = de statische elastische vervorming in de 
krachtrichting (omgekeerde van de veerconstante), b = de breedte 
van het voorwerp en 6 = het logaritmisch decrement van de demping 
De waarde van cw wordt experimenteel bepaald (enkele waarden zijn 
voor bu1gtrillingen gegeven in fig. 12). Het is duidelijk dat de 
amplitude beperkt wordt door de stijfheid te vergroten (K""l/EI) 
en/of de demping te doen toenemen. Dit laatste is in de praktijk 
meestal erg moeilijk. 

Uit de formule: y/K = (1r/6) (p/b) (1r/6) (rho Cw/2b) f 2 /(S2 d 3 ) 
(v = f d/S) volgt dat de amplitude y - bij constante stijfheid K 
- toeneemt bij afneemende breedte ben bij vergroting van fen d 
(resp. met de tweede en derde macht). Nu is het zo dat een 
vergroting van de doorsnedehoogte d meestal gepaard gaat met een 
(kwadratische) vergroting van de stijfheid, terwijl hier is 
aangenomen dat deze (KJ konstant bleef. In de praktijk zal daarom 
de toename van y door vergroting van d gedeeltelijk worden gecom
penseerd door vergroting van I om dezelfde reden. 
Het getal van Strouhal hangt af van de doorsnedevorm van het 

voorwerp, maar vrijwel niet van Re (fig. 12). zeker niet bij 
eenzelfde stromingstype (fig. 10): het is des te kleiner naarmate 
de brugdoorsnede dunner en beter gestroomlijnd is. Dit geldt ook 
voor Cw. 
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Als de eigen bu1gings- en tors1efrequent1es voldoende versc~:l
len. zodat geen flutter (z1e 1.1 .2.2.2J op kan treden. dan tieèen 
afzonderl1Jke bu1g1ngs of tors1eresonant1es op b1J een bepaa:de 
windsnelhe1d v 0 . De amplitude neemt toe tc,t de a1i:,e1d. tc,ege·.•,:,e,,:; 
door de aerodynarniscr1e krachten. wordt gen1:-utral1seerd oc,c,r d<:-rn
pingsenergie. De opgewel-:te trillingen kunrien va1·1er·en var. \\'1·1_1 
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mm 
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1 2 5 10 2J 50 100 Hz fig. 13 Menselijke gevoeligheid voor 

trillingen (globaal gemiddelde) 

we 1 l onmerkbaar, via duidelijk merkbaar en onaangenaam tot onve1·
draagl ijk voor de gebruiker (fig. 13 [2]l en voor de konstrukt1e 
1n het ergste geval tot bezw11ken op vermoe1ing (van het geneei 
of een onderdeel1. 

De windsnelheden d1e het ve1·sch1Jnsel kunnen opweKKen. hoeven 
niet per se hoog te zijn. Het 1s ook niet nodig dat de 
windsnelheid, die het verschijnsel opwekt. absoluut constant 
bliJft om de resonantie in stand te houden. De trillingen van het 
brugdek 1 eggen name ; 1 j J(. zod1· a ze een zekere arrn::·" 1 t ude he ;:;;:,er, 
bereikt. hun eigen rithme op aan de wervels. d1e zich ermee 
synchroniseren als de beide frequenties - van het loslaten en het 
tr1llen- bi_i elkaar in de buurt l1sc;en. 
Resonantietrillingen kunnen worden verzwakt d~or 

- de intensiteit van de periodleke kracht te verminderen do01· aan 
de brugdoo1·snede een gestroomlijnde vorm te geven. waard,:,,:;r cw 
afneemt (fig. 14 [BJ) 

13 
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- de luchtstroming om de hoeken te "geieiden" en zo riet losls.ten 
van wervels te voorkomen. Dit kan met zogenaamde stroomafbu1gers 
op de hoeken van de brugdoorsnede lf1g 15). 

15m 

12 m 

9.7m 

fig. 15 Tuibrug St. Naza1re-St. Brevin. dwarsdoorsnede met 
stroomafbu1gers (al 

Ook moet erop worden gelet dat ogenschijnlijk onbelangrijke 
konstruktiedetails (leuningen. trottoirs. vangrail. e.d.Jeer, 
grote en doorgaans onvoorspelbare invloed kunnen hebben. zodat 
men voor belangrijk<:: bruggen. waai·voor windresonat:ie van 
betekenis kan zijn. is aangewezen op modelproeven 1n een 
windtunnel [9]. 

De kans op ernstige resonant1etr1ll1ngen 1s voor de meeste 
bruggen v1·ij gering. GF,'ëa1· voor ve,·moei ingsbnsuk door 1·esor.ant 1e 
is vrijwel uitgesloten. Soms echte1· kan de opgewekte trilling wel 
1n het gebied komen dat door de gebruiker als onaangenaam wordt 
ervaren (fig. 13). 
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1.1.2.1.2 Fluttertrillingen 
Fluttertrillingen ontstaan in principe als instabiliteitsgeval 

van een laminair omstroomde. dunne gladde plaat (aan de randen 
scharnierend opgelegd) evenwiJdig aan de stroomrichting (fig. 
161. Beneden de zgn. kritische windsnelheid is de plaat stabiel. 
Boven deze snelheid is een kleine uitwijking delta a van de 
evenwichtsstand voldoende om in zeer korte tijd algehele instabi
liteit te veroorzaken (vergelijk knik). 

flutter 

fig. 16 

Dit wordt veroorzaakt doordat bij een bepaalde beweging van het 
voorwerp de door de wind afgegeven energie groter is dan die 
welke door demping verloren gaat. Hierdoor wordt de amplitude van 
de beweging versterkt, waardoor nog meer w1ndenerg1e wordt opge
nomen. enz. hetgeen uiteindeliJk leidt tot een theoretisch 
onbegrensd toenemende amplitude. Dit komt in de praktijk neer op 
onmiddeliJk bezwijken ver voor die tijd. 

Het gaat biJ de hier bedoelde beweging in de regel om een 
samenspel van buigings- en torsietrillingen met verschillende 
vr1_1 r1eidsgraden. 

Volgens Sachs [5] kan flutter als volgt verduidelijkt worden. De 

--·..... 

-, .... 
\., 

-~--..... 
(41) T,~ .... ,..._ ....,, .._,..., ~ • 

.,.._..., __ _ 

fig. 17 
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bewegingen die de konstrukt.ie maakt kunnen nerie1è. wc,n::"',, r_,:,
buig1ng en to1sie. Be1de kunnen gecomb1neerd woraen lf1g. ~7 1 
BlJ lage windsneiheden ligt het rotatiepunt van de doc,rs:-,<".::<" r.,:,g 
:in het midden. BiJ to-:-nemende windsnelheid ve1·plaatst è.1c 1·c,të
t1epunt zich naai· de wind toe. BiJ deze gekoppelde bu1g-t,:,1·2Je 
beweging wordt het mogelijk dat de windkrachten de bewec1ng 
vers~erken. De frequentie waarmee de konstruktie nu t.r1"i:: ,-·:,1·c.,: 
de flutte1·frequentie genoemd. Deze blijkt te liggen tu:c:::~,. de 
frequentie van buiging en torsie. 

Als de hoek a tussen voorwerp en windrichting van O verschilt. 
zal de instabiliteit eerder optreden. 
Bij resonantie gaat het erom de trillingsopwekkende en dempende 

krachten te bepalen. Als daaruit volgt dat de vervormingen van en 
spanningen in de brug, zowel statisch als dynamisch (vermce:i1ngl 
binnen toelaatbare grenzen blijven, dan zijn dergelijke tril
lingen ongevaarlijk. 
BiJ flutter leiden windsnelheden boven vkritiek tot onbeqye:-isd 

aangroeiende amplituden en dus tot bezwijken. Daarom moet ervcor 
gezorgd worden dat deze uiteYst gevaarliJke fluttertrillingen met 
zekerheid niet kunnen optreden binnen het patroon van windsnelhe
den dat ter plaatse van de brug verwacht mag worden. 

Het beg1·ip "aeYodynamische stabiliteit" van een brug heeft dan 
ook vrijwel alleen betrekking op de veiligheid tegen het optreden 
van fluttertrillingen. 

Voor het ontstaan van flutter moet aan twee voorwaarden voldaan 
worden : 
1) de windsnelheid moet groter zijn dan de zgn. kritieke wind
snelheid vkr 
2) de bujgjngs en torsie frequentie moeten dicht biJelkaar 1n de 
buurt liggen r de verhcud1ng E=w1:,lwt~1 levert de laagste waarde 
op voor vkr· oo}; voo1- hogere waai-de van E (E>li kan fluttei
optreder,. maar alleen bij hogere vkr. Indien wt kleiner is dan wt, 
dan zullen de trillingen elkaar niet versterken. Zou dit wel het 
geval zijn dön wordt de kritier:e w1ndsnelhe1d op gegeven mc,ment 
nu 1. l . 
Flutter in deze geïdealiseerde vorm (klassieke flutter) t1·eeèt 

alleen op bij dunne. piaai::vormige doorsneden. die laminair worden 
omstroomd en waarbiJ de stroming nergens van het voorwerp loslaat 
(b.v. vliegtuigvleugel). BiJ minder gei.deallseerde doorsnede:-:. 
zoals de meeste brugdoorsneden. kunnen de kYachten tengevolge van 
het lc,:::;laten van Karman-wervel~: de vc,nr,1ng van fluttertr::lhng"'n 
versnellen. ("loslaatflutter". Duits "Abreissflutte1-") 
Niet elke combinatie van buigings en torsietrJllJng van gel1J~e 

frequentie (wb=wtl wekt flutter op biJ een windsnelheid v > vk 1-. 

Elk afzonderlijk kunnen ze resonantie veYoorzaken !buigings- of 
torsieresonantie met begrensde amplitude. De kans op flutter is 
afhankelijk van het faseverschil tussen de beide trillingen. Is 
dit O of w (buigings- en torsietrilling tegelijk maximaal en 0. 
fig. 18). dan is de som van de door het systeem opgenomen wind
energie in één Periode nul !of zelfs negatief). Bij een taseve1-
schil van ½w (torsietrilling loopt een kwart periode voor o~ de 
bu:ig1ngé':tYill1ng_ fig. 19) en v) vkr neerr:é de k<:rnstrui-:ti>" r;,c,,:or 
energie op dan hij à.001· den1p1r19 Kari cor:·1r:iE-nse1·-:r,. [Je i:1\_:o~::::i,,:\f-~~ 
van de brug is gedurende de gehele opwaaYG2e beweging p0s1~:ef e~ 
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"aerodynamische" J:;ft steeds in de richting van de beweging 
m.a.w. levert steeds een positieve arbeid. De amplitude van de 
beweging. vooral de torsie. neemt snel toe met geen andere be
gr,en=:i ns öan ·net bezwijken van de k. 1-=1nsi:ruktie. 

Ywind ---
Ymax en 9max in fase. Geen energie-opname. 

fig. _8 tors1e en bu2gtril!ing in fase 

y wind ------
9 

y 
y,8 

Faseverschil tt/2 tussen Ymax en 8max. Beweging versterkt door wind. 

0 
t 

fig. 19 faseverschil van ½w tussen torsie en buigtrilling 

Het verschijnsel is in werkelijkheid minder eenvoudig dan hier 
beschreven. Proeven tonen aan dat torsietrillingen vaak de 
overhand heeft op buiging. 

De kritieke windsnelheid voor het veroorzaken van flutter moet 
een zeker bedrag. de veiligheidsmarge, hoger ziJn dan de maximale 
windsnelheid, die ter plaatse mag worden verwacht ( en die afge
leid kan worden uit een statisch interpretatie van metingen). 
De kritieke windsnelheid kan vergroot worden door de verhouding 

tussen torsie- en buigingsfrequentie veel groter dan 1 te maken. 
bijv. door de torsie stiJfheid te variëren door het al of niet 
toepassen van gesloten doorsneden. Een geheel andere mogelijk
heid. zo die er praktisch is. is er voor te zorgen dat een torsie 
slappe doorsnede verkegen wordt Cwt< wb). 
Tevens ziJn gunstige resultaten bereikt door 

heid" voor luct1t van ligger en dek groot te 
grote drukverschillen (onder en boven, links of 
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treden. BiJvoorbeeld door toepassing van vakwerkhoofdliggers. 
onder en boven gekoppeld dooi- horizontale vakwerkliggers. zodat 
een torsiestijve. maar winddoorlatende doosligger ontstaat I niet 
d~ oorzaak maar het gevolg wordt cp deze manier aangepakt). die 
afgedekt wordt door een stalen roostervloer. Deze oplossing komt 
natuurliJk alleen voor stalen bruggen in aanmerking. De kritieke 
fluttersnelheid neemt toe met de massa van de brugligger. In dit 
opzicht ziJn betonnen brugliggers ver in het voordeel ten 
opzichte van stalen brugliggers (4 à 5 maal zo grote massa). 

Als basis voor flutterbeschouwingen wordt veelal uitgegaan van 
de theorie van Theodorsen [1). gepubliceerd in 1934. en bedoeld 
voor vliegtuigvleugels. De vleugel wordt hier voorgesteld door 
een oneindig dunne, vlakke plaat, de stroming is laminair. onsa
mendrukbaar en niet loslatend (fig. 16). /Deze veronderstellingen 
gelden niet of slechts ten dele voor brugdoorsneden.J 

De vergelijkingen van T.Theodorsen beschrijven algemeen de 
oplossing voor het flutterprobleem. Het zijn twee gekoppelde 
lineaire differentiaalvergelijkingen die door andere onderzoekers 
,:,p ve1·schillende manie1·en zijn opgelo8t. Aan deze vlakke plaat 
worden stijfheidseigenschappen toegekend overeenkomstig de te 
on~erzoeken konstrukt1e. Na uitwerk1ng van de oplossing moeten 
reductiefactoren ingevoerd worden om de mate van schematisatie 
weer te geven. De vergelijkingen van Theodorsen worden als volgt 
opge l c,st . In de formule Vkr=wc b/k ..... ( 1) 

met wc de flutterfrequent1e 
b halve konstruktiebreedte 
k gemodificeerd Strouhallgetal 
Vkr theoretische kritieke windsnelheid 

zijn wc enk de onbekende. Deze tracht men op verschillende 
manieren te bepalen. Uitgangspunt hiervoor blijft de oplossing 
van twee bewegingsvergeliJkingen 14). 

Flutteranalyse volgens Bleich 
In 1948 legde Bleich [10) het verband tussen flutter van vlieg

tuigvleugels en aerodynamische stabiliteit van bruggen; Hij paste 
de theorje van Theodorsen aan en probeerde rekening te houden met 
het loslaten van wervels door het invoeren van een aanvullende, 
periodieke liftkracht. die werkt op de naar de wind gekeerde 
zijde van de brugdoorsnede. 

Om de op de bewegende vleugel werkende aerodynamische krachten 
te bepalen worden volgende aannamen gedaan : 

1) De omstroomde doorsnede is een ideaal dunne, vlakke plaat 
2) Deze plaat wordt over de hele lengte, loodrecht op het vlak 

van de doorsnede. op gelijke wijze omstroomd. 
3) De stroming is vrjj van turbulentie en laat niet los. 
4) De als star aangenomen brugdoorsnede kan maar volgens twee 

vrijheidsgraden trillen, d.w.z. hij kan buigings en 
torsietrillingen uitvoeren. 

5) De trill1ngsamplituden moeten klein zijn, zodat lineair
elastisch gedrag gewaarborgd is. 

6) De trillingsdemping is evenredig met de amplitude en in fase 
met de snelheid. 
(Als de snelheid maximaal is de verplaatsing nul, de demping 
is in fase met de snelheid. Hieruit volgt dat het fasenver-
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schil tussen demping en verplaatsing ½w bedraagt.) 
Het is duidelijk dat deze aannamen die voor een vliegtuigvleugel 
aanvaardbaar lijken. voor de meeste brugdoorsneden sterk van de 
werkelijkheid afwijken. zodat de verkregen uitkomsten 
gecorrigeerd moeten worden. 

De aerodynamische krachten (fig. 20). die volgen uit de aannamen 
1 t/m 3. worden door Theodorsen aangegeven als : 

11--f62.h· 

L 3 1rfb2 vö:i 

~~ 
L. L 2 L • 

1 î t 
1 IJ., h 1 1/._!, ~ ½ b t 'J-..b 1 

.b 

V : WtO.D~lvEL.HEID 

fig. JO De op een geïdealiseerde doorsnede aangrijpende 
w1ndkrachten [volgens Theodorsenl 

zodat de liftkracht wordt voorgesteld door L 
het moment door M = L4 + ½b(L1 - L3l. 

[ 2) 

De factor C(kl in L1 is een complexe functie. samengesteld uit 
gemodificeerde besselfunct:ies (zgn. Hankelfunct1esl. 
De variabele kis evenredig met de frequentie van het trillende 
voorwerp en kan als een gemodificeerd getal van Strouhal worden 
beschouwd : k = w*b/v. 

Uit 121 volgt als grenswaarde van de statische liftkracht van 
• • de bij st1ive opleggingen aangeblazen plaat, voor a = h = 0: 

w = 0 --> C(k) = 1 L,... L ; :2 U .f V1.oó ( 3a) 

en voor het moment t1 -= L · Y2.b " 1t--b1 f v~ (3b) 

De differentiaalvergelijkingen van 

brug worden fl'I h ,.. C.1, h +- fu.· h " L 
~ai ... c_i0 + ~~ - M 
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h 
a 

Irn 
ch. Ca 

J-; h · ka 
L 

M 

i 

1 

vertikale beweg1ng 
hoekverdraaing door wr1ng1ng (om d.o ie:·:9"te-as v/é. J::1·u 0; 
massa per lengte 
massatraaghe1dsmornent per lengte 
dempingsconstante voor bu1ging resp. torsie 
stijfhe1dsconstante voor buiging resp. torsie 
aerodynam1sche liftkracht per iengte 
L ( h .al 
aerodynamisch tors1emoment per lengte 
M(h,a) 

h Jh 
: ..Jt 1 

=i - J\ 
'/ 

h ,._ 
h dti. 

(YJ 
dDS 

= d.-t. 

ÏXI ..,l'll,', 
... cLi1. 

,,,, ! 
fig. 21 Parameters van de beweg1ngsvergeliJking 

De demping is evenred1g met de snelheid. aanname 6. 
De oplossingen van de 
= 0): h- hQ...1...w~i:l 

- 0 

fit=- oo.e. LLw.t. + ~) 

met wri 1{¾ 

gereduceerde vergelijkingen (41 zijn IL 

=1~ V -11rn 

M 

Voor het beweqende model is kennis nodig van de functies L en M 
(2;, als functies van k (zie C(kl in L1 l. 

Buigings en torsietrillingen zijn via de aerodynamische krachten 
L1 (h.al (L3 komt in uitdrukking voor M voor) uit (21 met elkaar 
gekoppeld. Daar àe verplaatsing h en de demping ~h-h een 
f aseverschi 1 w/2 vertonen ( aanname 6 l . kunnen ze worden 
uitgedrukt inh. met behulp van een complexe factor (l + 1gh) 
(modulus + argument), en in de eigenfrequenties wh en w0 van de 
niet gekoppelde trillingen. Hetzelfde geldt voor a en ~ . De 
vergelijkingen (4) worden dan: 

•• 
m h 1- 'Y'f\ ~ l 1 + i f~l · h • L 
I ... .i " I,.. w; { i -t i 8'~ \ · OI • H 

r.ierin is 6a 
àat voor 
oplosmethode 

het logaritmisch decremenT. vo,:,r bu1gi:r1ll1:·,ge:·, e:·, c'M 
torsietrillingen. Met de h1ervoor aang~é.uié.F 
wordt een stelsel van homogene vergelijk1~0e~ 
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verkregen met complexe coëfficiënten voor de onbekende ho en a 0 . 
De differentiaal verglijkingen zijn homogeen daar in de rechter 
leden van de uitdrukkingen L en M de termen fi. fi. ~. & voorkomen. 
Deze termen worden allen naar links gebracht. Het probleem is 
terug te voeren naar het eigenwaarde probleem ~ = A x of beter 
;:;_(tl A2:;Ctl ...... (5) 
met 

De 
A = [~::::~~:.:::] ~t 

oplossing is x = e ·f 

d :: ~e}.t_f 

en x 

J [61 

met 
= DJ 

subs:itueer{6\ in(5) Î\ e ~t . .f. • e ),t f/ G. 

Af= ç 

De oplossingen ziJn 

De twee gekoppelde differentiaal 
volgt opgelost 

vergelijkingen worden nu als 

J h0 

... a,h f- ~h +- ~.è~H- b,f)J 
llX'.J = et,h T 1),, h ,j. bJd + b't&4 

.f.Ttl. {~: :~ ~ 
fÁJ: f....3 
Ïii :: x. .. 

• 
llt 

Xz . 
.X.3 -
• 
lL'f 

• =e x.. -:s 

D 

a.2 
0 

.a.'< 

Al:1J 

1 D D 

r a., h2 h1 .>(_ 1. 

1 D t:J X. l 
a.3 :bv :b Jl '1 

L Her ciiG.Ett11.1RailIE rCN f::FM) 

Als eigenwaarde van dit stelsel vergelijkingen een bijzondere 
waarde voor het gemodificeerde getal van strouhal k bepaald, 
waaruit een kritieke windsnelheid vkr R Wt*b/k kan worden 
berekend, hierbij is f de flutterfrequentie. 
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Flutteranalyse volgens Klöppel 
Kloppel [2] gaat ook uit van de theorie van Theodorse!1 voor de? 

geidealiseerde vliegtuigvleugel en berekent voor de aldus gesche
matiseerde brugdoorsnede de kritieke fluttersnelhe1d Vkr.r (r van 
rechnungJ. De kr1tieke snelheid die uit deze theorie volgt. w01dt 
gepresenteerd in de vorm van grafieken. als functie van de eige;1 
frequentieverhouding E=wt/wbl en van een aantal andere parame~ers 
(fig. 23). Duidelijk bl1jkt het minimuum van Vkr.r bij Einde 
buurt van 1 (ca. 1.1 a 1.5) en de biJna lineaire toeneming van 
Vkr,r bij hogere E-waarden. De waarde van Vkr r wordt nu vergele
ken met de kritieke windsnelheid Vkr v , ge~eten aan een model 
van een echte brug (v van versuch). óeze zal altijd kleiner ziJn 
dan de berekende waarde, omdat er bij het brugmodel meer of 
minder grote afwijkingen zullen zijn van de ideale toestand. De 
verhouding n=Vkr,v!Vkr,r is dus alt1jd kleiner dan 1. 

Naarmate de doorsnede meer van de geidealiseerde vorm afw1Jkt 
zal de waarde van n kleiner zijn (en omgekeerd). Kloppel heeft nu 
voor een groot aantal doorsnede vorme!1 van bruggen de kritieke 
fluttersnelheid proefondervindelijk bepaald (modelproeven, fig. 
22) en deze vergeleken met de berekende kritieke fluttersnelhe1d 

2' ~ f ,j ~ 

1J =0,2 -0,l. 1J = 0,3 -0,5 

~ 
LJ -=to,17 

1 0,8l. 1 

l_ _____ _l J.3 
1) =0,6-0,85 1}="-'0,35(wt/Wb=2,5) 

De waarde 1J voor kokerliggerdoorsneden 

2b=1 

---1~0.2 I .Io.2 

o. ro -1 ~,, 
1 

=t-0.1 
-tî 
LJ 

11:0L.-06 . , 1J :0,5-0,8 

grootste 1J voor wtf w b :::::-1, 1 
kleinste 1J voor wt/wb ::::: 1, 75 

40.1 

1J = 0,10-0.15 11=0.10-0,25 1J =0,20-0,30 grootste 1J voor w,Jwb> 3 
kleinste 1J voor wt/wb~ 1,5 

"fl=0,L.-0,6 1]:0,3-0,5 11=0,6-0.7 

Enkele weerden van 1J voor bruggen met 2 hoofdliggers (volle wond lig gers). 

fig. 22 

van een geidealiseerde doorsnede. Hij vindt zo voor elke door
snede een correctiefactor n < 1. waarmee Vkr.r moet worden verme
nigvuldigd om de werkelijke. voor die doorsnede kritieke flutter
snelheid te vinden. Behalve van de doo1-sn>?àevorm biijkt de cc,r
i-ectiecoefficient ook nog af te hang':'n van de eigenfrequentie 
ver,ïoud1ng E=wt/wb. Dit is voor eo:-n g1·oot aantal d,:,c,1·sn-?é.e 
vormen zowel in grafiek ais tabeiv,:,nn äangegeve;-, (fig. 2?,. Vee,"-



è.e çrëf ieJ-·. te kiJ.nr.ien gE-brui~en rnc)eter1 ee:--J aör;~ö: g1 ,_,l_:, ;·-=-•~--:--~. 
bepaald wc-rèen. 

m 
Ll. ( 7) 

'IT rho b' 

m massa van de konstrukt1e [Kg/ml 
rho soortelijke massa van lucht [ 1.25 Kg/m3l 
b halve konstruktiebreedte [ml 

I 
r/b met r 

I rho 1 A 
( 8) 

massatraagheidsmoment I 
rho1 
A 

soortelijk massa van het konstruktie materiaal [Kg/m3 J 
oppervlakte van de dwarsdoorsnede [m 2 l 

E Wt/Wb ( 9) 

Wt 27Tf t met f~ 
~ 

wb = 21rf b met fb 

Met de gevonden waarden 
waarde van~ bepaald 

de laagste eigenfrequentie voor torsie 
de laagste eigenfrequentie voor buigi:-,g 

(7 ., t/m ( 9 ) en ITi . b . v . f j_ g 2 3 w .: 1 · è.. t de 

Voo1- t kan àe gen-ddàelèe waai-de uit fjg 23 genomf?rJ wc1rC:e-:-;. Lie 
waar à en v o ci:r d E- re c: ·-1 c t j e c C) e f f j c i er, t '\_ à. 1 e d '"=" q ~ 6 -~ =: \: ö :· 1 

schema.tisatie aangeeft. z1Jn voo1· eer, aantal dco:t·sneden 1:-: f:;g_ 
24 te vinden. De uiteindelijk berekende kritische windsnelhe1j JS 

Het voordeel van deze half analytische. half emp1r1sche methode 
is dat men snel een globaal idee kan krijgen van de kr1tieke 
fluttersnelheid voor een bepaalde brug door eenvoudig een of twee 
tabellen of grafieken af te lezen. Hiervoor moeten wel de eigen
frequenties voor buiging en torsie van de brug bekend zijn (zodat 
men in de meeste gevallen over electronische rekenapparatuur met 
bijbehorende programmatuur moet beschikken en tevens moet voor de 
doorsnede de coefficient n bepaald worden) 

Als hieruit duidelijk blijkt dat er geen gevaar voor flu~ter 
aanwezig is. kan hiermee worden volstaan. Is de flutterveil1c;heid 
van de brug onduidelijk of twijfelachtig. dan kunnen proeven in 
een windtunnel nadere informatie verschaffen. Ook kan door wijzi
ging van de vorm van de brug of van de stijfheidsverhoudingen de 
veiligheid op het gewenste peil gebracht worden. 

Voor afwijkende doorsneden kan een schatting wor~en gemaak: door 
ve1·ge: nking met een of mee1· quà vonr, en ve1-hc,s.1è.: r,g f ;:./c:' : ;·, ;:;,c

buurt komende doorsnede. 
-r:, .. 
.,_1J._l ( f i ut te1- . 

WE-J-vt:-ls! zijn àe ae:roè~yna.rr,js:::-h1-e j,·_rö:.=•·:--;-:.t?r: fi(·~~ rr.:•-=-~~j-~}:E-l' --:.~ .::,1.,~~

~'/I1sch te be:-1aè.er-en. Vaa:..'. =a.: àaà.1-orr. ":'e:·: l:1 e~·-=•'7':;: ;r-::;=..s,sn w~•~·=.-::-:·. 



modelonderzoek in een windtunnel. 
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1.2 Trillingen veroorzaakt door voetgangers 

Trillingen veroorzaakt door voetgangers z1Jn DlJ de ~~ii:ge 
verkeérsbrugg,;,n (vgl. fig. 1) van ondei-ge8cJ-1:i,-:.~ beJ,~,,,. E:' 
voetgangersbruggen ligt dit evenwel anders. 

Normale voetgangersbruggen geven door hun geringé afme:Jngen 
meestal geen aerodynamische problemen. 

De toelaatbare respons. indien geen gevaar vooi bezwi_iker. b,c.
staat, is afhankelijk van de aanvaardbaarheid (persooniiji-<, ligt 
voor ieder mens anders) van deze respons door de mens. 

De factoren die van :invloed ziJn op de respons van een brug 
belast door voetgangers zijn 

stijfheid 
demping 
massa 
overspanning 
vorm 

Voor de berekening wordt aangenomen dat een denkbeeldige voet
ganger in een gelijkmatige "pa:::frequentie" loopt die geliji-< is 
aan de eigenfrequentie van de brug. 
Doordat mensen lopen in een bepaalde frequentie kunnen ZJJ 

konstrukties in trilling brengen. 
Uit een overzicht van de "loopkarakter:istiek" [3] volgt dat 95°-c 

uit een steekproef van voeigangers een stapfrequentie van 1.5 a 
2.5 Hz heeft. 1% loopt met een frequent1e die groter is dan 2.5 
Hz. De frequentie bij het joggen ligt tussen 2.8 en 3 Hz. Tijdens 
het rennen zijn frequenties t/m 5 Hz mogelijk (sprintwedstri:
denl. Op openbare voetpaden zal een frequentie van 3.5 Hz zeiden 
O\/E-1"sc-t1reder. worden. IndJ.en op twee per.seinen (paar) '1 J.n è.":- }:ä=' 

l,:,pe;-i wordt de respons van d<? brug verdubbeld (1n vergelijking 
met een persoon). Een klein verschil in de onderlinge pasfrequen
tie reduceerd dit effect al flink. 
Verder blijkt dat. rennen en lopen bij eenzelfde frequentie be

schouwd. rennen een tweemaal zo grote respons geeft. 
De respons van de brug op de voetgangers hangt af van de 

karakteristieken van de afzonderlijke voetganger:::. het aantal 
voetgangers en het in de pas lopen van een aantal voetgangers. 

De maximale respons van de brug op een enkele voetganger treedt 
op wanneer de "pasfrequentie" heel dicht bij de eigenfrequentie 
van de brug ligt (fig. 25). Het gedeelte van de maximum 
uitwijking dat optreedt wanneer de brug wordt aangestoten in een 
frequentie die verder van de eigenfrequentie afligt hangt af van 
het verschil tussen eigenfrequentie en aangestoten frequentie en 
van de demping. 

Voor normale voetgangersbruggen geldt dat 
dat zij door voetgangers in trilling 
indien hun frequentie tussen de 1.7 
(stapfrequentie van de voetgangers). 

het waarschijnlijk is 
gebracht kunnen worden 

en 2. 2 Hz [ 3] 1 i gt 

De demping vermindert de respons van de konstruktie en wordt 
gekarakteriseerd door het logaritmische decrement 6 

n : aanta 1 tri 11 ingen 
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An beginuitwijking 
A~ uitwiJking na n cyclussen 
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fig. 25 

Uit de formule volgt dat de demping visceus is en dat 6 over 
elke trilling dezelfde waarde heeft. In praktijk neemt 6 toe met 
de amplitude van de beweging. 6 wordt begrensd door een boven en 
beneden waarden. De benedenwaarde 
materjaaldernp1ng die o~:reedt biJ 
vingsloze steunpunten ,lë;Jt: _;_) 
amplitude bewegingen. wanneer de 
beerd wordt in de knepen, de 
tussen konstruktie en ondergrond. 

Mate rial Beam 

Steel 0.002 to 0.008 0.004 to 0.03 

Concrete 0.01 to 0.06 0,02 to 0.06 

tabel 1 dempingscoefficient 

is vergelijkbaar met de echte 
een nomogene balk met wrjj

De bovenwaarde treedt op b1j 
energie hoofdzakeliJk geabsor
op!egg1ngen en de verbindingen 

Bridge 

0.02 to 0.06 

0.02 to 0.2 

Betonnen bruggen vertonen de grootste demping. De demping wordt 
tevens beinvloed door de detaillering van de verbinding tbouten 
lassen enz .. tabel 2). Waarden voor de demping die men kan aan
houden zijn staal Cl.03, staal-beton 0.04. beton 0.0:, :n de 
ontwerpfase is het erg moeiliJk om een schatting van de de~pJng 
te maken. 
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Rolled Joints 

I-beams 
Bol eed Riveted Welded Shear connection 

~ 
0.003 to 0.007 0.01 to 0.07 0.006 to 0.02 0.001, to 0.008 0.04 to 0.11 

. Tight 

0.005 co 0.03 

tabe 1 2 

Een lage demping en een lage stijfheid dragen bij tot een trJl
lingsgevoelige konstruktie waarbiJ de stiJfheid de belangrJJkste 
rol speelt. 

Methoden om de respons van een brug te verminderen zijn o.a. 
- vergroting van de stijfheid 
Een verbetering in tweeërlei opzicht. 
van de statische doorbuJging en ten 
komt buiten bereik van de voetgangers 
- vergroting van de demping 

Ten eerste een vermJnderJng 
tweede de eigenfrequentie 

te liggen. 

zodat meer energie kan worden opgenomen 
- toepassen van trillingsdempers 
zie 1.3 

Volgens de voorlopige voorschriften [14i voor staal-beton voet-
gangersbruggen mag. inci:ien fO 5 Hz worden aangenDmen dët t;et 
dynarni sch gedrag bevredigend is. Als f O =< 5 Hz 1 s het aanr,e.,,,2-
l ijk dat er trillingen optreden. die voldoende groot zijn om 
sommige gebruikers overlast te bezorgen. indien twee of meer van 
de volgende voorwaarden gelden : 
al De frequentie ligt tussen de 1.7 en 2.2 Hz. 
blDe vertikale stiJfheid van het brugdek in het veld is m2nder 
dan 8 kN/mm 
cl De logaritmische afname is minder dan 0.03 
Indien de horizontale eigenfrequentie ligt tussen de 1 Hz en 3 Hz 
moet aandacht besteed worden aan trilling in het horizonta;e 
vlak. 
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De eigenfrequentie van een tuikabel 

uit het evenw1cht van een kabelelement dx van fig. 26 volgt : 
- ,,V ~ • .(1 ft ~ ;fx { ,v fl. J ·"'><- "' N ~ .. -.{.te_ =- ,u-""" ~ 

met u = massa van de kabel per lengte en N = !constante) 
kabelkracht. 

-y~kc--+~/j-+-___ ----~~-e-• X 

1 X ,1 1 dx 

f1g 26 Vertikale component van de trekkrachten Nop het element 
dx van een gespannen kabel 

Als aangenomen wordt dat de kabel harmonisch trilt volgens een 
sinusfunctie. kan de beweging worden voorgesteld door 

':f {x,t) .., 1(t) s,·,. ("}.,. J 
Inqevuid 1r1 (1) levert dit : 

-,µjtt> ~✓-ri(n.:XJ 1- n_;~1.N 1(i}s/-,(n-O,tj-

of r ;r,; + ,,,;: 2 // y~) ,,,,o 

Deze vergelijking is identiek aan d~e bewegingsvergelijking van 
het eenmassaveersysteem: my +ky = 0, 
zodat de eigenfrequentie wordt uitgedrukt door 

z. ,, (\,.~ tr ~ Al ..P. ,tjr J 1w' C ) 
....i • ~ .. .t.:a. t'- "V w = T v -~ f O 

met N = A*o enµ rho * A (rho = volumieke massa van het 
kabelmateriaal): .!!.lr.lrr-' {Tf) w ... .f, V ihu 

Met w" 2-T/ .,_,orol:t / • J t/f"' z\,,[' 
De eerste eigenfrequentie wordt dus w,,.fr1rf' V ,:i;o 
D1t zijn ook de eigenfrequenties van de trillende snaar (zoals te 
verwachten was). Voor een kabel met eigengewicht q u*g per 
lengt en een zakking ó in het midden is n =1 en geldt: 

N'J "' J lL J. .. b? cJ l i -4) N'~ //-rf,t ÏG & 
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.1..V27 r--;;, 

t ~ - 2.1 ~ r<< .. -::>, .,r '1/J (.S .-"- ~) Ingevuld in (lll: ,= 2-f (8,5 - are.> 
Voor een kabel me een doorhanging ó 1 mm is dus f"'0.55 Hz. 
Omgekeerd kan uit de eigenfreguentie van een kabel (die 
gemakkeliJk kan worden gemeten door de kabel in trilling te 
brengen) de doorhanging ó worden afgeleid en hieruit de 
kabelkracht N en de kabelspanning cr. 

De afleiding van de formules (l0J geldt ook voor een schuine 
tui- kabel, en zelfs voor een vertikale. als de x-as langs de 
kabel wordt gelegd en de y-as loodrecht erop, in het vlak van de 
kabel. Voor de lengte 1 moet dan de schuine lengte worden 
ingevoerd. 

Aan de frequentie van een kabel is iets te doen door de massa 
te variëren. Dit kan gebeuren door aan de kabel spanningsloos 
materiaal toe te voegen (bijv. een omhulling met een injectie) of 
door de kabeldoorsnede te vergroten. In het eerste geval blijft 
de spanning gelijk: in het tweede geval wordt hij omgekeerd 
evenredig kleiner: in beide gevallen neemt de doorbuiging evenre
dig toe (biJ gelijke Nl. Bijv. door de massa 4 maal zo groot te 
maken, wordt de frequentie de helft. maar de doorbuiging wordt 
ook vier keer zo groot. Het is een kostbare en vrij rigoureuse 
maatregel. waartoe slechts zelden wordt overgegaan leffect~ever 
zijn trillingsdempers). 

Trillingen van tuikabels door loslaten van Karman-wervels 

Deze trilling wordt beheerst door het getal van Strouhal 
S = f"d/v; de frequentie is dus f = S v/d 
Hierin is v de windsnelheid (m/sec.J end de dikte van de kabel 
lmJ Voor een cylindrische doorsnede is s~ □ .2 (voor 200i Re~ 
3E51. BiJ een bepaalde windsnelheid v 1s dus de frequentie f te 
bepalen. waarmee de wervels loslaten. Ligt deze freguentie in de 
buurt van een eigenfreguentie van de tuikabel dan kan deze 
daardoor in resonantie raken. 

Andere windsnelheden kunnen weer andere resonantiefreguenties 
veroorzaken. Er is dus geen uitgesproken "gevaarlijke" windsnel
heid. Lage windsnelheden veroorzaken de laagste frequenties en 
zijn soms gevaarliJker dan hoge windsnelheden. Bewegingen met 
hoge freguentie en kleine amplitude kunnen vrij gemakkelijk met 
eenvoudige trillingsdempers worden gedempt. 
Bij kabels met afwijkende doorsnede en samenstelling moet worden 

geverifieërd in hoeverre het loslaten van wervels de kabel in 
trilling kan brengen. 

Door ijsafzetting kan de doorsnede 
asymmetrisch veranderen dat sterke 
optreden. 

vorm van de kabelzodanig 
windtrillingen kunnen 

De trillingen door het loslaten van de wervels worden ook 
beïvloed door de hoek van de wind met het kabelvlak. Door 
periodieke windvlagen bestaat kans op opslingering in het vlak 
door de kabel dat loodrecht op het vertikale kabelvlak staat. 
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}"rJ l linqsdempers voor tuikabels 

In de praktijk 1s gebleken dat d~ wind Jn staat Js de 
s~1rrc'l1ige tuibruggen )ri een vr1_7 sterke t1--1l:ing te brengi:-r1. v-l0-:1.1·-
b1_1 an-n:ilituden van meer àari l m z1jn geconstateerd (bJj ...:.•_-,·-.1_·• ..... 

~a;1;re tuien;. Zei àeze t1·illingen al niet direct gevacc1-:2_~:,..~ ==--~:--. 
(wat nog zeer de vraag is. er 1s weinig over be~endl. ~unn~n =e 
toch de gebruiker van de brug een onve1l1g gevoel geven. 

Deze trillingen kunnen worden gereduceerd met trillingsdempers 
Een trillingsdemper bestaat 1n principe uit een hulpmassa m:. dle 
door middel van veren (kl) en dempers (cl) met de hoofdmassa ~2 
van de kabel (met veerconstante k2) 1s verbonde:-J (fig. 271. ;-:;t~ 

} hulpmosso 

} 

constructie 
(tui ka bel) 

fig. 27 Gedempt twee massa veersysteem 

vormt een gecempt tweemassa-veersysteem 

hulpmassa kan bijv. bestaan uit een verende staaf. die :n ~e: 
m:dden aan de kabel 1s bevest1gd en aan de u1te1nden van een paar 
g'ê'wic"rJten (massa's) 1s v,:iorz1en (f~g . .:;81. [Ji-o de:r!p:ing kan 

fig. 28 Trillingsdemper (schematisch) 

bijvoorbeeld worden gerealiseerd door middel van een n::ibe1· 
tussen de verbinding met de kabel. Meestal wordt door proberen de 
plaats gevonden waar ze het meeste effect hebben op de trillende 
tuikabel (Voor de praktijk is het het beste als deze plaats han 
worden gevonden in àe buurt van het goed bereikbare ondereinde 
van de tui. Wegens de vr1J geringe gc,lflengte Vër,, c',e tJ"JJ,1,,;: 
(enige rn; is dit mees:.al goec: rnc)gelijk. De hu:p:·näE'.Sö :is è.c<•~·:J'·':~,~i:--J~· 

rrJélctr ee:-J fyact je van àe rr1assa van àe Y.abi:-- ~ î :t Sç-: 1 

(,r_,j, kan door het. koppelen van ce tUl'é',, è.e '.J'},, :,,c'""'· Vc,: ,:;"" 
af =•=inder l 1jk tu1 wc,rde:-:i geC.t?n-1p: r f 1g. ~ 1

:-1 • _ 1
-:- .:_,---?~ _ c:!:~·'=" 



tuien hebben ongelijke eigenfrequent1es en verzwakk=n e:kai~~ 
beweging. 

TenziJ door een berekening duidelijk kan worden aangetoond da· 
een tuikabel sterk zal gaan trillen. worden er mePStal van·~ 
voren geen voorzieningen aangebracht. maar wordt afgewaclit c~ 
storende trillingen zich in de loop van de tijd zullen voo~d~en. 

pyloon 

fig. 29 koppeling van tuien 
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BELASTINGGEVALLEN 

case 1 : volbelast 

case 2 ha lfbe 1 ast 

case 3 schaakbordbelasting (2 velden) 

case 4 schaakbordbelasting (3 velden) 

veranderliJke belasting 
geschat eigen gewicht 
breedte brugdek= 5.0 m 

4 kN/m2 

1 kN/m 
(VOSB 1963) 
(vakwerkligger+ helft brugdek) 

De rekenbelasting bedraagt : 1.5*(5.0*4 + 2.0*1)= 33.0 kN/ml 
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BRUG 3 TYPE A OPLEGGING SCHARNIER-SCHARNIER 
-Losl , volbelosl 
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Vervormingen Brug 3 
(oorspronkelijk brugontwerp) 

drie belastinggevallen : 
case 1. volbelasting 
case 2. halfbelasting 

- case 3. schaakbordbelast1ng (3 velden) 

twee randvoorwaarden voor de eindopleggingen n. 1. 
scharnier scharnier (type a) 

- scharnier - rol (type b) 
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BRUG 3 TYPE A OPLEGGING SCHARNIER-SCHARNIER 
-Losl , volbelosl 

BRUG 3 TYPE A OPLEGGING SCHARNIER-SCHARNIER 
-Lasl , holfbelosl 



BRUG 3 

BRUG 3 

TYPE A OPLEGGING SCHARNIER-SCHARNIER 
-Losl , schookbordbeloslLn (3 velden) 

TYPE B OPLEGGING SCHARNIER-ROL 
-Losl , volbelosl 

0 1 ANA 'iID 
.. ""• 1 BBC 



BRUG 3 

BRUG 3 

TYPE B OPLEGGING SCHARNIER-ROL 
-Losl , holfbelosl J,o,, 

TYPE 8 OPLEGGING SCHARNIER-ROL 
-Losl , schookbordbeloslLn (3 velden) 
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Kabelkrachten, oplegreacties en momenten 

Op de bladzijden 9 t/m 11 zijn oplegreact1es in de J.'.c,r,!?ti· 11vt:E
elementen van de typen a. b en c voor de verschillE-nd~ be:as
tingsgevallen (case 1. 2 en 3 J weergegeven (case 4 1s nie'_ 
maatgevend en wordt verder niet behandeld!. De versch1llende b~
last1nggevallen worden afzonderlijk besproken. 
gegevens konstruktie: 
kabels: nr. 23 d=60mm 

nr. 24-27 : d=45mm 
onder en bovenrand: d=88.9rr~l. a=600mm 

case 1. volbelasting (zie blz. 9). Voor de vervormingen z1e 
blz. 5b . Wanneer de verschillende typen onderling vergele~en 
worden. dan blijkt dat van a naar c, de oplegreacties in de 
knopen 1 en 21 afnemen en dat de krachten in de drukstaven (ele
ment nr. 21 en 22) en de horizontale trekkabel (element nr. 23) 
toenemen=> de kolommen gaan van a naar c meer belasting dragen. 

De krachten in de kabels (nr 24. 25. 26. en 27) verschillen voor 
de typen a. b. en c niet veel van elkaar. De grootste waarde 
wordt bereikt voor type b n. 1. 375 kN. De kleinste waarde be
draagt 350 kN voor type a. De maximale opneem.bare kracht voor de 
kabels. ingevoerd in het computerprogramma bedraagt 2*380=760 kN. 
zodat de kabEds met D=45 mm voldoen. 

Het maximale moment bedraagt 246 kNm. type b. knoop 9 140 kNm 
groter dan eerste schatting van 200 kNm voor een ligger op twee 
steunpunten) . 

De momenten voor de verschillende typen liggen dicht biJ elkaar. 
De maximale zaklnng bedraagt 31mm (type b. knoop 6) 
Voor de horizontaal lopende kabel lnr 231 bedraagt de dc~rsne~e 
60 mm lo=24CJ N/mrn2

• Fmax=678 ki\. V,)c,r volbelasting (case 11 
blijkt deze kabel niet te voldoen). 

case 2. halfbelasting (zie blz. 10). Voor de vervormingen zie 
blz. 5 0 . De momenten en zakkingen voor de typen a, b en c zijn 
ongeveer gel ijk. 
Het maximale moment bedraagt 745 kNm (knoop 6) 
De maximale zakking bedraagt 153 mm (knoop 6) 
Er komt een zeer ongunstige configuratie eigenschap van deze 
tuibrug naar voren. Knoop 22 en 23 kunnen bij een asymmetrische 
belasting vertikaal verplaatsen. Kabel 26 draagt nauwelijks nog 
bij aan de belastingafdracht. Oorspronkelijk was er 
gedimensioneerd op een ligger. op twee steunpunten met L=l0 m. 
Door deze uitbuigingsvorm wordt in feite een ligger op twee 
steunpunten verkregen met L=20 m.=> M=l/8*q*(2Ll 2 =4*î/8*q*L2 => 
het moment wordt een factor vier groter. Dit komt goed overeen 
met de computeruitvoer. 

M oorspr. ~ 200 kNm 
M brug3 = 745 kNm (per vakwerkligger) 

case 3, schaakbordbelasting,3velden 
De optredende krachten zijn weergegeven op blz. 11 en voor de 
vervormingen zie blz. 5b . 
Het maximale moment bedraagt 228 kNm (knoop 3. type bl 
De: maximale zakking bedraagt 18 mm (knoop 4. type bl 
Djt belastingsgeval is verder niet maatgevend. 
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Het aanbrengen van voorspanning in een kabel 

Aangezien binnen DIANA de mogelijkheid ontbreekt om elementen 
met voorspanning in te voeren wordt d1t gesimuleerd. 

Het voorspannen van een kabel is het verlengen (afstand al en 
vervolgens vastzetten van de eigenliJke kabel. Wanneer de aan
grenzende konstruktie meevervormt (afstand bl. verlengt de kabel 
minder (afstand a-b) zodat minder voorspanning in de kabel ko~t 
(fig. 1). 

• • 
/1' 1 

1 ' 

fig. 1 

Het simuleren van voorspanning kan op twee manieren gebeuren 
n. 1. 
aJ door de kabel een voorgeschreven negatieve verplaatsing (ver
korting) te geven 
b) door twee uitwendige krachten (drukkracr,ten). evenwijdig aan 
de lengteas van de kabel. op de knopen aan te brengen. 
ad al Wanneer binnen DIANA een voorgeschrever, verplaatsing 
opgegeven wordt. bij een bepaalde knoop. dan moet in deze knoop 
een steunpunt ziJn opgegeven met b.v. een rol in de betreffende 
richting. Het nadeel van deze methode is dat verplaatsingen 
loodrecht in de richting QE de rol worden tegengehouden. Deze 
verplaatsing kan in werkelijkheid wel aanwezig zijn zodat de 
schematisatie niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. 
ad bl Door de krachten evenwijdig aan de lengteas op de knopen in 
de uiteinden te plaatsen ondergaat de kabel o.i.v. deze 
drukkracht een elastische verkorting waardoor de voorspanning 
gesimuleerd wordt. Nadat de voorspanning met de belastingen ziJn 
gecombineerd dient te worden nagegaan of de hoek waarover het 
betreffende element. waarop de uitwendige voorspankrachten staan. 
roteert voldoende klein is. Wanneer dit niet het geval is dan 
staan de opgegeven uitwendige krachten niet meer evenwijdig aan 
de lengteas van de kabel zodat de werkelijkheid niet goed 
nagebootst wordt. 

Voor de simulatie van voorspanning is voor methode b gekozen. De 
rotaties van de betreffende elementen zijn voldoende klein. Er 
moet nu een verband gelegd worden tussen de werkelijkheid en de 
simulatie. 

15 



Beschouw 
struktie 
getrokken 

fig. 2 

knoop M. In knoop M 
elementen verbonàen. 
lijn weergegeven en de 

1s een kabel met 
In fig. 2 1s 

andere elementen 

een aar,ta Yc,r,
de kab': l a }.3 

a 15 een vee1·. 

De twee eindpunten Mkabel en Mveer moeten aan elkaar gekoppeld 
worden. Knoop M 1s uiteindelijk in evenwicht zodat geldt F1 = f2 
(fig. 3). In het computerrnode l is de kabe 1 reeds met de konstru
ktie verbonden en wordt knoop M door een uitwendige kracht 
belast. 

Werkel Ukheid 

fig. 3 

Simulatie 

L J1: ~ , 1 

Y---------.<!1...--,:,;-~ 

fig. 4 

Uit de werkelijkheid volgt dat de voorspanning gelijk is aan de 
kracht in de veer (F2l (fig. 3). 
In de simulatie is de voorspanning F4 . Deze kracht is echter niet 
bekend. Wel zijn bekend de uitwendig kracht F en de kracht F 3 
(kracht in de kabel volgens compute:ru1tvoerl. Hieruit volgt dat 
de echte voorspankracht F4 = F - F 3 (fig. 41. 
De voorspankracht is dus de uitwendigekracht minus de computer
kabelkracht. 
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BRUG ~VB : SCHAR-ROL, Fl=F2=F3=100 KN 
Lnvloed F1=100 kN (elemenl ~8, 29) op konslruklLe fo=SOD 
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BRUG 'iVB : SCHAR-ROL, F1=F2=F:i=100 KN l'D ! ANA !ill)i 
Lnvloed F:i=IOO kN ielemenl 2'i, 25) op konsluklLe fa=SDD •• ..,.11,0,°' IBBcl -----·-----------
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Invloed van de uitwendige voorspankracht op de kabels. 

Op de konstruktie is een uitwendige voorspankracht van 100 kN op 
element 28 en 29 aangebracht. De konstrukties. waarln verschil
lende kabeldiameters toegepast zijn, worden doorgerekend. In de 
kabels zijn de werkelijke krachten. die in àe kabel heersen. 
aangeven. 
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zes verschillende konstrukties 

type a. 
type b 
type C 

scharnier 
scharnier 
rol - rol 

scharnier 
rol 

De konstrukties wa.arbij de kabels aan het brugdek 
bevestigd zijn hebben geen toevoeging. 
De konstrukties waarbij de kabels aan de drukkolom 
bevestige zijn hebben de toevoeging rol. 

B4a.v QYUg 4 type 3 yoorspa.nning 
B4avrol !]rug .1 type 3 yoorspann1ng rol 
B4bv I2rug 4 type f' yc,ors p ann 1 ng 
B4::_ ·:: :, l I2rug 1 type .Q yoorspann1ng rol 
B4cv ]2rug .1 type ~ yoorspanning 
B4cvrol I2rug 1 type ~ yoorspann1ng rol 
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B4a.out kabel 28 en 29 aan het brugdek verbonden 
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Invloed verplaatsing van de fundering 
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Vervormingen 

De plaatjes z1Jn met elkaar vergelijkbaar daar in alle 
gevallen lease 1 t/m 51 dezelfde schaalfactor (fa = 20) 
voor het tekenen van de vervormingen gebruikt is. 
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Laatste berekening van tweedimensionale schematisering 

Bepaald zijn : 
- kabelkrachten 
- momentenlijn 
- dwarskrachtenlijn 
- ncrmaalkrachtenliJn 

70 
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Invloed van voorspankracht op ander kabels. 

Kabeldiameters 
kabels buitenkant : diameter= 75 mm 
kabels in het midden en aan de buitenkant 
horizontale kabel : diameter• 100 mm 

diameter= 50 mm 

Voorts is aangegeven het percentage voorspanning dat bij het 
aanbrengen van de uitwendige kracht in de kabel overblijft, 

Tevens zijn 
gegeven 

verplaatsingen van knoop 206 en 208 in mm aan-
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De invloed van de voorspankracht op de andere kabels. 

Kabeldiameters 

Kabels buitenkant 
linksvoor (lvl, rechtsachter (ral : diam':'ter = 100 mm 
linksachter (lal, rechtsvoor (rvl : diameter = 75 mm 
kabels in het midden en de binnenkant : d1ameter = 50 mm 
horizontale kabel : diameter = 100 mm 
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Bepaling uitwendige voorspankrachten 

Tengevolge van de zeven belastinggevallen u1t 2.i zi_in de ,)ptrc::-
dende (druklkrachten (blz. 111) in de kabels en de verr:,li',a:
singen van de knopen 206 en 208 bekend. Als uitgangspunt vo0r het 
voorspannen geldt dat in geen van de kabels E-en dYuld,.räcJ-H rr,ë:~r 
optreden en dat het ongunstig wegdraaien van de konstruktie moec 
worden tegengegaan. M.a.w de verplaatsing in positieve y-richting 
moet worden tegengegaan. Dit laatste kan gebeuren door de knopen 
206 en 208 m.b.v. de voorspankrachten een tegenuitwijking tegen 
de verplaatsingsrichting in te geven. De grootte van deze uitwiJ
king is zo gekozen dat de gemiddelde uitwijking voor volbelas
ting (+eigengewicht+voorspanning) en voor voorpanning (+eigenge
wicht) nul 1s. Er kunnen nu twee vergelijkingen opgesteld worden. 
De eerste volgt uit de verplaatsingen. Op blz. 82.83 kan worden 
afgelezen hoe groot de invloed van de afzonderlijke krachten. in 
de buitenste kabels (nr. 514-517). op de verplaatsingen van knc,,:-p 
208 zijn. De tweede vergelijking volgt u1t blz. 111 waaruit de 
grootste drukkracht in een van de buitenste kabels bepaald kan 
worden. De onbekende verhouding van de krachten is nu op te 
lossen (blz. 101,102) Vervolgens moeten de uitwendige krachten 
voor de kabels in het midden (nr. 510-513) en aan de b1nnenka~t 
(nr. 506-509) bepaald worden. Bedenk dat deze krachten elkaar 
belnvloeden. en dat de voorspanning minimaal moet zijn Bepaäl 
eerst de (druk)krachten in de kabels aan de binnenkant en in het 
midden die ontstaan t.g.v. het voorspannen van de kabels aan de 
buitenkant (blz. 1061. Dit is mogelijk daar de uitwendige 
voorspankrachten voor de kabels aan de buitenkant reeds bekend 
zijn. De invloed van het eigengewicht op de kabels is ~ekerd 
(blz. 111) en wordt ooK meegenomen. Kijk tevens r,aar de 2r,v:,:,e::: 
van de wind (voer al deze krachten als drukkrachten in. wind van 
links of rechts. blz. 111). Vervolgens kunnen de krachten t.g.v. 
de voorspankracht aan de buitenkant. het e1gengewicht en de wind 
opgeteld worden. Tevens is bekend welke krachten 1n de kabe:s 
ontstaan wanneer alle kabels in het midden en vervolgens aan de 
binnenkant belast worden met een kracht van 100 kN (blz. 84-87). 
Noem de verhouding van de voorspankracht in het midden x en aan 
de binnenkant Y. Op de verplaatsing van de knopen 206 en 208 1n 
y-richting hebben deze krachten weinig invloed. Als uitgangspunt 
blijft er over dat er geen druk in de kabels mag optreden. Er 
worden nu voor de acht verschillend kabels acht vergeliJk1ngen 
met twee onbekende verkregen in de vorm van een vergeliJk1ng van 
een lijn ax+by=c. Deze lijnen kunnen 1n een grafiek getekend 
worden en het gebied dat wordt ingesloten door deze lijnen levert 
een voorwaarde voor de grootte van de voorspankrachten in de 
kabels in het midden en aan de binnenkant. De onbekende verhou
ding van x en y kan vervolgens worden gekozen (blz. 105). 
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ibbc-tno 

* e 

nummer :SI-84-22 

Concept Toelichting 

blad 
97 

* De imperfectieparameter e is zodanig afgeleid dat een cen-

trisch belaste kolom berekend met formule II-A-1 dezelfde uit

komst geeft als de berekening volgens hoofdstuk 1, Centrisch 

gedrukte, enkelvoudige, prismatische staven. 

(a) 

(b) 

In de grenstoestand, waarin geldt F" Fk volgt uit substitutie 

van (a) in (b): 

* e = 
w 

- 1) * _E! 
* A 

* FE 
met n .. -

Fk 

* 
F Fk w 

e = c...il - l) * (1 - -) .-E! 
Fk FE A 

De betrekking (d) is te schrijven als: 

w 
* .. ó...il 

e A 

( C) 

(d) 

De co~fficiënt ó is alleen afhankelijk van de staalsoort en de 

slankheid À en wordt gegeven in tabel T4. 

1 

1 

1: 

' 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 



lbbc-tno 

5.3.2.l.3 

:! 

1 

1 

nummer BI-84-22 blad 
98 

Concept Normtekst 

Buiging om de sterke en/of zwakke as, eventueel belast met dwars

belasting. 

2'....+ 
Il z 

F n - l p.e. z 

2'....+ 
Il z 

F p.e. Il - l z 

e M 

_!_ + 
max 

F p.e. M .e. p z 

6 M 
eqz 

+ Fe 

. M p.e. z 

e Meq 
z + . 

M .e. Il 
p z y 

z ~ + z <; l 
M .e. p y 

M 
max 
M Y. " l 

p.e. y 

* M z Il eq 
+ Y. _.::t_ l 

Il - l • M ,; 
y p.e.y 

(II-A-7) 

• M + Fe 
Il e'\ y 

Y. ,; . l . - l M .e. p y 
(II-A-8) 

(II-A-9) 

(II-A-10) 

met: Meqz = 
J 0,6 Mz2 + 0,4 Mzl + ~z 1 "[0,4 Mz21 als .e. - .e. k sys z 

Meq • 
y 

Met: F 

;;,!0,6 Mz21 als .e.k '" 
1eff 

z z 

1 o, 6 My2 + 0,4 Myl + ¾y 1 ) 10,4 My2I als .e.k - R. 
y sys 

)10,6 MyzJ als .e.k - R. eff y z 

is de drukkracht in de staaf ten gevolge van de reken

belasting 

is de vloeikracht van de staafdoorsnede 

is de kniklengte van de kolom. Voor tk wordt de sys

teemlengte of de elastische effectieve kniklengte 

ingevuld. 

[. ., 
'7 

------·· -----------



l· 

lbbc-tno nummer BI-84-22 blad 99 

--------~----l 
Concept Toelichting 

Tabel T4: ó--waarden 

-
À 

0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

' 1 -: -'-.) 

11. 6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 

i 

Instabiliteitskromme (hoofdstuk 1, Centrisch gedrukte, 
enkelvoudige, prismatische staven). 

ao a b C d 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.017 0.021 0.033 0.047 0.083 
0.033 0.042 0.069 0.095 0.164 
0.045 0.064 0.101 0.146 0.242 
0.054 0.089 0.135 0.199 0.322 
0.059 0.108 0.169 o. 254 0.400 
0.069 0.125 0.201 0.307 0.474 
0.080 0.141 0.235 0.356 0.543 
0.092 0.157 0.269 0.400 0.604 
o. 104 0.173 0.301 0.437 0.660 
0.115 0.189 0.332 0.473 0.709 
0.125 0.205 0.367 0.508 o.755 
0.136 0.218 0.401 0.543 0.801 
0.146 0.233 0.440 0.571 0.846 
0.156 0.248 0.477 0.603 0.891 
0.166 o. 261 0.525 0.647 0.937 
0.176 0.270 0.567 0.690 0.984 
0.186 o. 284 0.610 0.725 1.032 
0.197 0.303 0.659 0.750 1.081 
0.207 0,322 0.698 0.777 1.130 
0.217 0,329 0.732 0.812 1. 181 
0,225 0.347 0,783 0,858 1,230 
0.233 0.362 0,837 0.902 1.281 
0.242 0.385 o. 873 0.924 1.330 
0.255 0.401 0,902 0.956 1. 378 
0.263 0.429 0.931 0.994 1.433 
o. 272 0.465 0,974 1,017 1.490 
0.287 0.482 1.038 1.055 1.571 
0.293 0.485 1.115 

1 
1.115 1.687 

* NB: Voor een vereenvoudigde uitwerking van e wordt verwezen 

naar 

Stabiliteit voor de staalconstructeur III, Staalbouwkundig 

Genootschap, in voorbereiding 

1 

1 

1 

1 

i 
1 
1 
1 
1 

1. 
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1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

nummer 
BI-84-22 

blad 
100 

Concept Normtekst 

1 is de systeemlengte van de kolom sys 

teff is de elastische effectieve kniklengte van de kolom 

zoals gedefinieerd in de toelichting van art. 1.1. 

2 
FEz 1f EI 

z n ,. -- ~ met tk is de kniklengte van de kolom 

m.b.t. instabiliteit t.o.v. de 
z 

Mzl 

Mzz 
M 

z 

!\nax 

l-iycz) 

M 1 p z 

8 

F 2 
Hk z 

z 
z-z as 

is het eindmoment met de kleinste absolute waarde 

is het eindmoment met de grootste absolute waarde 

is de absolute waarde van Mzz 

is de z absolute waarde van het grootste moment in 

de kolom 

is de absolute waarde van het moment bij buiging 

om de zwakke as ter plaatse van M max z 
is het plastisch moment van de staaf doorsnede bij 

buiging om de z-z as 

M 
~~ is de factor voor het in rekening brengen van de 

ip gevoeligheid voor torsie-knik 

is het kipmoment, waarbij de grenstoestand van kip 

optreedt voor de staaf, indien deze belast wordt 

door de beschouwde belasting doch met uitzondering 

van de normaalkracht (zie Hoofdstuk 6, Stabiliteit 

van overwegend op buiging belaste staven). 

Moz is het grootste veldmoment in de staaf t.g.v. de 

dwarsbelasting die buiging om de z-z as veroor

zaakt. Bij de bepaling van Moz moet de staaf aan 

beide einden vrij opgelegd worden beschouwd. 

... ·-± '"":: 



ibbc-tno 

5.3.2.2 

nummer BI-84-22 
blad 101 

Concept Toelichting 

Als ~~n of meer van de plastische scharnieren van het mechanisme 

ia de gedrukte staaf optreedt, dient de gedrukte staaf voldoende 

rotatiecapaciteit te bezitten. Indien wordt afgezien van een nauw

keurig~ berekening, mag worden aangenomen dat de rotatiecapaciteit 

voldoende is indien de combinatie van normaalkracht en slankheid 

een bepaalde grens niet te boven gaat (formule II-B-3 en 

Dat voor Fe 310 en Fe 360 geen nadere eis nodig is indien 

is ontleend aan: 

II-B-4). 
_F_ < 0 F , 15 

pt 

l 

1 

l 

' 
1 

1 

1. 

l 
l 
l 
l 
l 
1 
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1 ibbc-tno 
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l 
1 

1 

1 

1 

1 
5.3,2.2 

1 
5.3.2.2.1 

1 

l 

l 

nummer BI-84-22 blad 102 

Concept NoI"!lltekst 

Noot: De krachtsverdeling in de staaf moet berekend worden op 

bas is van het complete belastingsgeval in de rekentoes tand, dus 

inclusief eventuele dwarsbelascing op de staven. 

* e z is een imperfectieparameter, die het gecombineerde effect in 

rekening brengt van alle imperfecties, zoals initiële 

vooruitbuiging, restspanningen, inhomogeniteiten, enz. 

* e z 

* FEZ 
nz • Fk 

'IT~ EA 
F E z = -;:r-

z 

Fk is de 
z 

* nz - 1 
1) • ~-.--

nz 

w 
p.t z 
-A-

kracht, waarbij de grenstoestand van algehele 

instabiliteit van de staaf t.o.v. de z-z as optreedt, indien 

de staaf centrisch belast zou zijn (zie hoofdstuk l, Centrisch 

gedrukte, enkelvo,ldige, prismatische staven) 

Voor de symbolen mee index y gelden bovenstaande omschrijvingen 

mits hierin de index z door de index y wordt vervangen. 

Krachtsverdeling volgens dele orde plasticiteitsleer 

De controle van de kolommen mag worden uitgevoerd met de rekenre

gels vermeld in art. 5.3.2.1 met uitzondering van de regel II-A-3. 

Deze regel moet worden vervangen door de regels II-B-1 en II-B-2. 

!_+ 
M 

0,85 _z_c; 1 (II-B-1) 
Fpi M i p z 

Mz c; M (II-B-2) 
piz 
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1 

ibbc-tno nummer 
BI-84-22 

Concept Normtekst 

Tabel J: Keuzetabel voor de instabiliteicskro=en 

blad 
16 

Instabiliteit Instabiliteics-
Doorsnedevorm 

gelaste kokerprofielen 
y - y: h • h I t • t y y 

gewalste !-profielen 
h 

EÏ-z 
b 

h 
b 
h 

w b 

t 

~ 

> 

:i 

> 

h/t < JO 

1. 2; t < 40 = 
1.2; 40 <t< 1cc = 
1. 2; t ~ 1 ÜÜ lDID 

100 = 
t. :i 40 mm 

1 

om de as: 

z-z 

y-y 

z-z 

y-y 

z-z 

y-y 

z-z 

y-y 

z-z 

y-y 

z-z 
y-y 

z-z 

y-y 

kro1D1De: 

a 

b 

C 

a (a ) 
0 

b (a) 

b 

c ( b) 

d 

b 

C •"'"ï'"'':;~,,, 
- .,- -- y - ----t--.>-4_0_= __ -+---z---z-----+-----c--------i 

1 y-y d 

u-, L- en T-profielen en massieve p19fielen 

L_rr_z :~lz ~ z:r.~., 
[( '-y z~ ~y ~ 

y 'Y 'Y 

z-z 

y-y 
C 

Overige doorsnedevorm moeten zo goed mogelijk worden ingepast. 

De tussen haakjes aangegeven instabiliceitskrommen mogen worden gehanteerd 

bij staalsoorten waarvoor geldt: o ~ 430 N/=
2 

ent :i 40 mm 
e 

14c 
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lnstabiliteil lnsubilit.tiu.-
Ooorsntdtvoni 

om de ■ s: kroa:ie: 

·$.-· ·é· ·Êl ·-· 1 y-y. 

y y y 

r? ■ ste koker profielen 
1 - :r: b - Il • ~ • 1: ,, ... 

1 1 b 
•-•:b.•h : t. - ' 1-1 • • r .r 

dil· ·-· < l/t c lO y-y 

gela~tt ~rofielen 

% m. spanningsann gegloeid .-. 
1 w y-y 

b(l» 1.: 

1 

,-, • 
geYalste 1-PrOfielen IS, 40 mm y-y b 

·E-1-• ~/b~ l, 2 ·-· b 
IS 40 .wim y-y C 

-•-4 
1 

,-. 
1 

I> -40 -- d y-y 

gelaste }-Profielen 

1 

z-z 

~ î 
b 

-:- '~:: 

ti,540 om y-y 
C 

'1-•--..--1 

1 

z-z 

1 
! ' 1., -10 ~Dl = ' y-y • . 

)-profielen .. 
1 

= ·-· • ' spanningsaTlll gegloeid '%---1-·-'1 y-y b ' -, 
'J , L-~ t-profiele~., . 

• l--- r. ·-· F • -i;i:--• • --r,-·-• y-y C 

.. , ... ,, ~. 
Overige dcor~nedevonn moeten zo Êoed ~o~elijk ~orden inge?ast. 

•I alii 
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Allereerst ziJn de eigenfrequenties van het brugdek incius1e~ 
kabels bepaald waarbiJ de kabels aan starre steunpunten bevest1gd 
zijn. De laagste vijf eigenfreguenties ziJn in onderstaande tatel 
1 weergegeven. 

f1 = 5.76 Hz eerste buigtrilling in y-richting 

f2 = 11.00 Hz eerste buigtrilling in z-r i cr1t i ng 

f3 = 12. 97 Hz tweede buigtrilling in z-richting 

f4 = 13.47 Hz tweede buigtrilling in y-richting 

f5 = 14. 10 Hz derde buigtrilling in z-richting 

tabe 1 1 

Voor de uitbuigingsvormen van de eerste vijf eigenfrequenties zie 
fig. 3.la t/m fig 3.5.d 

Om de orde van grootte van de gevonden e1genfrequenties te 
verifieren is een handberekening gemaakt voor de eerste buigtril-
1 i n g ( f 1 l i n z i j de 1 i nk se r i c h t i n g ( f i g . 3 . 6 ) . 

fig. 3.6 bovenaanzicht brug 

Voor de theoretische bepaling van de 1e eigenfrequentie (grond
frequentie) wordt de formule voor een ligger op twee steunpunten 
[5. appendix B] volgens fig. 3.7 gehanteerd. 

1, =154"\ {fI 
2TT Vmt: 

fjg_ 3.7 

f 0 : laagste eigenfrequentie 
E elasticiteitsmodulus [N/m2 = kg/m sec 2 J 
I kwadratisch oppervlakte moment (m4 ] 
m massa per lengte [kg/m1 J 
L lengte (m1 J 

In een 
de in te 
algemeen 
afgeleid 
f . E. I . 

dynamische berekening ziJn de te gebruiken eenheden voor 
voeren grootheden van biJzonder belang. De formules d1e 

in een dynamische berekening gehanteerd warden ziJn 
met bepaalde eenheden. Er is geen lineair verband tussen 
rn er, L. (in de formule staat een wortelvorr:1) Voc,,·· 

173 



statische berekeningen moeten de gebruikte eenheden consistent 
zijn. zodat b.v. het soortelijke gewicht in kN/m3 wordt opgege
ven. In een dynamische berekening is dit niet zonder meer het 
geval. hier moeten de volgende SI-eenheden gebruikt worden n. 1. 
de meter (ml. de newton [NJ. de kiJogram [kg] en de seconde '.s]. 
zodat de soortelijke massa in kg/m3 opgegeven dient te worden. 
Algemene formule voor berekening van eigenfreguenties van 
buigstijve balken. 

E I 
C waarin C een constante is 

m L 4 

Let op de eenheden Gbrugdek = 15100 kgf~ 151000 N 
Gbrugdek = M~rugdek * g [kgf of 
g=9.81 m/sec~ 

Berekening theoretische waarden 

Massabrugdek = 15100 kg ; massa/lengte= m = 15100/51 

kwadratisch oppervlakte moment van de 
Ist 4 * 1820 E-6 (2.5) 2 

Est 2.1 Ell N/m 2 

I h 1 / 12 * 0 . 04 * ( 5 l 3 
Eh 1 ElO N/m2 

fig. 3.8 

doorsnede 
4.55 E-2 m4 

4.16 E-1 m4 

NJ , 

EI tot 2.1 Ell* 4.55 E-2 + 1 Elü • 4.16 E-1 

1.37 10 10 

1.:37 ElO 

15.4 
6. 42 Hz 

2 7T 296 (51) 4 

296 kg/ml 

Volgens de computerberekening is de vergelijkbare eigenfrequen
tie 5.76 Hz (t.o.v. 6.42 Hz). De orde van grootte klopt redelijk 
voor de berekende waarde 
Het verschil dat optreedt heeft o.a. te maken met het feit dat : 

* het werkelijke brugdek geen balk op twee steunpunten is. 
de kabels zijn extra steunpunten. 

* het brugdek geen rechte balk is. er zit een knik in 

Uit deze vergelijking mag geconcludeerd worden dat de berekende 
eigenfrequenties m.b.v. DIANA de goede orde van grootte hebben. 

Vervolgens zijn de eigenfrequenties van de gehele konstruktie 
bepaald. 

De eerste negen eigenfrequenties (duur van de berekening : 8 
uur, inclusief plaatjes tekenen) zijn weergegeven in onder
staande tabel 2. Voor de uitbuigingsvormen zie fig. 3.9a t/m fig 
3. 17d . 
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f1 = 1.77 Hz eigentrilling drukkolom in y-richting 

f2 = 1.79 Hz eigentrilling d1-ukko 1 om in y-1-ichting 

f3 = 1.93 Hz eigentrilling drukkolom l n z-richting 

f4 = 1.94 Hz eigentrilling drukkolom ln z-r 1 cl,t i ng 
-

f5 = 5.09 Hz buigtrilling in y-richting 

f6 = 5.40 Hz torsietrilling 

f7 = 5.94 Hz buigtri 11 ing in y-richting 

fg = 7.32 Hz buigtrilling in z-richting 

fg = 7.82 Hz eigentrilling drukkolom 

t abe 1 2 

De waarde van de eigenfrequentie van de drukkolom kan middels 
een handberekening gecontroleerd worden. De werkelijke waarde 
van de eigenfrequentie ligt tussen de theoretische waarde van 
onderstaande schema's (fig. 3.18) 

fig. 3.18 

9,87\ /EÏ 
f,=2n vm1: / 

~(][) 

Schema II benaderd de werkelijkheid het beste. maar klopt niet 
helemaal omdat een van de twee steunpunten in werkelijkheid kan 
verplaatsen. Uit schema I volgt een beneden waarde. Een kleinere 
eigenfrequentie dan de hier gevonden waarde zal zeker niet 
optreden. 
A = 0.10085 m2 
rho = 7850 kg/m3 

L 39.94 rn 1 
I l.44E-2 m2 
E 2.lEll N;m2 

f O . I = 0 . 6 9 Hz 
fo.rr = 1.93 Hz 

Volgens de computerberekening is de gemiddelde eigenfrequentie 
± 1.85 Hz. De werkelijke eigenfrequentie van de drukkolom meet 
tussen de twee gevonden waarden (0.69 Hz en 1.93 Hzl in liggen. 
Dit is inderdaad het geval zodat de orde van grootte van de 
computerberkening klopt. Hieruit volgt tevens dat de 
schematisering II het beste overeenkomt met de werkelijkheid. 
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De verplaatsing van het steunpunt valt blijkbaar mee. 

De stijfheid van het brugdek in zijdelingse richting is d.m.v. 
het aanbrengen van windverbanden vergroot. De gevonden eigenfre
quenties zijn in onderstaande tabel 3 weergegeven. 

f1 = 1.77 Hz 

f2 = 1.79 Hz 

f3 = 1. 93 Hz 

f4 = 1.94 Hz 

f5 = 5. 05 Hz 

f6 = 5.38 Hz 

f7 = 5.84 Hz 

fs = 7.26 Hz 

f9 = 7.82 Hz 

tabe 1 3 

Er is nauwelijks verschil tussen deze waarden en de waarden 
zonder windverband. De uitbuigingsvormen zijn vrijwel identiek. 
De zijdel1ngse stiJfheid van de konstruktie is groot genoeg. 

De konstruktie is tevens doorgerekend 
buitenkabel diameter (100 mm i.p.v. 75 mm) In 
4 ziJn deze eigenfrequenties weergegeven. 

f1 = 1. 85 Hz 

f2 = l. 86 Hz 

f3 = 1.93 Hz 

f4 = 1.94 Hz 

f5 = 5.59 Hz 

f6 = 6.23 Hz 

f7 = 6.32 Hz 

fs = 7.71 Hz 

f9 = 7.89 Hz 

tabel 4 
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Gevolgen van de el9enfre9uenties voor de konstruktle 

Q_ruk}<:01 om 
De windsne:heid waarbij de drukkolom gaat resoneren kan voigen2 
appendix B met behulp van de volgende formules bepaald worden. 

Vo d 
Re = 

jj 

f d 
s 

Vo 

Voor een cirkelvormige 
Hieruit volgt dat Vo 

Re= 

(Re :Reypolds getall 

(S constante van Strouhall 

doorsnede geldt dat S ~ 0.2 
1.77 ~ 1.1 / 0.2 = 9.7 rn/s 
9.7 * 1.1 /1.5E-5 = 7.14E5 

Het Strouhalgetal is afhankelijk van de vorm van de doorsne~e en 
wordt experimenteel bepaald. Er bestaan geen analytische 
formules om te komen tot een doorsnede d1e de resonantie 
trillingen het beste kan weerstaan, zodat m.b.v. proeven bepaald 
moet worden wat de beste doorsnede is. De constante S blijkt voor 
ronde doorsneden afhankelij~ te zijn van Re ( getal van Reynclds, 
fig 3.:9) 

Q2f_=:_=:...=~=t,.....::----l--4-:.J.---l----1-

sî 0,1+--+----+----+---+---1-

106 107 
__. Re 

fig. 3.19 

S is moe:i 1 ijk te bepalen in gebied 11 (fig. 10 appendix B. 2. OE5 
<Re< 3.5E6. vele resultaten gevonden in de literatuur in dit 
gebied zijn met elkaar in strijd) waar de periodieke wervels 
overgaan in aperiodieke wervels (volgens Sachs [5, appendix BJ 
wordt S groter. volgens Klöppel [2. appendix BI wordt S kleiner. 
gemiddeld S "'0.2. fig. 3.19). Resonantie treedt alleen op bi.i 
een bepaalde windsnelheid zodat turbulenties het optreden van 
resonantie zullen verhinderen. Sachs zegt over aperiodjsche 
wervels dat de konstruktie aperiodisch tn.lt met kle1ne1·e 
amp]jtuden zodat de aperiodische trillingen minder gevaarlijk 
zijn dan de period1sche. Gezien de waarde van het Reynoidsgetal 
7.1E5 treedt turbulentie op waardoor de periodieke wervelvor~ing 
verstoord wordt zodat geen resonantietrillingen op zullen treden. 
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In fig 3.19.1 zijn voor een aantal samengestelde doors~eden de 
strouhalgetallen gegeven. 

wind 
profiel alm. s.d1. wind 

profiel cfm. s,,Q 
in mm V in mm V 

t ■ 2.D ~ ts\D - sfM' 0.120 

l ' L-....J⇒ 
T - ~ 25 

0147 

o.m ~· : 50 : ~ 
t sO.J ~i~=t2.! - zsiH 0.120 ! 0.150 

~ 2 :. 50 : 

25~H - T~1.o 
0.145 

l --0.144 t 0.142 

jJ2...l 7 ~ 
,--

0.147 

1 ■ 1.5 -
ntLo 

0.131 

! :z,stt------t 'T --0.145 o.1~ 

7 
,--

1-59-l -4,U-l. 0.137 

.__L ~ 
0.140 - ~Q,:~~I 

Q.121 

2. ,--

T 
,--

t µ12....j 0.153 0.1'3 

+ 
h1.0 0.145 ~t-~ ..,__ 2.sl:L......1 - - 0.135 

t IJ2.-I Q\611 
25 - hl5 0.156 IT: T - - 0.1i0 

\.-jol 0.145 
1 

100 1 - zst T0 01i4 - □ 0.100 T -
~_E__.J a.1,5 

fig. 3.19.1 

Resonantie van de tuikabels 
De eigenfrequentie van een tuikabel wordt 

bepaald met de formule 

fn 
L 
a 
rho: 

ne eigenfrequentie 
lengte kabel 
spanning in de kabel 
soortelijk massa 

volgens appendix B 

Uit de formule volgt hoe lager de spanning hoe lager de eigenfre
quentie. In tabel 5 zijn de maximale en minimale krachten en 
spanningen t.g.v. de statische belasting weergegeven. 
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diameter opp-':> kracht spanning 
[N/m2 l [mm) [mm"") [kNJ 

50 1473 9 < F < 136 6.11E6 < O' < 9 .23E7 

75 3313 77 ( F < 1736 2.32E7 < (1' < 5.24E8 

100 5890 3530 < F < 3750 5.99EB < CT < 6.42E8 

tabe 1 5 

Tabel 6 geeft de eigenfrequenties van de verschillende kabels 
weer 

frequentie [Hz) 

d = 50 mm d = 75 mm d = 100 mm 
n 

CT CT CT O' CT O' 

6.11E6 9.23E7 2.32E7 5.24E8 5.99E8 6.41E8 

1 0.62 2.46 0.66 3. 17 10.62 10.99 

2 1.26 4.91 1.33 6.34 21.25 21.98 

3 1 . 90 7.37 1. 99 9.51 31.87 32.97 

4 2. :"1 3 9.83 2. ~d:., l~.t:::, 42.50 43. 9f, 

5 3. 16 21.28 3.32 15.85 53. l!J 54.95 

d = 50 mm : 
/ 0.2 = 0.16 m/s Vo 0.632 • 0.05 

Re= 0.16 * 0.05 / 1.5E-5 = 527 gebied II. wervelvorming 
periodiek ~ 

t d = 75 mm : 
v 0 0.664 • 0.075 / 0.2 = 0.25 m/s 
Re= 1245 gebied II. wervelvorming perioè.iek 

d = 100 mm 
Vo = 10.62 * 0.1 / 0.2 = 5.31 m/s 
Re= 3.54E4 gebied II, wervelvorming periodiek 

'F16. :uo 
Door de geringe afmetingen is de windsnelheid, waarbiJ de kabels 
gaan trillen. laag. De trillingen zijn, mits berekend op ver
moeiing ongevaarlijk als de minimum spanning in het trekgebied 
ligt (fig. 3.20). Om dit te verifieren moet een responsie
berekening gemaakt worden. D.w.z dat er een w1sselende belasting 
op de konstruktie geplaatst wordt waarbij de optredende krachten 
1n de konstruktie bepaald worden. Een dergelijke respons1e
bereke,,ing 1s niet u1tgevoe1·d (de grootte var1 de aanstc,tende 
kracr,t moet bepaald worden). 



De e1genfreguenties 
weergegeven in tabel 7 
t/m fig. 3.24d . 

van het oorspronkelijke ontwerp z1Jn 
Voor de u1tbu1g1ngsvormen zie f1g. 3.20a 

f 1 = 0.77 Hz torsietrilling 

f2 = 0.81 Hz bu1gtrill1ng 1n y-r1chting 

f3 = 1.59 Hz buigtrilling in z-richting 

f4 = 1.93 Hz eigentrilling drukkolom 1n z-richting 

f5 = 3.07 Hz tors1etr1lling 

f6 = 3.15 Hz -------

f7 = 3.34 Hz -------

fg = 5.83 Hz -------

fg = 7. 63 Hz -------

tabel 7 

De plaatjes van de laatste vier 1t6 t/m fgl zijn niet bepaald. 
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Beaufortschaal 

windkracht snelheid snelheid 
[Beaufort l [m/s l [km/hl 

0 0.0 - 0.5 
1 0.6 - 1. 7 3 zwakke wind 
2 1.8 - 3.3 9 zwakke wind 
3 3.4 - 5.2 16 matige wind 
4 5.3 - 7.4 24 matige wind 
5 7.5 - 9.8 34 vrij krachtige wind 
6 9.9 - 12.4 44 krachtige wind 
7 12.5 - 15.1 55 harde wind 
8 15.2 - 18.2 66 stormachtige wind 
9 18.3 - 21. 5 82 storm 
10 21.6 - 25.1 96 zware storm 
11 25. 2 - 29.0 110 zeer zware storm 
12 29.1 - 112 orkaan 

fig. 3.26 
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