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ontr:errlprocec; n2.r:r vo~'en zijn [.ssl:ornen.Dc nac1ruk ligt 

de const:cuctiev.e aspectc11. In de 2-ff,lt;i tende c,valuatje 

i::;cc3cJ:.onkcn a2.n de invloeden d.Î8 bovcnc;e:nocnde 

ri21üs fJni slling study report deals v.rit~1 tlrn derügn of a i'actory, 

consisting of various divisions,in ~1ich nachinery and instal-

1ationE, a:r:'e r1roduced i'or the ca ttle--fodder industry. Succes si veJy 

,·.,il1 bP de;:üRd 1.1:.i th those éwpects ,wh:l.ch have cor:-1e up for the 

cH:::~cussion clu; .i.ng the der,ic;ni.nt3. 'J.'he struct:.lral deDign vdll be 

accentl12ted 1 

In the finishing discussion attention has been payed to the 

influc~n ces 1.'.'hi ch above men tioned 2,spect s Lavc had to each ot}1 er 

r'nd to the value o:C t}ie ocf1.1c;11. 
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2.Inleicling. 

De keuze van het onderwerp voor het afstudeerproject kwam ener

zijds voort uit de evaluatie -van de K-projecten en hun vervolg 
1 

in de afstudeerfase,anderzijds uit de afstudeermotivatie van 

de betrokkene.Hieruit bleek dat het zinvol was een ontwerp ~an 

te pakken in een reële omgeving,met een niet al te complex 

programma van eisen, om op die manier tamelijk diep in te gc'._an 

op ~e constructieve aspecten. 

Omdat via persoonlijke contacten het programma van eisen van een 

machinefabriek beschikbaar was,hoewel nog niet in een kant-en

kJ.are vorm,is tenslotte de volgende doelstelling uit de bus 

gekomen: · Het ontwerpen van een machinefabriek waarbij de nadruk 

zal komen te liggen op de constructieve aspecten. 

/ 

Om het volledige programma van eisen te kunnen opstellen werd 

contact gezocht met de machinefabriek van Aarsen BV te llanheel 

in Limburg,aJ.waar men bereid bleek alle benodigde gegevens 

over de fabriek te verschaffen.In eerste instantie maakte ook 

het bijbehorende kantoor deel uit van het programma van eisen, 

maar in een later stadium van het project is dit vervallen, 

aangezien het ontwerpen van de fabriek,met aandacht voor de 

diverse aspecten en met een uitwerking tot in de detaiJ.s,ruim 

voldoende was om inhoud te geven aan het afstudeerproject. 

Na de keuze van de constructie,hetgeen tegelijk een materiaal

keus betekende,is een verzoek gedaan aan prof.ir A.A.v.Douwen 

(TH Delft) om het project op zijn vakgebied te begeleiden,aan 

welk verzoek bereidwillig werd voldaan. 

Eén van de meest opvallende aspecten,zo bleek tijdens het tus

sencolloquium,was het geluid of liever de geluidoverlast .Der

halve werd hieraan binnen het kader van clit project ruirne aan

dacht besteed,onder leiding van ir H.J.hlartin. 

Dat aan de facetten van de vormgeving r.:iinder aannacht if3 besteed, 

blijkt reeds uit de formulering van de doelstellinc;niette~in 

is getracht ook hiervoor een bevredigende oplossinc te vinclen. 



Samenvattend komen vte -cot de volgenci.e aspecten: 

- bedrijfstechnische 

- constructieve 

- bouwphysische 

(- architectonische 

= programma van eisen,productielijn, 

bouwkundige consequenties; 

= het ontwerpen en berekenen van 

de hele constructie en de afzon

derlijke delen; 

= geluid (-isolatie,-absorptie), 

verlichting,verwarminc; 

= vormgeving,nateriaalgcbruik;) 

De evaluatie aan het einde is bedoeld om een totaalbeeld te 

geven van het project,waarbij de relaties tussen de verschil

lende aspecten nader bekeken worden. 

3. BEDRIJJ?STJWHHISCHE ASPECTEN. 

3.1. De fabriek. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van het begrip machinefabriek 

volgt hier eerst een korte beschrijving van de-geschiedenis 

en de huidige situatie van Machinefabriek van Aarsen BV. 

De fabriek is ontstaan uit een molenaarsbedrijfje met een water

molen, alwaar de werkzaamheden be stonden uit het loonmeJ.cn en 

de cra2.nhanclel, en later ook uit het produceren van rnengvoeders. 

Uit dit bedrijfje ontstond in 1950 een molenbouwbedrijf,dat al 

snel uitgroeide tot ecn_volwaardiee nachinefabriek,waarbij men 

natuurlijk dankbaar gebruik maakte van de ervaringen van het 

eigen molenbedrijf. 

Thans werken er 300 man,waarvan 110 in de fabriek zelf.De pro

ducten worden voor de helft afgezet j_n het buitenland, vooral 

daar waar de gemechaniseerde landbomv in ontwikkeling is,zoals 

Noord-Afrika en het Nabije Oosten. 

Het productieprogramma omvat de volgende machines en i11stalla-

ties: menginsta1laties 

silo-installaties 

persinstallaties 

korrel- en brokkenpersen 

koelers 



me las sE,r:1ixers 

doseer é1 p 1Jar aten 

tablettenpersen 

hamermolens 

brekers 

verticale mengcrs 

horizontale rnengers 

lagedruk-stoomketels 

stalen silo's 

elevatoren 

-transportschroeven 

kettinr;transporteurs 

pneumatische transporten 

bulkwagens 

Het is duidelijk dat vrijwel uitsluitend met staal gewerkt 

wordt en dat een aantal onderdelen,zoals elektromotoren en 

regelkasten,van elders betrokken worden. 

3.2. De situatie. 

1 

Zoals reeds is opgemerkt,is de huidige fabriek eelegen in_ 

Panheel (L);dit dorp maakt deel uit van de gemeente Heel en 

Panheel ( 3600 inwoners) en ligt aan het kanaeJ. Wesser:1-Heder

weert, op 12 km van Roermond en 16 km van Weert (vmar zich óveri

gens een deel van de productie bevindt). 

Het was alleszins aanvaardbaar deze vestigingsplaats aan te hou

den,aangezien zij gunstig ligt ten opzichte van belangrijke 

verbindingen })er spoor (Roermond-Weert), over water (kanaal 

\ïessem-Heclerweert) en over de weg ( slechts 1 kn verwijderd van 

de E9,Maastricht-Eindhoven). 

Het fabrieksterrein,ongeveer 4,7 ha croot,wordt aan de noord

en oostzijde begrensd door een grintgat,dat in open verbinding 

staat net het bovengenoemde kanaaloAan de westzijde loopt de 

I>anheelderbeek,met daarachter het dorp zelf en aan de zuidzijc1e 

vormt de provinciale weg Roermond-Veert de grens. 

Zie de situatietekening op de volccnde bladzijdej 
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3.3. Eet programria van eisen. 

Ten behoeve van een volledig programma van eisen waren veel 

gegevens nodig,die verkregen werden door gesprekken met de 

opdrachtgever,i.c. de bedrijfsleider van de fabriek. 

Deze gegevens zijn: 

a) de situatie 

b) het machinepark 

c) de producten 

d) het productieschema 

e) de benodigde oppervlakten 

f) het transportsysteem 

De gegevens a) en c) zijn reeds onder punt 2 behandeld.Naast 

bovengenoemde gegevens zijn nog andere feiten van belang: 

bedrijfsorganisatie,personeel,geluidproductie,vervuiling,etc; 

deze hangen echter nauw samen met de eerder genoemde en komen 

derhalve bi. j de behandeling daarvan aan de orde. 

3.3.1. Het machinepark. 

Voor een goed ontwerp op bedrijfstechnisch gebied is het uiter

mate belangrijk te weten welke machines voor de productie ge

bruikt worden en daarom volgt hier een overzicht van het machi-

nepark: - boren (radiaal-,kolom- en automatische boren) 

- frees- en kotterbanken (o.a. langs- en afwikkel-

fresen) 

- zagen 

- draaibanken (automatische en numeriek bestuurde) 

- afkantbanken 

- walsen 

- snijbranders 

- slijpmachines 

- lasapparatuur (autogeen,elektrisch(o.a.C02)) 

- handgereedschap 

Deze opsomming is in deze vorm natuurlijk niet bruikbaar voor 

het ontworpproces;daarorn is er een activiteitentabel 

waarin bovengenoemde machines naar aard en soort 



zijn. 

1. Voorbewerking: 

2. Hoofdbewerking I: 

zagen (3 stuks) 

cirkelzagen (1) 

knippen (3) 

knabbelen (1) 

doorslijpen (1) 

snijbranden (1) 

afkanten (4 stuks) 

ponsen 

plaatwalsen (2) 

kopwalsen (1) 

flensenwalsen (1) 

pijplassen (1) 

puntlassen (1) 

slijpen 

3. Hoofdbewerking II: draaien (7 stuks) 

numeriek draaien (1) 

automatisch draaien (2) 

fresen (2) 

4. Eindbewerking: 

5. Nabewerking: 

langsfresen (1) 

afwikkelfresen (1) 

kotteren (2) 

automatisch boren (18) 

rachaal boren ( 2) 

kolomboren (6) 

spiebaantrekken (1) 

balanceren (1) 

(montage) 

lasapparatuur 

handgereedschap 

dompelen (1 stuk) 

spuiten (3) 

staalstralen (1) 
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3.3.2. Het productieschema. 

De volgorde waarin het materiaal bewerkt wordt om tot een ge

reed product te kor1en,wordt aanecgeven in het productieschema: 

AFVAL GRONDST01◄-,FEN HALF:FABR.I HALF1◄-,ABR. II 

LOSSEN LOSSEN LOSSEN 

INKORTEN 
----•-· -·-·----·----------·-~---- ---·----- - ·-

i --------~ i TUSSENOPSLAG 

LASSEN 

l!IONTEJrnn 

STAALSThALEl; 1 
------------------------ _____ , 

01".:îJiJiG 
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3.3.3. Het transport. 

Binnen de ruimte voor een bewerking geschiedt het transport 

met behulp van loopkranen,voor hoofdbewerking I met een max. 

hijslast van 10 ton,voor de andere bewerkingen met een max. 

hijslast van 5 ton. 

De hoogte onder de hijshaak wordt bepaald door de grootte van 

de producten en de machines.I.v.m. montage van complete in

stallaties bedraagt deze hoogte bij hoofdbewerking I 6.00 m, 

bij de overige bewerkingen 4.50 m. 

Ook de minimale hoogte onder de constructie ligt vast,nl. op 

4.75 m;deze wordt bepaald door de hoogte van de bulkwagens, 

die in de fabriek gemonteerd moeten kunnen worden. 

Bij de nabewerking worden de werkstukken door middel van een 

tran~portketting verplaatst. 

Voor het vervoer tussen de verschillende bewerkingen wordt 

gebruik gemaakt van vorkheftrucks,met een max. hefvermogen 

van 3 ton. 

3.3.4. De benodigde oppervlakten. 

Uitgaande van de huidige situatie in de fabriek en rekening 

houdend met de gewenste ruimten voor machines,werkzone,opslag 

en transport,werden de volgende oppervlakten aangegeven voor 

de diverse bewerkingen: 

voorbewe:ckj_ng 1800 2 
lJ 

hoofd l,ewerking I 3200 2 - [J 

hoofd bev1erking II 1800 2 - L, 

eind bewerking 1100 
?, 

::!. 

nabewerking 700 2 - Il 

tussenopslag 1200 2 - Li 

eindopslag 1400 nf 

Om twee redenen wordt in het vervolg gebruik genaakt van ande

re benamingen voor bovenstaande bewerkingen.De eerste reden 

is het voork □Men van verwarring bij het voortdurende gebruik 

van het VIoord ·"bewerking 11 ;de tweede reden is van orc;anisato-

rische aard.Om een effici~nt geleide productie te krijgen, 
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is de fabriek opgedeeld in afdelingen c.q. ~allen,die geleid 

worden door afdelingshoofden;deze ontvangen hun orders vanuit 

het kantoor (bedrijfsleiding of tekenkamer);vanwege de duide

lijkheid is in de naa~ van de desbetreffende afdeling of hal 

de functie daarvan aangegeven en deze benaming zal dan ook 

verder gehanteerd worden. 

In onderstaend overzicht staan de belangrijkste gegevens per 

hal nog eens bij elkaar: 

1. Inkortafdeling en Grondstoffenmagazijn. 

Voorbewerking 

1 soo rr 
Hier komt het materiaal binnen,op 

vrachtwagens,wordt opgeslagen per 

soort en wordt vervolgens ingekort 

tot de gewenste afmetingen.De ge

bruikelijke afmetingen van het bin

nenkomende materiaal zijn: 

stafmateriaal 6.00 of 12.00 m 

- plaatmateriaal 1.~5 x 2.50 m 

Na het inkorten volgt tussenopslag 

op pallets (1.00 x 1.00 m) of door

voer naar éón der hoofdbewerkingen. 

2. Las- en Constructiehal. 

Hoofdbewerking I 

3200 d 

3. Machinale afdeling. 

Hoofdbewerking II 

1800 rl 

In deze hal vinden alle vormende 

bewerkingen plaats,zoals afkanten, 

ponsen,walsen en lassen. 

Bovendien wordt hij ook gebruikt bij 

de assemblage van grote installaties, 

meestal ten behoeve van de instruc

tie van (bui.tenla:ndse) ITJonteurD. 

Deze afdeling is bedoeld voor alle 

verspanende acti vi tei. ten, zoals boren, 

fresen,draaien en slijpen.Dit geldt 

vooral voor de kleinere onderdelen. 

De ~J~beiders. hier kunnen meerdere JÎ 
macnines hedienen. ~Á 

b.1:itl 
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4. Montage-afdeling. 

Eind bewerking 

1100 nf 

Hier worden de onderdelen tot een 

complete machine of installatie sa

mengevoegd,d.w.z. eindmontage. 

5. Spuiterij en Staalstraalcabine. 

Nabewerking 

700 rrî 

De meeste producten worden hier be

handeld door ze te staalstralen en 

te dompelen of te spuiten.Omdat voor 

deze ruimten zeer strenge eisen be

staan,wordt deze afdeling volledig 

apart behandeld. 

6. Halffabrikaten- en Gereedschappenmagazijn. 

Tussenopslag 

1200 nf 

Deze ruimte is bestemd voor de opslag 

van eigen halffabrikaten (vooral uit 

de machinale afdeling),grote produc

ten van andere fabrikanten (motoren, 

pompen,schakelkasten) ·en gereedschap

pen,die nodig zijn voor de eigen ma

chines.Bovendien worden hier kleinere 

halffabrikaten opgeslagen,zoals bouten, 

moeren en lagers. 

7. Gereedproductenmagazijn en Expeditie. 

:Eind opslag Voor alle producten is hier de eind

opslag;van veel verkochte producten 

is er een buffervoorruad;de verze~ding 

(op vrachtv12.gens) '.,rindt plaats d.m.v. 

pallets en kisten of los. 

Daarnaast wordt deze hal gebruikt 

voor de aanvoer van bovengenoemde 

halffabrikaten en voor de opslag van 

producten uit het zusterbedrijf in 

Weert. 
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3.4. Oppervlakte-analyse. 

3.4.1. Ontwerpmethodiek. 

Wanneer het programma van eisen eenmaal vastligt,begint het 

eigenlijke ontwerpproces.Bij het ontwerpen kan men diverse 

methoden volgen en één van die methoden geldt specifiek voor 

fabrieken,loodsen,e.d.Hij ·wordt bescllreven in: "Voorbereiding 

en methodiek bij het ontwerpen van bedrijfsgebouwen" en is 

afkomstig van prof. Zweers;de handleiding is samengesteld door 

ir. de Bruyn en ir. Korfker. 

Eén van de uitgangspunten van deze methodiek is: De ontwerper 

heeft tot taak voor de opdrachtgever een doelmatig en waardig 

gebouw tot stand te brengen. Dj_ t gebouw moet voldoen aan de 

gestelde eisen,zowe1 uit bedrijfstechnisch oogpunt,als wat 

betreft de menselijke taak.Verder is het zijn taak het gebouw 

stedebouwkundig en architectonisch aan- en in te passen in 

de reeds bestaande omgeving. 

Hierbij sluit direct het doel van deze methodiek aan: Het doel 

is op grond van de analyse van de te huisvesten activiteiten, 

systematisch een zodanige ordening van de benodigde ruimten 

te bewerkstelligen,dat de bedrijfsgang in het heden en in de 

(naaste) toekomst zo gunstig mogelijk zijn beslag krijgt. 

·ne gerichtheid van bovengenoemde methodiek sluit zoveel mo

gelijk ongemotiveerde besluiten uit bij de ordening van de 

ruimten.Daardoor krjjet de ontwerper een duidelijk beeld van 

zijn functionele gebondcmheden enerzijds en van de her1 ter 

beschikking sta2.nde vrijheden a:nderzijr7..s.Bij de verdere behan

deling is het zinvol en noodzakelijk onderscheid te maken tus

sen: 

het verzamelen en ordenen van alle eisen en gegevens (zie 

3. 1 • t/m 3. 3. ) ; 
de wijze waarop,uitgaande van de functionele eisen in de 

ruimste zin van het woord,een methodiek voor de ordening 

van de ruimten wordt ontwikkeld; 

De hulpmiddelen hierbij zijn: 

- het bedrijfs- of productieschema 
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de staat van eioen en gegevens 

- de opstellircsschetsen 

Het productiescher:1a is reeds behandeld in 3. 3.2. (blad 10). i 
De staat van 

op zijn voor 

eisen en geeevens vindt men op tekening 9 .Hier-

(en eventueel tijdens) het ontwerpproces alle 

gegevens ingevuld; ~üeronder worden ook wette1ijke eisen en 

normen verstaan.Sommige gecevens zijn reeds in het allereer

ste begin van het ontwerpproces nodig,meer specifieke worden 

pas later verzamela en gebruikt. 

3.4.2. Op~tellingsschetsen. 

Om voor de verschillende afdelingen de gewenste vorm en groot

te te vinden,is voor de in elke ruimte onder te brengen han

delingen of verrichtingen een ideale opstelling gezocht.Hierbij 

is rekening gehouden met de eisen van af- en a2_nvoer, tussen

opslag ,bediening, onderhoud en vervanging van apparatuur of 

onderdelen. 

Bij het zoeken naar de meest gewenste opstellingen en ruimte

vorm worden in de eerste plaats de volgende drie gevallen on

derscheiden: 

1) Vormbepaalde ruimten (V.B.) 

In dit geval worden de vorm en de afmetingen ven de ruimte, 

behoudens kleine variaties,eenduidic door de erin opeestel

de apparatuur bepaald. 

2) Vormvariabele ruimten (V.V.) 

Het is ook mocelijk dat er enige aanvaardbare variantopstel

lingen zijn,zodat de ruimtelijke vorm bij de verdere ontwik

keJ.ing van de indeJ.ing zo nodig kan variëren. 

3) Vormon~epaalde ruirnten(V.O.) 

Er is in dit geval geen bepaalde voorkeur voor de vorm van 

de plattegrond.Ter vermijding van willekeur en omdat in 

beginsel gestreefd wordt naar de Lünirnale waarde van de ver

houding omtrek/oppervlakte wordt een vorm-onbepaalde ruimte 

voorlopig vierkant getekend. 

De opstel1ingsschetsen voor de machinefabriek staan 

op de volgende bladzijden. 
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Materialen□agazijn en Inkortafrteling. 

V.B. 

tussen ow=, 7 ag 

1 __J 

1 
L 

h = 6.70 m 

Tfontaeehal. 

v.v. 

h 
1-1 

.., 

h - 6.70 m 
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~achinale afdeling. 

1 I 
h . I 

mac ines\ 

1 \ 

l / 
h . 7 mac ines\ 

1 \ 

h -- 6. 70 m 

Halffabrikaten- en Gereedschappenma.r:;azi,jn. 

v.v. 

h = 6.70 m 



Las- en Constructiehal. 

vmachines~ 
/ r--

8.20 m 

rn r 
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Gereednroductenrnagazijn en Expeditie. 

v.o. 

7 

J h = 6.70 m 

Spuiterij en StaalstraalcabJne. 

V.B. 

dor,nelen 
h = 6.70 m 
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3.4.3. Ontwikkeline van een ruimtelijke indeling. 

Met behulp van de opstellingsschetsen en het productieschema 

is nu een ruimtelijke indeling ontwikkeld.Hierbij werden de 

volgende richtlijnen gehanteerd: 

1) Er is gestreefd naar compactheid,om de looplijnen te bekor

ten en de overzichtelijkheid te bevorderen. 

Bovendien wordt de verhouding omtrek/oppervlakte verkleind, 

waardoor de kos:ten van de afsluitende constructies worden 

verminderd. 

2) Zoals later nog ter sprake zal komen,is de uitbreidbaarheid 

een belangrijke eis;derhalve is deze zo goed mogelijk ge

honoreerd. 

~) Ook met het transport diende rekening gehouden te 'vVorden; veel 

scharnierpunten in het productieproces leveren tijdver-

lies op. 

4) De inpassing op het terrein geschiedde op grond van de 

mogelijke aan- en afvoerlijnen,die immers door de situatie 

vasteelegd worden.Ook de terreinvorm heeft invloed op de 

basisindeling. 

Op de volgende bladzijden is de ontwikkeling van de ruimtelijke 

inclelirj.g weergegeven in een aantal fasen. 

In de tekeningen is de volgende nuI'lmering van de afdelingen 

gebruikt: 

1 Inkortafdeling en Materialenmagazijn. 

2 Las- en Constructiehal. 

3 Machinale afdeling. 

4 ~ontaee-aidelinc. 

5 Spuiterij en Staalstraalcabine. 

6 Halffabrikaten- en Gereedschappenmagazijn. 

7 Gereedproductenmagazijn en Expeditie. 
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3.4.4. Het transport teem. 

Het transport.van bewerking naar bewerking r;eschiedt met be

hulp van vorkheftrucks en het transport binnen een bewerking 

rriet behulp van loopkranen (1 of 2). 

Wanneer deze tv1ee transportmiddelen goed samenwerken, ontstaat 

er een func oneel tr2"nsportsysteem ,hetgeen voor een goedlo

pend productieproces nood akelijk is. zijn twee manieren 

om het transport van hal naar hal te laten verlopen: 

1) door de afdelingen, d. i.v. z. gecombineerd met de transport

wegen in die afdeling; 

2) via aparte gangen langs de afdelingen, d. v1. z. volledig ge

scheiden van de transportvvegen in de afdelingen; vanuit 

deze gangen kunnen dan de afdelingen berc,il:t wo::cden. 

In de volgende tekeningen wordt het verschil nog eens duide

lijk gemaakt;lie loopkranen zijn hierin niet getekend. 

1 ) GECmrnnrnERD. 
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Keuze. 

In het ontwerp is gekozen voor oplossing 2),omdat deze het 

voordeel heeft dat een afdeling niet gestoord wordt door een 

transport ,dat niet voor die afdeling bestemd is. 

Bovendien wordt op deze manier ee~1 sche:i.c1ing gevorrJd tussen 

27 

de verschillende afdeliligen, die zonder rebruik van tussenwanden 

reeds voldoende duidelijk is,terwijl ook het personeel zich 

snel en zonder oponthoud door de fabriek kan bewec;en bij 
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het begin en het einde van een werkdag. 

Deze keuze van het tranSJ)ortsysteem houdt wel een aantal voor

waarden in voor de trm1sportgangen.Deze voorwaarden ~ijn: 

a) de hoogte dient minimaal 4.75 m te bedragen,i.v.rn. de be

reikbaarheid van alle afdelingen door te monteren bulkwagens; 

b) de breed te mag maximaal 4. 00 m bedragen, aan5e zien anders 

het gevaar bestaat dat de transportgangen voor opslag e.d. 

gebruikt zouden worden,hetgeen zou kunnen culmineren in 

het volledig verstopt raken van een of meerdere gangen; 

c) voor de duidelijkheid en de veiligheid dient de vloer van 

de transportgangen een afvli jkende kleur te hebben; deze mag 

echter niet geverfd worden aangezien dat een zeer glad op

pervlak oplevert; 

d) het aantal punten via welke men vanuit de afdelingen op de 

transportgangen komt dient beperkt te worden,ter vermijding . 
van willekeurig en daardoor gevaarlijk gebruik. 

De gekozen oplossing heeft als nadeel dat een groter grondop

pe~vlak nodig is,maar bovengenoemde voordelen geven in dit 

geval de doorslag. 



3.5. Criteria. 

Tot slot van het hoofdstuk "Bedrijfstechnische aspecten" is 

hier nog een overzicht van de criteria,zoals die in het ontwerp

proces gehanteerd zijn en nog zullen worden. 

De uitgangspunten waren: 

het productieproces,rnet facetten als transportsysteem, 

machine-opstellingen,e.d. 

de uitbreidbaarheid van de fabriek ( 8en vergJ:.'oti:ng van 

het beschikbare oppervlak van ongeveer·50 %); 

de flexibiliteit;dit betekent dat een veranderine; in het 

productieproces - bijv. door het fabriceren van andere 

producten - binnen de gekozen oplossing mogelijk moet 

zijn; 

de economie;om de praktijksituatie zo goed Dogelijk te 

benaderen spelen factoren als investeringskosten,onder

houd- en productiekosten natuurlijk een belangrijke rol; 

de vorrngeving;hoewel in rriindere, mate dan een kantoor, 

kan het uiterlijk van een fabriek een soort visitekac:,rt

je vorr:ien voor een potentiele klant; 

de menselijke aspecten;deze zijn in feite het belangrijk

ste,aangezien in de fabriek+ 110 mensen werken en het 

werkklimaat (in aJ. zijn facetten) een grote invloed heeft 

op de werkende mens.Met het werkklimaat wordt hier bedoeld 

geluidproductie,stankoverlast,daglichttoetreding,behaag

lijkheid,vormgeving en aankleding. 

Naast deze uitgan6 spunten,dic overeenkomen rriet de doe1ste1lingen 

van de gevo1c;de ontwerpmethodiek (zie b1z14),spo1en natuurlijk 

ook een aantal technische factoren een rol bij het realiseren 

van de machinefabriek.In het volgende hoofdstuk wordt op die 

factoren nader ingegaan. 
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4. COHSTRUCTIEVB ASI·ECTEN. 

4.1. Algemeen. 

Aangezien in het a~fstudeerproj eet de nadruk ligt op cle construc

tieve uitwerking,v:ordt hier verder ingeg2.an op de ui tcangspun.,,.. 

ten voor het on tvverpen van de constructie alsmede op het ont

iverpproces ,dat leidde tot een keuze van een draagconr-Jtructie 

voor de machinefabriek. 

Voor de berekeningen en de detaillering van deze constructie 

wordt verwezen naar de desbetreffende bijlagen. 

4.2. liet constructieraster. 

Het concept zoals dat in het vorige hoofdstuk door de bedrijfs

technische eisen is vastgelegd,diende als basis voor het op

zetten van een constructieraster.:Je becloe1ing van dit raster 

is het vastler-;gen van de hoofdmaten van de constructie,zodat 

er als het ware een onderlegger ontstaat waarop het verdere 

ontwerp gestalte kan krijgen. 

De hoofdmaten van het raster worden vastgelegd.door: 

1) de maat van de transportgang;zoals reeds eerder is vast

gesteld,bedraar-;t de maximale breedte van deze transport

g2.11g 4.00 m.De minimale breedte wordt bepaald door de eis 

dat twee vorkheftrucks elkaar in de transportgang zonder 

problemen moeten kunnen passeren,hoewel ~eze sit11atie zich 

slechts zelden zal voordoen.In doorsnede betekent dit het 

volgende: 

s 
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2) de opstellingsschetsen van de verschillende bewerkin6en; 

vooral de inkortafdeling,de machinale afdeling en de las

en constructiehal ~jn vorm-bepaald;hieronder volgen enkele 

maatgevende doorsnede's: 

a) materialenmagazijn en inkortafdeling. 

verwerkings--rti,chting 

} 6.00 m f 4 .00 mt----11 .00 m 

opslag transport machines tussenopslag 

32.00 - 35.00 m 

b) machinale afdeling. 

tl 

31 

v 
1 

5.50 m r 4.00 mv 
l ~ 

min. 11 ·• 00 m v4.00 m f 5.50 m v 
~ 7 ~ 

transport transport 
machines machines machines 

min • 30. 00 m 
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c) las-· en constructiehal (t.p.v. afkantbanken). 

Il 4. 50 
1 . t 

5, ÜÜ m V 
/1 _, • - Il • .:> ;1·· 

ruime 
voor machines 
werkstuk 

transport 
ruimte 

machines voor 
werkstuk 

-1¾'-v------------T'JP1r:±i:tnn,,-3n::/'c-;_ ...... o_,...., Ü<cf--+11-----------------t,Y-

De andere afdelingen zijn vorm-variabel of vor~-onbepaald, 

hetgeen inhoudt dat hun afmetincen nog vastgesteld kunnen wor

den (binnen ruime grenzen).Het is duidelijk dat er gezocht 

zal worden naar een gemeenschappelijke maat. 

3) de loopkranen;vanuit een oogpunt van optimale productie 

is het aan te bevelen om niet al te veel machines to bedie

nen met een kraan,aangezien dit tot stagnaties zou kunnen 

leiden;bovendien is het zo dat een kraan met een grote over

spanning een stuurcabine veroist,hetgeen inhoudt dat voor 

elke kraan een bestuurder nodig is,terwijl de relatieve 
gebruiksduur tamelijk kort is, 

Om deze redenen is besloten per afdeling twee loopkranen 

naast elkaar te plaatsen i.p.v. twee of meer kranen,met 

een grotere overspanning,achter elkaar. 

Twee kranen naast elkaar betekende wel dat er per hal een 

steunpunt in het midden van de hal zou ko□ en,maar daar had 

de opdrachtgever ceon bezwaar tegen mits deze tussensteun

punten niet te dicht ldj ;-•lkaar zouden staan. 



Om deze zonering in overeensternning te brengen met het con

cept,was het noodzakelijk deze z6nerinc in twee richtingen 

toe te passen,hetge2n leidde tot het ondersta~nde raster. 

Deze twee richtingen waren noodzakelijk omdat in het productie

proces tra~sport in <liverse richtingen voorkoMt en tevens een 

aantal buigpunten (~g. scharnieren). 

Een voorwaarde bij het gebruik van onderstaand raster is dat 

een productiez~ne wel een transportz6ne kan kruisen,maar 

een transportzone nooit een productiezone. 
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In doorsnede betekent dit het volgennP: 

s 
0 
L( 

• 

J 

kraan 1 

15.00 - 18.00 m 

kraan 2 

15.00 - 18.00 m 

Met behulp van de criteria transport (van afdeling naar afde

ling en binnen een afdeling) en productie komen we tot de 

volgende zonering: 

!?, G -------~---./ 8 8 

t 
transport î 

Î 
transport transport transport 

1,:r-orluc t.i 8 
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Ter vermijding vim problcLlen op punten waar de hoofdconstruc

tie van richting verandort,dienen de maten van cc- en B-zone 
op elkaar te worden afgestemd.Hierdoor en uit de opstellings-

i 
schetsen komen de volgende maten voor a- en B-zone voort: i 

32.00 men 4.00 m.Omdat echter in een raster met h.o.h.lijnen 

gewekt wordt veranderen deze maten in resp. 33.60 men 4.20 m. 

Hoewel de kolonafmetingen nog niet bekend zijn,voldoet de 
breedte van de transportgane zeker aan de gestelde voorwaarden. 

De gekozen maten sluiten ook aan bij het veelgebruikte ontwerp

raster, waarin de maten vee 1 vouclen zijn Vé'.._Yl 300 en 600 mm. 

Door de opsplitsing van de hallen in twee helften wordt de 

a-zone verdeeld in twee geJ.ijke helften van h.o.h. 16.80 m. 
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Aanc;ezie11 in overlcc; met de 0; 1cJrach~gever het concept-plan 

dat in een richtine afwisselend een hele en een halve a-zone 

wordt toeeepast,dus: a B 1/"a B a B enz. 
é_ 

4.3. Materiaalkeuze. 

De keus van constructiemateriual en -type stond natuurlijk 

niet los van de keuze van eerdergenoemd constructieraster. 

Vooral de voorkeur voor een Materiaal was ~eeds tamelijk snel 

duidelijk,enerzijds omdat de opdrachtgever hierover een uit

gesprokeri mening had,anderzijds omdat de ontwerper een persoon

lijke voorkeur had. 

Om de volGende redenen werd staal gekozen als materiaal voor 

de draagconstructie: 

1) de flexibiliteit;één van de belangrijkste criteria geduren

de het heJe ont11verpproces rms het kunnen aanpassen van de 

fabriek aan veranderingen in het JH'Ol~-1~ctieproces .Een staal

constructie bestaande uit kolommen en ligc;ers bezit deze 

mogelijkheid zeer duidelijk. 

2) de uitbreidbaarhied;ook het uitbreiden van de fabriek rnet 

± 50 % was een eis.Het is duidelijk dat het verplaatsen 

van wanden,bet aanbouwen van nieuwe constructies,het slopen 

van oude delen,enz. veel sneller en eenvoudiger verloopt 

bij oen staalconstructie dan bij een constructie va11 beton 

en/of baksteen. 

3) de aard van de fa,briek;de opclrachtcever had als wens te ken

nen gegeven dat er een overeenkonst ~oest zijn tussen de 

aard van de pr~ductie en het karakter V3n de fabriek. 

Omdat vrijwel alle producten uit staal bestaan,was de materi

aalkeuze een mogelijkheid orn deze overeenkomst tot uiting 

te laten komen. 

4) andere redenen waren: het bever:1tigen van cle stalen loopkraan

liggers d.m.v. consoles is eenvoudiger 

i-1et ei rsnn "''""ll. C':+ •r,r0
•11 "'"'n st~,,,7 CO'l-, J_ __ 0 ....._, b'---' .,_..,.v ,., ., ... .....,._ J. ~~ ,._..,...,....,__ .i. 

structie is kleiner clan van een 
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betonconstructic(besparing op de 

het bevestigen van leiclingen,aanaluit

pm1.tc:1 voor eleJ::trici tei t en pers

lucht, -v crwarrriinc;s elementen, e.d. 

gebeurt sneller en eenvuu~iger; 

Dat een stac1lconstructie 1)ranàgevoeliger Ü3 dan een construc

tie va:n een ste~0nachtig materiaal speelde in cli t geval een 

minder belangrijke rol,aa:ngezien er niet met brandc;evaarlijke 

stoffen e.d. wordt gewerkt.Een uit~ondering hierop vormt de 

spuiterij en het dompel bad ,maar liieraan worden dermate strenge 

eisen gesteld dat de conotructie van deze afdeling in ieder 

geval speciale aandacht zal krijgen. 

4.4.Het constructietype. 

Zoals reeds is opgemerkt,stonden de keuzen van constructieras

ter,-rnateriaal en -type niet los van elkaar.Uitgaande van een 

voorlopige keuze van het raster en het rnaterie,al, werden de 

volgende criteria opgesteld: 

1) de overspannine; van 16.80 m;deze maat J.iet ruimteJ.ijke 

staafconstructies en kabelconstructies niet toe ,omdat 

deze slechts economisch zijn bij (zeer) grote overspanningen. 

2) de constructiehooGte;hoe meer constructiehoogte,hoe neer 

bouwvolume.Dit houdt o.a. in:hogere stookkosten,onderhoucls

kosten en investe::cinc;skosten (t;roter vra:ndoppc:r.'v1a1::). 

3) het dac;licht; e21erzijds om te kunnen v1erLc,n bij daglicht, 

anc1e:rzijcls om contact te houden met bui ten, werd a 00 n de toe-

pa~sing van shedkappen o.i.d. gedacht. 

4) de kraanbanen;ten behoeve van de kraanbasnligcers was een 

berJe:d:te kolor12îstand Gewenst ,c;ezien. de_ grote punt1ast op 

de~e lic;gers (hijslast en e.g.kraan);omdat de doorbuiging 

maatgevend is ,levert eè,n grote overspanning een aa:n'.?.ienlijke 

hoogte op,hetgeen tot een hogere constructie leidt omdat 



er e"n rnini 111aJc, hoogtC? onaer het laagste constructiecleel 

vereist is,nl. 4.75 m. 

De relatie tui',Eêcn kolornafstancJ en ligcerhoogte: 

1 :::; 5.60 m h - 45 cm 
8.40 m fiO cm 

10.50 rn 70 cm 
16.EiO m 100 cm 

Uit deze eis volgt dat een lineaire constructie het meest 

zal voldoen. 

Al deze criteria leiden tot een bepaald constructietype,nl. 

een ligcer op drie ste1mpunten als meest economische en logische 

oplossing.Tussen deze liggers zouden dan gordingen en/of shed

kappen moeten komen. 

Uiteraard kwamen er r.ieerdere typen ligt:;ers in aanmerking en 

derhalve werd besloten een aantal mogelijkheden te onderzoe

ken en d.m.v. een globale kostenvergelijking een keuze te 

P1E1ken. 

De volgende liggertypen werden vergeleken: 

1. vakv:erkligger; d:ze li_gcer is toepasbaar ,omdat 

hij ge~akkelijk te combineren is met shedkap

pen,hete;een tot een aantal logische en fraaie 

constructievormen kan leiden; 

2. de gelaste plaatliccer; 

3. de raatlicger; 

4. de eewalste lie;ger ( E.,tandaard--r)rofiel); 

Bij de vere;elijking van de verschill(:ncle typen werden de volgen

de uitgane;spunten gehanteerd: 

om het rekenwerk enigszins te beperken is een ligcer op 

tv:ec steunpunten berekencî.,riet een h.o.h. afstand van E3.40 Pl. 

- de hoeveelheden staal zijn vergeleken net de montagetij~ 

van de respectieve liggcrtypen; 

- de montage op de bouw is buiten beschouwing ~cbleven,ondat 

hier de versc~illen w~arschijnlijk klein zijn; 
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- omdat de constructichoot:;te een bela:ngrijke rol speelt, 

is tevens berekend voor de hele fabriek hoe groot het 

bij die ligger behorende geveloppervlak is; 

- om de gewichten en prijzen en manuren met elkaar te kun

nen vergelijken en op te tellen,is alles uitgedrukt in 

kg en ton staal,waarbij de totalen gegeven worden in een 

hoeveelheid staal equivalent. 

Bij de vergelijking werden de volgende aannamen gedaan: 

1 m.u. kost ev~nveel als 30 kg staal (prijs uit 1972); 

1 cl gevel kost minimaal evenveel als 125 kg staal en 

maximaal evenveel als 200 kg staal. 

De resultaten van de vergelijking luiden: 

type ligger: 

39 

vakwerk 

h=2,10m 

gelaste 

plaatli.gger 

h = 850 mm 

raatligger 

IPE 500 

h = 750 mm 

[;ewalste 

ligger 

HE450A 

totaal gewicht in 

;~_on ( 6 5 liegers) 

cotaal aantal m.u. 

89,6 

62,4 

11 3, 8 153 

31 , 2 39 n ton (staal eq.) 
1===========4=======l:=======l======,t-======== 

3ubtotaal in ton: 152 1 45 1 39 153 

;-o 1 t +- 1 . , geve Ovaa 1n 

Jon ( staal eq_.) 
a) minimale kosten 131 54 47 28 

~-:------------f--------+--------1------------1--------·--
b) maximale kosten 210 85 75 44 

t=~=o=:=t=a=a=::=l=:i=n=t:==o=n=: ==~=======4=======¾======~=======: .. 

(hoeveelhei.d staal 

equivalent) 

1) min.gevelkosten 283 199 186 181 

2) max.gevelkosten 362 230 214- 197 

(! 
1 ! 

1<-
1 
l-M:;: ·-· •-•,• - ' 
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De totalen uit de vorige tabel zijn-gebaseerd op de volgende 

gegevens: 

type ligger: 

vakwerk gelaste raatligger gewalste 

h = 2, 10 m plaatligger IPE 500 ligger 

h = 850 mm h -- 750 mm HE450A 

gewicht per m ' 

(in kg) 82 104 90,7 140 

gewicht per ligger 

(in kg) 1380 1750 1530 2350 

1 = 16,80 m . 
-

rn. u. per ligger 1 ) 
32 16 20 -

m.u. per ligger 

(in kg staal eq.) 960 480 600 -
. 
~ 

nî gevelopp. 2) 

(omtrek hal = 1050 425 375 220 
500 m) 

(voor voetnoten:zie volgende blz.) 

Opm.: in de vergelijkingen zijn de volg~nde factoren niet meebe

rekend,omdat zij slechts een kleine invloed hebben of niet 

te quantificeren zijn: 

1) de inhoud van de fabriek,i.v.m. stook- en ventilatiekos

ten; 

2) het onderhoud aan het al dan 1üet grotere geveloppervlak; 

3) de fundering,i.v.m. het gewicht van de staalconstructie. 
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1) de bezigheden per ligger zijn: 

a/ vakwerk: zaGen v.d.profielen;ui.tzetten;1a.ssen v.d. 

knooppunten; 

b/ plaatligger: snijden v.d.platen;platen (automatisch) 

lassen; 

c/ raatligger: profiel doorbranden;slijpen;delen lassen; 

2) dit getal wordt verkregen door de liggerhoogte te vermenig

vuldigen met de omtrek van de hal;tot aan de ligger is het 

geveloppervlak voor alle typen gelijk. 

Uit deze vergelijkin[~ blijkt dat bij de gegeven overspanning 

en belasting de gewalste ligger het goedkoopste is.Deze uit

komst komt tamelijk goed overeen met de gegevens uit de prak

tijk,zoals die zijn weergegeven in een aantal grafieken. 

Deze grafieken zijn verschenen in: Bouwen □et staal,no 27, 
"Gelaste plaatliggers" door ir.Tim□ ermans (Nederhorst Staal). 

î 
raat

. ligp;er 

germlste 

J i 0-[J':..,' . b . .L 1 

1 

plaat

ligger 

vakwerk

ligger 

BELAST nw----l> 
Naast l:1et liggcrtype ,zijn er nog een aantal andere factoren 

die invloed hebben op de kosten van de constructie;66n daar

van is de spantafstand.Bovenstaande vergelijkingen zijn geba

seerd op een src:mtafstand van 8.40 m,rnaar bij een rastermaat 



van 16,80 m zou ook een spantafstand van 4.20 Dof 5.60 rn 

mogelijk zijn.Het is derhalvtj :nuttig or1 een berekening van 

de kosten te make~ bij verschillende spantafsta:nden,bijv. , 

5.60 men 8.40 m;een nog kleinere spantafstand,zoals 4.20 m:, 

is in dit geval beslist niet meer economisch,bovendien dient 

het aantal kolommen in de hallen beperkt te blijven. 

Bij deze kostenvergelijking Tiorden alleen de kosten van de 

fundering vergeleken,or.:idat die van de staalconstructie te 

weinig verschillen om een belangrijke rol te kunnen spelen; 

bij een spa:ntafsta:nd van 5.60 m zijn er 19 spanten en tamelijk 

lichte gordingen (IPE 180),bij een spantafstand van 8.40 m 

zijn er 14 spanten en iets zwaardere gordingen (IJ}E 240). 

Voor de hele hal zou dat een verschil betekenen van 2000 kg 

staal in het voordeel van de grotere spantafstand. 

Natuurlijk is ook het monteren van een kleiner aantal spanten 

goedkoper. }Den ander aspect dat nog een rol speelt is de geo□ e

trie van de hele· co:ns tructi e; dat 8. 40 m als span tafs tand hier 

beter in past zal later nog duidelijk worden gemaakt. 

Ook in dit geval wordt de kostenvergelijking weer r,emaakt voor 

de las- en constructiehal,aangezien deze qua afmetingen en 

belastingen maatgevend is. 

De constructie wordt op sta~û gefundeerd en wel op een vaste 

laag op ongeveer 2.00 m diepte.De funderingspoeren zien er 

aldus uit: 

/ 
I 

/ 

I 

/ 

;
/ 

I 
1)00/:'.' VOlf':PYlS 

.__ _______ -r:i-;,i,:;ho cî e II I , CUR 4 3 
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De gehanteerde bedragen en hoevee_lh~d_en stammen uit 1973, maar 

aangezien het hier slechts om een vergelijking gaat,kunnen 

ze zonder bezwaar gehanteerd worden.Viel dient er rekening 

mee gehouden te worden dat sinds 1973 de loonkosten meer geste

gen zijn dan de materiaalkosten. 

De gegevens: 

a) kosten: staal f 0 ,60 /kg 

beton f 68,- /nr 
bekisting f 6 ,- /rrî 
1 J11.anuur f 20 ,--

b) werktijden: stellen en ontkisten fundering 

storten beton 

ontgraven en opvullen grond 

vlechten wapening 

c) diverse: o = 2 kgf/cm2 
_gro:nd 

wapening: 100 kg/rrf beton 

I Spantafstand 5,60 m. 

- kolombelasting: 

- kolomafmetingen: 

- benodigd poeroppervlak: 

- afmetingen: 

------- \ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

' \ 
\ 

\ 

' \ ----

51.000 kgf 

45 x 45 cm 

160 x 160 cm 

1/5 ~ '15 

-- - - _, 
I 

I 

I 
I 

J 7.5 l :160 ~ 15---} __ 
l 

~ Il 

110 
1 

/ 
I 

I 
I 

I 

l 
,1 

I 

2 m. u. /rrî 
1 m.u./nf 

-0, 5 m. u. /nr 
1 m.u./100 kg 

I 
I 

I 
I 

160 

40 
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- ontgraven en opvullen: 

4,10 X 4,10 X 2,00 = 33,6 rrf 

--bekisten: 

0,40 X 1 ,60 X 4 = 

(4 X 0,45) X 1 ,60 

- staal: 

2, 6 nf 
= 2,9 nf + 

5, 5 nf 

(1 ,GO x 1 ,60 x 0,40) x 100 = 
(0,45 X 0,45 X 1,60) X 100 = 

X O , 5 m • U • /Ii = 

x . 2 rn. u. /rrf 

105 kg 

35 kg+ 

= 

44 

16,8 m.u. 

11 m.u. 

140 kg x 1 m.u./100 kg= 1 ,4 m.u. 

- beton: 

1, 60 X 1, 60 X 0,40 = 1 , 05 nr 
0,45 0,45 1, 60 0,35 

3 
X X = m 

+ 
1 , 40 3 m X 1 m. u. /rrr = 1,4 m.u. 

- totaal aantal manuren: 30,6 m.u. 

kosten: 5,5 
2 bekisting X f 6 ,-/r« f 33,--m = 

140 kg staal X f 0, 60/kg = f 84,--

1 , 4 3 beton X f 68 ,--/ri f 96,--m ·- + • 
f213,--

- kosten per poer: 30,6 m.u. X f 20,-- = f 612,--

materiaal: f 213,-- + 

.f 825,--

- kosten Las- en Constructiehal: 

57 X f 825,-- = f 47.000,--

II Spantafstand 8,40 m. 

- kolombelasting: 60.000 kgf 

- koJomafmetingen: 45 x 55 cm 

- benodigd poeroppervlak: 200 x 200 cm 
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-,afmetingen: 
------, 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

1./5 1c 55 

,_ - - - --------- _, 

l 15 l 
1 Î1 

200 l 75 
ÎJ 

450 

- ontgraven en opvullen: 
3 4,50 X 4,50 X 2,00 = 40,4 m X O , 5 In • U. /nf 

- bekisten: 

0,45 x 2,00 x 4 = 3,6 d 3,6 i 
2 X (0,45 + Ó,55) X 1,55 = 3,4 i 

+ 

- staal: 

(2,00 X 2,00 X 

(0,45 X 0,55 X 

0,45) 

1 , 5 5) 

X 100 

X 100 

7 tl x 2 m. u. /ril 

= 180 kg 

= 40 kg 
+ 

l 
Il 

,- - -
' I 

I 

' I 
I 155 I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 45 I 

l 
ÎJ 

= 20,2 m.u. 

= 14 m.u. 

220 kg X 1.~m.u./100 kg =2;~ m.u. 

- beton: 

2,00 X 2,00 X 0,45 

0,45 X 0,55 X 1,55 
-· 

= 
1 , 8 

0,4 

3 
Ill 

nr 
+ 

2,2 rif X 1 m. u. /rf 

- totaal aantal manuren: 

- kosten: 7 Ji bekisting x f 6,--/ri 

220 kg staal x f 0,60/kg = 

2, 2 d beton x f 68,--/nr = 

- kosten per poer: 38,6 m.u. x f 20,-
materiaaJ.: 

- kosten Las- en Constructiehal: 

= 

42 X f 1094,-- = f 45.950,--

f 

f 

f 

f 

42,--

132 ,--

148,-- + 
322,--

f 772,--

f 322,--

f1094,---· 

= 2,2 m.u. 

38,6 m.u. 

+ 

(! 
t .J 

(:' j'.'_'\_,·,.,> 
~ ..! Á "~·[' . ,. . ·-,~ .• ; 

+ 



Uit deze ui tlco;-nsten kunnen de vole;end..e conclusies getrokken wor

den: 

.1) een spantafstand van 8,40 mis economischer dan een van 

5,60 m,al is het verschil niet groot;ook als de materiaal

prijzen ~et 30 % en de loonkosten met 60 % verhoogd wor

den (de gehanteerde bedragen dateerden immers uit 1973) 

blijft de grotere spantafstand de goedkoopste oplossing: 

f 70.00C,-- tegen f 72.000,--. 

2) hoe groter het aantal poeren,hoe meer manuren er nodig 

zijn: bij 5,60 m 1740 m.u. 

8,40 m 1620 m.u. 

· 3) de hoeveelheden beton vertonen bij de twee verschillen

de oplossingen het volgende onderscheid: 
;3 · bij 5,60 m 80 m beton 

8,40 m 92 i? beton 

4) een groter aantal poeren brengt meer bekisting met zich 

mee,nl. 315.~ tegen 295 i;bij herhaald gebruik hoeft 

dit echter geen al te grote verschillen met zich mee te 

brengen. 

Hoewel in de praktijk,achterlopend op de verhouding loon:mate-
• riaal,helaéJs nog veelal te kleine spantafstaüden worden toe-

gepast, blijkt uit deze vere:eli j king dat 8, 40 r1 een gunstiger 

spantafstand is dan 5,60 m,hoewel hier slechts een facet,nl. 

de funderingskosten,wordt beschouwd. 

Om redenen van economie,uitvoering en geometrie valt daarom 

de keus op een spantafstand van 8,40 m. 

Zoals reeds eerder is opgemerkt,bestond ~r behoefte aan een 

hoeveelheid daglicht in de fabriek en werd derhalve besloten 

shedkappen toe te passen.Voo~ het inpassen van deze shedkappen 

in de hoofddraagconstructie,zoals die tot nu toe vastligt, 

be~taan diverse □ogelijkheden: 

1) rechtstreeks van hoofdligger naar hoofdligger; 
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------------ -------

8.40 m 8.40 m 

Het voordeel van deze constructie is da.t door vreinjG shcdkap

pen veel licht binnenkomt vanwege het grote glasoppervlak. 

:De nadelen zijn: de asymr1etrische belasting van de hoofclliggers 

en de moeilijke beëindiging ter plaatse van de dakrand.Boven

dien is deze vorm tamelijk slap en kan de shedkap geen hori

zontale krachten overbrenzen,hetgeen noodzakelijk is wanneer 

er een windverband in het dak wordt aangebracht t.b.v. de 

sta1)iliteit.' 

Het toepassen van een vakwerk-shedkap zou deze.laatste probJ.e

men kunnen oplosnen,maar zo'n kap is zeer oneconor.üsch van

wege de vele verbindingen. 

8.40 m 8.,'I-0 rn J; 
/1 

2) op de eordingen; 

Omdat nu alle cordingcn gekoppeld zijn leveren de asymmetri

sche belasting en de eventuele horizontale kracht geen proble

men meer op. Voor de r3tabilitei t van de shedkappen in dv.rars-

richting moet er een koppeling in deze richting komen met 

eventueel een VE:rb;:ind. 



I I 
Il 8.40 m 8.40 m 

i1 A 

De shedkappen lopen niet door tot aan de clakrand,rnaar eindi

gen een traveemaat van deze rand. 
Hoewel de hoeveelheid binnenkomend daglicht iets minder is 

en de gordingen een obstakel zouden kunnen jn voor dit 

licht,valt toch de keuze op deze oplossing gezien de grote 

constructie voordelen.Door de gordingen erop te berekenen 

kunnen eventuele veranderingen in het dakplan gemakkelijk 

worden uitgevoerd. 
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4 • 6 • Sta bi 1 i te i t . ( zie ook bi ~ 1 age A. ) 

Bij de bespreking van constructieve aspecten als materiaalkeuze 

en constructietype is reeds diverse malen de stabiliteit van 

de constructie ter sprake gekomen.Dit duidt erop dat de verschil

lende constructieve aspecten nauw samenhangen en derhalve niet 
los van elkaar behandeld kunnen worden.In dit geval gebeurt 

dat wel en de reden daarvoor is dat de onderdelen duidelijker 

worden en dat elk van de aspecten nader beschouwd kan worden 

zonder het overzicht te verliezen. 

Aangezien de hallen slechts verbonden zijn door (lagere) trans

portgangen,en met het oog op eventuele veranderingen (uitbrei

ding,nieuwbouw,gedeeltelijke afbraak) is gekozen voor het sta

biel maken van elke hal op zich.De keuze viel daarbij in eerste 

instantie op een windverband,in twee richtingen,zoals hieronder 

is te zien. 

Zo op het eerste gezicht levert deze constructie geen al te 

grote problemen op,maar bij een nadere beschouwing van de mid

denkolom blijken er toch enige vragen op te komen.Door de kop

peling van de kraanbaanliggers (zie hfdst. 4.5.) worden alle 
rem- en aanloopkrachten van de kranen aan de middenkolommen 
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afgegeven;dit levert echter een groot moment in de slanke kolom 
op,omdat via deze kolom de hórizontale krachten naar het wind
en stabiliteitsverpand worden afgevoerd.Zie onderstaande sche
matisatie van een spant. 

Bovendien z hier het tweede orde effect een grote invloed 
hebben,gezien de tamelijk slanke kolom en de mogelijk grote 
uitbuiging t.g.v. de rem- en aanloopkrachten •. 
Het is dus zaak de uitbuiging van de kolom t.g.v. deze hori
zontale krachten te beperken.Daarnaast zou het goed zijn om 
het optredende moment te reduceren.Toepassing van een samen
gestelde kolom lost deze problemen op.(zie onder) 

nçl~ .. L::::::L=::::~::::=::=============r====::.===========~,.....,...i 
t t 

Hier wordt onder elk van de kraanbaanligcers,in het midden, 
een kolom geplaatst en deze kolommen worden vervolgens gekoppeld. 

Het is duidelijk dat de uitbuiging van deze ko.lom erg klein f , 
,;t;,;c<;:1•.,K~ 
RM~.!J~j:}~Jl 
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is en dat bij een speciale verbinding samengestelde kolom -

bovenkolom geen momenten optreden in deze kolommen.Daarnaast 

61 

is het windverband_ verkleind omdat de- volledige rem- en aanloop

krachten door de samengestelde middenkolommen worden opgenomen. 

In deze oplossing worden de verschillende,op de constructie 7 

werkende,horizontale krachten gescheiden naar de fundering 

afgevoerd;de windbelasting via het windverband in dak en wan

den,de rem- en aanloopkrachten van de kranen via de samenge

stelde kolom. 

Een nader onderzoek van deze constructie heeft uitgewezen dat 

de samengestelde kolommen veel stijver zijn dan het (kleine) 

windverband en dat zij daarom+ 75 % van de windbelasting 

opnemen,naast de volledige rem- en aanloopkrachten.Aangezien 

de constructie niet voldoet aan het bovengestelde,nl. windbel2s

ting opnemen door het windverband en de remkrachten door de 

samengestelde kolommen,is er gezocht naar alternatieve oplos

singen. 

Naast bovenstaande oplossing,die van nu af het·gekoppelde sys

teem zal worden genoemd,zijn er nog twee goede alternatieven: 

1) volledig gescheiden systeem,d.w.z. een groot windverband 

om de volledige windbelasting op te nemen en samengestelde 

kolommen om de rem- en aanloopkrachten op te nemen; 

2) alleen samengestelde kolommen;door deze kolommen nog stijver 

te maken,en natuurlijk ook de enkelvoudige bovenkolom,kan 

het windverband weggelaten worden; 

Van deze drie oplossingen zijn de benodigde hoeveelheden staal 

berekend,opdat een indruk zou ontstaan van de kosten;het finan

ciële aspect is tenslotte een belangrijk criterium. 

Bij de berekening is de hoofdconstructie van de Las- en Construc

tiehal als maatgevend aangenomen.Verder zit in de hoeveelheden 

staal het volgende verwerkt: de hoofddraagconstructie,de stabili

teitsvoorzieningen,zoals windverband en samengestelde kolommen. 

Aangezien het aantal elementen per oplossing nogal verschilt, 

is tevens het aantal verbindingen in de tabel opgenomen. 
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A 

gescheiden systeem 

B 

gekoppeld systeem 

C 

alleen samengestelde 

kolommen 

hoeveelheid 
staal 

156,5 ton 

148,5 ton 

144,5 ton 

aantal 
verbindingen 

780 

668 

556 
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Voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt,dienen er nog 

een aantal criteria onder de loupe genomen te worden.Deze cri

teria zijn de uitvoering(+ de uitvoeringskosten),de veiligheid, 

de krachtswerking.Qua veiligheid en uitvoering verschillen de 

oplossingen niet zoveel,al zal de oplossing met de meeste ver

bindingen en elementen wel de hoogste loonkosten met zich mee 

brengen.De krachtswerking van de verschillende oplossingen 

loopt echter nogal uiteen.De oplossingen A en B voldoen redelijk 

aan de gestelde eisen,maar oplossing C,die waarschijnlijk het 

goedkoopste is,blijkt bij een nadere beschouwing dezelfde pro

blemen op te leveren als het eerste idee (zie blad60).0m de 

windbelasting,via het spant,op de fundering af te dragen, 

moet bij elke middenkolom een grote horizontale kracht worden 

overgebracht,hetgeen tot aanzienlijke momenten leidt in de ver

binding enkelvoudiGe bovenkolom - samengestelde kolom. 

Resumerend kan gezegd worden dat de oplossingen met het grote 

windverband en de enkelvoudige kolommen (het eerste idee) en 

de oplossing met alleen de samengestelde kolommen (C) qua krachts

werking niet geheel voldoen en dat de beide m1dere oplossingen 

(A en B) tamelijk duur zijn. 

Omdat er uiteindelijk toch een keuze gemaakt moet worden,wordt 

het eerste idee nogmaals aan een nader onderzoek onderworpen. 

Eerder werd gesteld dat de uitbuiging van een enkelvoudige 

kolom waarschijnlijk erg groot zou zijn onder invloed van de 

rem- en aanloorikrachten van de kranen hetgeen een ongunstie;e 
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invloed heeft op het tweede - orde effect.Nu blijkt dat met 

een kolom van redelijke afmetingen de uitbuiging niet meer dan 
1 

4,3 mm bedraagt t.p.v. de kraanbaanliggers. 

Bij de berekening is de kolom 

aldus geschematiseerd: 

8 

de bovenste veer is zeer 

stijf en geeft de invloed 

weer van het grote wind

verband; 

de onderste,slappe veer 

geeft de invloed weer 

van de gekoppelde kraan

baanliggers;. 

aangezien de invloed van 

de onderste veer zeer 

klein is,kan de kniklengte 

van de kolom op L gesteld 

worden; 

Wanneer de eis gesteld wordt dat de uitbuiging t.p.v. de kraan

baanliggers niet groter mag zijn dan 5 mm - i.v.m. het gevaar 

dat de kraan van de rail afloopt - dan blijkt een HE 400 B 

profiel reeds te voldoen.In dat geval bedraagt de benodigde 

hoeveelheid staal: 132 ton en het aantal verbindingen: 224. 

Het is duidelijk dat deze oplossing het goedkoopste is. 

Omdat bovendien deze kolom minder plaats inneemt dan een samen

gestelde kolom en dus minder hinder voor het productieproces 

veroorzaakt,is tenslotte gekozen voor het systeem van het grote 

windverband en de enkelvoudige kolommen. 

Een meer uitgebreide beschouwing over het aspect stabiliteit 
is te vinden in bijlage A. 
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4.7. Fundering. 

De keuze van het funderingstype hangt op de eerste plaats af 

van de plaatselijke omstandigheden.Aangezien van het terrein, 

ze geen sonderingen o.i.d. bestaan,is gebruik gemaakt van 

een bodenonderzoek in de nabij id van het fabri terrein; 

daar werden t.b.v. de bouw van een brug een aantal sonderingen 

en boringen verricht,die het volgende resultaat opleverden; 

SONDERnm 

Q -~ --~ ~- ~~ 2 ' 

! diepte 
in 
meters 
+ N.A.P. 

... .. - . 
,·~' .~ :: - .. 
•• .... 1\ 

1::-.<·:-:I = zand 

~ = kleihoudend drij and 

~ ,.. grindzand 

-rti-- conusweerstand ü kgf/cm 

gemiddelde hoo,~ste 
groncwaterstarn 
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Gezien deze resultaten en vanwege het feit dat de s1;aalconstruc-cie 

tamelijk licht is,viel de keu~e op een fundering opstaal De 

diepte van deze fundering hangt af van het evenwichtsdraagver

mogen en het vervormingsdraagvermogen van de grond.Het beeld 
i 

van de sondering geeft aanleiding tot het vergelijken van twee 

mogelijkheden,nl. op 1.00 men 2.00 m. 

De vorm van de fundering wordt aangenomen volgens onderstaan

de tekening.De uitvoering ervan alsvolgt: 

1) put uitgraven,met schuine wanden;breedte en lengte onge

veer 1 ,5x poergrootte; 

2) bekisting stellen (zie tekening),wapenen en beton storten; 

~=~=-~==±11 X 

3) na verharding zelfde procedure voor kolom; 

4) het geheel ontkisten; 

5) put opvullen tot de gewenste hoogte. 

Volgens CUR-rapport 43 is deze methofe (III) een van de goed

koopste;het storten van de poer,zonder bekisting,rechtstreeks 

op het zand is nog goedkoper,maar in dit geval niet toepasbaar, 

omdat daar een vaste grondslag voor nodig is en omdat de diepte 

van de put erg groot is (gevaar voor instorten van de wanden). 

' \ 
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B) Fundering op 2.0üm + Peii. 

ro Contr6le evenwichtsdraagverrnogen. 

Aangezien bij een fundering op 1.00 m + Peil het even

wichtsdraagverrnogen van een plaat van 2.00 x 2.00 m 

reeds ruim voldoende is,zal dit zeker gelden voor dezelf

de plaat,maar nu op een diepte 2.00 m + Peil. 

@ · Controle vorrnveranderingsdraagvermogen. 

De aannamen en gegevens zijn hetzelfde als onder punt 

A)@. (blz.67) 

Het spanningsverloop in de grond,het spanningsverloop 

onder de plaat en de zettingen zijn aangegeven op de 

volgende bladzijde. 
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5. BCU½THYSISCn""E AS?3C'.2ElJ. 

5.1. Geluid. (zie ook bijlage·.B.) 

Zoals reeds in hoo~dstuk 3 is opgernerkt,is één van de doelstel

lingen van dit ontwerp het scheppen van een goed werkklimaat 

in de fabriek.Aangezien het hier om een machinefabriek gaat, 

is één van de belangrijkste bouwphysische aspecten het geluid, 

vanwege het feit dat vrijwel uitsluitend met metalen wordt ge

werkt.De mogelijkheid bestaat dat de geluidproductie de normen 

overschrijdt en derhalve wordt aan dit aspect bijzondere aan

dacht besteed. 

De genoemde norm is de zgn. NR-curve 85 (ISO-R 1996,ca. 

90 dB(A)),boven welke waarde het (equivalente) geluid-

niveau niet mag uitko~en,aangezien er dan gevaar bestaat voor 

blijvende gehoorbeschadiging,indien men tenminste elke dag 

acht uur in dat niveau zou verblijven. 

Ten einde een duidelijk beeld te krijgen van de geluidcondities 

in de fabriek,is een aantal metingen verricht in de bestaande 

fabriek.Hoewel de situatie daar nogal wat vers6hilt van die 

van het ontwerp,gaven deze metingen toch een voldoende nauw

keurig beeld van wat er te verwachten is in de ontworpen 

machinefabriek.Het bleek onmogelijk de benodigde gegevens op 

een andere wijze te verkrijgen,bv. van de fabrikanten van de 

machines of uit de literatuur. 

Uit de metingen op 4 verschillende punten in de fabriek,zo 

dicht mogelijk bij de machines,konden de volgende conclusies 

getrokken worden: 

1) het hoogste gemeten geluidniveau overschrijdt vrijwel 

niet de NR-curve 85; 

2) het geproduceerde geluid is overwegend midden- en 

hoogfrequent(het NR-nummer wordt hierdoor bepaald). 

Hoewel de normen strikt genomen slechts op ~~n plaats enigs

zins worden overschreden,zullen er toch maatregelen getroffen 

moeten worden om het werkklimaat in de fabriek aangenaam te 

maken.Bovendien is te verwachten dat in de toekomst de normen 



verzwaard zullen worden (bij DAF Eindhoven hanteerde men in 

1975 voor een proefhal voor dieselmotoren reeds de grens van 

65-70 dB(A) ter plaatse van de werk~lckken). 
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Van de verschillende mogelijkheden om het lawaai te bestrijden 

is gekozen voor de passieve maatregelen: afschermen en omkasten. 

Actieve maatregelen,zoals het verbeteren van de machine zelf, 

vallen buiten het kader van dit projekt,al worden ze wel aan

bevolen (dit valt onder de werktuigbouwkunde). 

Het afschermen geschiedt in de meest luidruchtige afdelingen, 

door machines of groepen machines aan 2 of 3 zijden te plaatsen 

tussen akoestische schermen,die het geluid isoleren en absor

beren.Hiermee wordt voorkomen dat het geluid van een machine 

zich over de gehele fabriek verspreidt en wordt bereikt dat 

het werkklimaat bij de machine zelf aangenamer wordt. 

De tweede mogelijkheid wordt gevonden in het toepassen van 

zgn. akoestüwhe wand- en dakplaten;dit zijn geprofileerde 

Robertsonplaten,die bestaan uit een geperforeerde,metalen bin

nenwand,een absorberende mineraalwoldeken,verpakt in een 

dunne folie,en een dichte,metalen buitenwand.Met name bij hoge 

frequenties hebben deze wandconstructies een goed absorberend 

vermogen;voor een goede werking is het overigens wel vereist 

dat 20 5{ van het binnenoppervlak geperforeer·d is. 

De slotconclusie is dat bovengenoemde maatregelen groten

deels beantwoorden aan de gestelde eis,nl. het scheppen van 

een 2angenaam werkklimaat,ofschoon de werking van schermen en 
wanden niet exact berekend kan worden;daarvoor zou het ontwerp 

zowel met als zonder voorzieningen uitgevoerd moeten worden. 

Voor een ui tgcbrej_de beschouwing over het aspect "geluid" ,zie 

bijlage B, "GELUID". 

5.2. Condensatie. 

Bij een wand.constructie zoals die in deze fabriek wordt toe

gepast,is er een kans op condensatie 
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in de winter, indien de relatieve ·voéntigheid ( RV) binnen groot 
1 

is.'s Winters is het temperatuurverschil groot en is de RV bui-

ten vaak 100 %.Een controle van de condensatiemogelijkheden 

volgt derhalve hieronder. 

Aangezien de wandprofielen t.o.v. elkaar verspringen,bestaat 

de maatgevende doorsnede uit een spouw en een isolatielaag, 

tussen de metalen wanden. 

Hieronder staat een doorsnede over de wand,P.Jet daarin aange

geven de dampspanningen en het temperatuurverloop. 

1 mm staalplaat (geperforeerd) 

4,5 cm glaswoldeken 

lr 
luchtspouw ( 3, 5 cm) 
____ 1 mm staalplaat 

sendzimir verzinkt 

+ 18 °C. 

BINNEN BUITEN tbi = 18 □ c 

tbu = -10 □ c 

- lo"C. 

Rbi = 0, 15 

Rbu = 0,05 

R = 0, 15 sp 

R gl = 1 , 1 8 

--r-
zonder .1ol1e 

f j ' /"· ,,A r ·.• . :<.<; 
L· 
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to bi = 18 - ~ 28 = 15,3 oc . 
' 1 , 5 3 

tspouw = 15, 3 - 0, 15 25,3 = 3,7 oc -
0,20 

t = 15,3 - .1...t.21 25,3 = - 9, 1 oc 
o,bu 

1 , 38 

Onder het temperatuurverloop zijn de dampspanningen in de con

structie aangegeven;als uitgangspunt is een R.V. genomen binnen 

van 50 % en buiten van 100 7b,bij een buitentemperatuur van -10 °c. 
Uit de grafiek blijkt dat zonder de dunne,dampdichte folie 

zeker condensatie op zou treden bij een R.V. van 30 % of meer. 

Aangezien de R.V. zeker hoger zal liggen dan 30 % is de folie 

dus noodzakelijk.Zowel de volgorde staal-spouw-isolatie-staal 

als staal-isolatie-spouw-staal komt voor en derhalve wordt de 

isolatie aan beide zijden voorzien van folie.De dikte van de 

folie dient kleiner te zijn dan 50 ~ ,aangezien anders de 

mineraalwoldeken zijn geluidabsorberende vermogen verliest, 

vooral t.o.v. de hoge frequenties. 

Behalve het aanbrengen van de folie is het raadzaam de buiten

spouw licht met buitenlucht te ventileren,hetgeen overigens 

in het Robertson-systeem geen problemen oplevert. 

Een beschouwing van de vochtbalans maakt een en ander duidelijk. 

Omdat er een evenwicht moet zijn,geldt voor de fabriek: 

met: Q. = hoeveelheid geventileerde lucht;geschat in 
op 110 x 50 = 5500 nf/h ,d.i. 50 nr/h 
per persoon. 

c = hoeveelheid water per nr luchting 

Pbi = vochtproductie binnen;hier geschat op 

100 g/h per persoon,dus 110 x 100 = 

11.000 g/h. 

geldt: 11.000 

5500 
= 2 g/nr 



Bij 

ebi 
dan 

dat 

tbu = - 3,7 °cis eb = 3,63 g/d en wordt u,max. 

= 5,63 g/rf.Dit betekent dat t b. niet lager mag worden 
0, 1 

2,1 °c,omdat anders condensatie optreedt.Het is duidelijk 

het niet waarschijnlijk is dat een dergelijke temperatuur 

zal voorkomen. 

Slotsom: ondanks de lage vochtproductie in de fabriek is het 

verstandig de isolatielaag in te pakken in folie;indien dan 

ook nog de buitenspouw licht geventileerd wordt,is de kans 

op condensatie zeer gering. 

5.3. Ventilatie. 

Voor fabriekshallen waar geen bijzondere werkzaamheden worden 

verricht, stelt men de hoeveelheid te ventileren lucht op 50 r!f/h 

per persoon.Dat geldt ook voor deze fabriek;er zijn echter drie 

afdelingen waar wel bijzondere werkzaamheden worden verricht 

en daar worden derhalve strengere eisen gesteld.Op de eerste 
plaats natuurlijk de nabewerkingsruimten: staalstraalcabine 

en spuitcabine. Voor deze geldt een ventilatievoud va-i-1 50 of 
meer,zodat de ventilatoren een zeer grote capaciteit moeten 

hebben;ook worden hier filters toegepast om vervuiling van de 

buitenlucht tegen te gaan.Speciale zorg dient besteed te worden 

aan de geluidproductie van deze ventilatoren, aangezien ze 

gauw overlast bezorgen.Omdat de nabewerkingsruimten ook op 

ander gebied volledig afwijken van de rest van de hallen, 

wordt er niet verder op ingegaan;qua installaties zijn deze 
ruimten bovendien zeer specialistisch. 

In de las- en constructiehal en de montagehal wordt nogal wat 

laswerk verricht en daarom wordt hier een ventilo.tievoud van 

5 vereist,echter alleen voor de aats waar gelast wordt.Hier

onder volgt een nadere beschouwing van de ventilatiemogelijk

heden in deze hallen en een berekening van de capaciteit van 
eventueelte plaatsen (dak)ventilatoren. 

I Las- en constructiehal. 

Als aangenomen wordt dat elke 



heeft van 8,40 x 8,40 m,dan is de hoeveelheid te vent.il€ren 

lucht daar: 

L x B x H x v.v.. == 8,40 x 8,40 x 8,50 x 5 = 3000 d'/h 

Dit betekent dat daarvoor nodig is: 

1 ventilator,merk Itho,type DVR 25 ( capaciteit: 3000nf/h 

stroomverbruik: 720 W) 

Voor de gedeelten waar niet gelast wordt,kan worden volstaan 

met 1 ventilator (bv. Itho,type DVR 15) per vloeroppervlak van 

1 6 , 80 X 1 6 , 80 nf • 

II Montagehal. 

Hier wordt het laswerk in de hele hal verricht,zij het hiet 

voortdurend.Bij een ··inhoud van + 9400 nf is de hoeveelheid te 

ventileren lucht: 

I x V.V. = 9400 x 5 = 4 7. 000 1l/h 

Hiervoor zijn 16 ventilatoren nodig (Itho,type DVR 25,zie boven); 

dit komt neer op 1 per oppervlakte van 8,40 x 8,40 i. 

III De overige hallen. 

Gezien de eis van 50 ä/h p.p. kan in de overige hallen worden 

volstaan met 2 ventilatoren per hal,nl. Itho,type DVR 15 (capa

citeit: 2000 d/h ,stroomverbruik: 495 W). 

Bij de keüze van de ventilatoren is rekening gehouden met de 

geluidproductie van de ventilatoren;voor beide typen ligt het 

niveau op ongeveer 65 dl3(A) op 8.00 m afstand(in het vrije veld), 

Om de ruimten op een geringe overdruk te kunnen houden zijn 

de ventilatoren gekoppeld aan de verwarmingselementen (zi~ 

ook 5.4.). 

5.4. Verwarming. 

Voor fabriekshallen e.d. geldt 15 - 18 °c als een goede werk

temperatuur.Om deze temperatuur ook 's winters te kunnen berei

ken is er een verwarmingsoysteem nodig.Het meest geschikte 
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systeem i~ de hete luchtverwarming,omdat het goedkoop is en 

makkelijk te regelen.Als verwarmingselementen worden in dit 

geval wa.ndluchtverhi tters gebruikt, omdat verrtarmingselementen 

op het dak in stri~d zou zijn met de daar geplaatste ventila

toeren ;het systeem werkt alsvolgt: een ketel verwarmt water 

dat door een (geïsoleerd) leidingennet naar de wandluchtver

hitters stroomt,deze zuigen lucht a2n uit de hal of eventueel 

van buiten en blazen deze langs de warme buizen de hal in met 

een snelheid van 2 - 3 m/sec.Hieronder staat een voorbeeld van 

een element dat ook lucht van buiten kan aanzuigen,vooral toe 

te passen in de hallen waar gelast wordt. 

warme 
lucht 

verhitter 

/ 

I 
I I 

/ / 
/ / 

/ / 
I I 

/ / 

I I 

/ / 

I 

I / 

t t 
luchttoevoe ,. 

1 
1 
1 

water 
afvoer 

-Ei-

: Yu1 tenlucht 
1 
1 

1 

0 

□o -E:f- warm vmter 
toevoer 

rooster 

= -- --
1- - - 1L-ï - -, -
1 Il ' • 
1 1, 1 1 

1 -t'-l...--~I 
1 1I 1 -·.__I 1 

1 Ij 1 1 

1 11--1 1 1 ~~ 
1 

..,.,..__ 
I' L--' 1 1 ,, 
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motor 



Aangezien deze luchtverhitters een worpafstand hebben van 

15 - 20 m,worden zij in elke hal aan de buitenzijde bevestigd, 

per travee van 8,40 m twee tegenover elkaar.De gekozen appara

tuur is zo licht en klein dat er geen speciale maatregelen ge

troffen hoeven te worden t.b.v. de bevestiging.Hieronder is de 

scheIT;atisering van de stroming weergegeven: 

1 7 C _] 
1, 16,80 k 16,80 

f t, 16,80 J A A A 

Om te voorkomen dat in do fabriek een onderdruk ontstaat(ge

volg: tochten door kieren en gaten) worden de verwarmingsele

menten gekoppeld aan de ventilatoren,zodat er steeds een voldoen

de grote ho~veelheid lucht aanwezig is om te verwarmen. 

Daarnaast kunnen de verhitters met een buitenluchtaanvoer ook 

als een soort extra-ventilator gebruikt worden door het verwar

mingssysteem uit te schakelen. 

5.5. Verlichting. 

Zoals in hoofdstuk 4 reeds is aangegeven,worden in de hele 

fabriek (uitgezonderd de nabewerkingsruimten) shedkappen toe

gepast t.b.v. het daglicht.en het visuele aspect.De shedkappen 

en de lichtstroken in de gevel zorgen alleen onder gun-~ 

stige omstandigheden voor een voldoende hoeveelheid daglicht. 

Of dit ook gelijkmatig verdeeld wordt over de lengte van de 

hal,zal bekeken moeten worden;hiertoe wordt voor een aantal 

punten,op 1.00 m hoogte en in het midden van de hal,op 3.00 m 

afstand van elkaar,de daglichtfactor berekend,omc:at deze een 

indicatie geeft over de hoeveelheid daglicht.M.b.v. de volgen

de formule wordt deze berekend: 

d = 2/3 f + e + i met: d = daglichtfactor 

f = hemelfactor 

e = externe reflectie 

component 



i =internereflectie component 

Om f te bepalen wordt gebruik gemaakt van een radiaaldiagram 

en een heDelfactorschijf;de hemelcomponent wordt berekend voor 

een volledig bedekte hemel.In onderstaande tekening is aangege

ven hoe de daglichtfactor in de las- en constructiehal verloopt. 

De component externe reflectie (e) is in dit geval O,omdat 
er geen omliggende bebouwing is. 

De component interne reflectie (i) is afhankelijk van: 

1) de verhouding glasoppervlak - vloeroppervlak;in dit geval 

1 : 11. 

2) de reflectiefactor van de vloer;bij toepassing van beton

platen is deze re ectiofactor 0,15 (na verloop van tijd). 

3) de reflectiefactor van de wanden;bij toepa.ss van een 

metalen binnenwand,lichtblauw of lichtgroen van kleur,is 

de reflectiefactor 0,55 

Uit deze drie factoren is m.b.v. een tabel te berekenen dat 

de interne reflectiefactor 0,40 bedraagt.Tesamen met de gevon

den waardes voor de hemelfactor levert dat de volgende d 
lichtfactoren op: 

meetpunt: 

1 

2 

daglichtfactor: 

4,9 

4,8 
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meetpunt: daglichtfactor: 

3 5,2 

4 2,8 

5 1 , 7 

6 1 , 3 

7 4,0 

8 5,8 

9 4,9 

Hoewel het verloop van de daglichtfactor over de len&te van de 

hal voldoende gelijkmatig is,zijn er toch een aantal punten, 

waar de daglichtfactor te laag is.Volgens DIN 5034 dient voor 

werkruimten; met bovenlicht de daglichtfactor~ 451a te zijn. 

Overigens is de hoeveelheid daglicht bij een volledig heldere 

hemel wel o~eral voldoende (dit komt in Nederland zelden voor). 

Het bovenstaande betekent dat tamelijk vaak gebruik moet worden 

gemaakt van de kunstverlichting.Dit is vrijwel.zeker noodzakelijk 

in de winter,'s morgens en 's avonds.Voor montagehallen en con

structiewerkplaatsen wordt een verlichtingssterkte vereist 

van 250 - 500 lux;voor een bankwerkerij is deze eis 500 - 1000 

lux.Omdat de mogelijkheid bestaat dat in de -fabriek een ver

andering wordt aangebracht in de productielijn en omdat vrij

wel alle onderdelen tamelijk groot zijn,wordt voor de hele 

fabriek een verlichtingssterkte aangehouden van 500 lux. 

Voor de las- en constructiehal kan nu berekend worden hoeveel 

lampen er nodic; zijn om dat niveau te halen. 

Uitgaande van een T.L.verlichting met 85W-7000 lumen -lampen, 

met 2 lampen per armatuur,is de volgende berekening te maken: 

benodigd aantal: n = 
E X s met: 

E = de vereiste verlichtings

sterkte (lux) 

S = te verlichten 
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f2) = lichtstroom van een lamp 

(lumen) 
1 = factor,afhankelijk van de 

afmetingen van de hal 

d = factor,afhankelijk van de. 

mate van vervuiling van de 

hal 

Voor de las~ en constructiehal geldt: 

E = 500 lux 

S = 34.00 X 97.00 = 3300 i 

(jJ = 7000 lumen 

k lb 3300 2,8 = h(l+b) = 9{ 1 31 ) = 

~ = 0,40 

d = 0,8 

=;, 

Hieruit volgt: 
-600_ -::,~Oo 

n = ----- = 740 lampen · 7000. o,'-1. o,9 

Aangezien er 18 stroken van 4,20 m breed beschikbaar zijn in 

de hal betekent dit per strook: ± 20 armaturen met 2 lampen. 

Op dezelfde wijze kan voor de andere hallen de benodigde hoe

veelheid lampen berekend worden . 

. - . ..,_ .:_-- -..._ 

f 1 

,,. ; 

tJL:~::;:I:~d 



Als afr-l1uitinr; van dit verslag zullen de belangrijkste invloe

den ,die de verschillende aspecten,zoals die besproken zijn in 

de voriee hoofdstukken~op elkaar en op het uiteindelijke 9ntwerp 

hebben gehad,nog eens genoemd worden. 

- Het is niet verwonderlijk dat bij een specifiek ontwerp als 

dit de bedrijfstechnische aspecten een heersende rol hebben 

gespeeld.De eisen die voortkom~n uit het gegeven productie

procer, en_ de wensen van de opdrachtgever hebben een duidelijke 

invloed gehad op constructieve en bouwphysische aspecten,zoals 

hoofddraagconstructie,haldoorsnede,wandcoristructie,verwarrning, 

ver1ichting,enz.Daarnaast zijn door de ontwer~er,in overleg 

met de opdrachtgever en begeleiders,een aantal beslissingen 

genornen,zoals gescheiden transportgang,constructieraster, 

vormgeving, enz. 

- Naast de bedrijfstechnische aspecten heeft de economie een 

zeer belangrijke rol gespeeld.Net name t.a.v. het liggertype, 

de fundering en de stabiliteitoplossing is dit het geval.Wel

licht betekende dit enige malen dat een ander. aspect enigszins 

naar de achtergrond is verwezen,maar een benadering van de 

praktijksituatie,waar geld (helaas) vaak een allesoverheersende 

rol speelt,werd niettemin van groot belang geacht. 

- Zoals reeds is gezegd,is met narie het aspect van de vormgeving 

enigszins op de achtergrond gebleven.Desondanks is getracht in 

het ontwerp een aantal beslissingen duidelijk naar voren te la

ten komen,zoals de verticale profil~ring van de gevels,de 
-- - .:.:.-- . 

lichtstroken op ooghoogte (menselijke maat) en het hoogtever-

schil tussen transportgang en bedrijfshallen. 

Van de bouwphysische aspecten heeft het geluid een grote in

vloed uitgeoefend op h~t ontwerp.Deze invloed is o.a. merkbaar 

in de keuze van wand- en dakplaten en de plaatsing van binnen

wanden en akoestische schermen.Verder zijn de verlichting,de 

de verwarming en de ventilatie aangepast aan de tegenwoordige 

eisen. 

Hoewel gepoogd is een zo regelmatig □ogelijk contact met de 
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opdrachtgever te onderhoudeh,zijn er toch een aantal besluiten 

geheel zelfstandig genonen.Hieruit blijkt dat het werken in een 
' reëele situatie rle praktijk weliswaar benadert,maar dat met name 

de communicatie tussen opdrachtgever en ontwerper niet fr~quent 

g~noeg plaats vond.Niettemin was het contact nuttig en de samen

werking vruchtbaar. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat,door het doorlopen van 

het hele ontwerpproces,de invloeden van de verschillende aspec

ten en daarmee de complexiteit van het ontwerpproces duidelijk 

naar voren zijn gekomen.Dit heeft geleid tot het ontwerp van 

een machinefabriek,waarin voor een aantal problemen oplossingen 

zijn gevonden,doch voor de meeste niet;dat dit echter zo zou 

zijn,was reeds duidelijk bij de start. 
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}~en be lm1gri jke eis waar de constructie aan moet voldoer1:_ is f 

naast de sterkte en stijfheid,de standzekerheid.Dit betelccnt 

dat de constructie ondçr invloed van met name horizontale krach

ten haar vorm noet behouden en niet mag bezwijken. 

In alle bedrijffshallen dient er rnct trvec verschi11ende hori

zont2le kr2chten rckeninG gehouden te Tiorden,nl. horizontale 

krachten t.g.v. 1) de wind 
2.) he-t ~ 1 l k _ _ remmen Oj__ aan open van c e Lra211 en/of 

kat (rnet de maximale hijslast) 

DaaTnaast moet natuurlijk rekening gehouden worden met de vcrti-

cale krachten, die bi_ j oen prima:i_re ui tbuigüJg van de kolommen 

deze ui_tbuiging noe kunnen vergroten (tweede-orde stabiliteit). 

De eerste ideeën omtrent het afvoeren van de horizontale be-

lasting na2,r d0 fundering gingcm uit van twee gescheiden sys

temen voor de wind- en de kraanbelasting.Hiermee wordt bedoeld 

dat het afvoeri2n van do belastingen naar de furidering voor 

beic1s gevallen tsesclü ed t door constructiedelen; die slechts op 

é6n taak berekend zijn en die elkaar niet belnvloeden qua 

krachtswerking. 

Do volgende criteria speelden een rol bij het zoeken naar be

vredigende oplossingen: 

de horizontale krachten ~ogen geen of bijna geen trek

krachten op de fundering uitoefenen; 

de uitbuieing van de kolommen mag niet meer bedragen dan 

1/300 h;deze waarde wordt aanbevolen in: Rapport 2,"Ver-

vorrningseisen voor bouwconstructies'',Staalbouwkundig 

Genootschap en CUR; 

de plaats van eon eventueel windverbancî in het dak moet 

zodaniG zijn dat er zo min mogelijk staven onder de shed

kappen doorlopen,vanwege het visuele aspect; 

de middenkolommen m □ Ben (in dwarsrichting)niet groter 

zijn dan+ 1500 mrn in verband met het storen van het 

productieproces; 



om de horizontale krachten te kunnen doorgeven moeten 

alle gordingen over de hele lene;te van de hallen door

lopen; vanv.Tege de E,hedkappen zijn onderbrekingen niet 

mogelijk; 

stabiliteit d.m.v. een wirnlverband j_s goedkoper dan 

het inklem1nen van alle kolor:irnen; bovendien i.s het minder 

kwetsbaar ( denk bv. aan botr:îingen) en tamelijk flexibel; 

Toelichting bij de eerste oplossing: 

in c::erste aanzet is het slechts de ,bedoeling de samengestel

de middenkolom als een stijve poot uit te voeren,de exacte 

opJossing zal eventueel later worden bepaald; 

de l)rced te van de sanwngestelde kolom komt voort uit: 

- de benodif:de breed te van de bovenkolom 

- de minimale afstand kolom-hart kraan1:Jaan,d.i. per kraan 

350 mm; 

de invloed van de remkrachten van de loopkranen in de leng

terichting van de kram1baan zal later ter· sprake komen. 

(Do voleende twee tekeningen geven de eerste oplossing weer) 

tekening 1 (I 
, l 
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De berekening van de vooxafgaande oplosshig: 

1. Gegevens. 

(ovcrccnomen uit TGB 1972) 

q == 750 N/d ( h ::-s 9. 00 ra) 

coefficionten druk 

zuiging C = 0, 11-z 
wrijving . 

cw = 0,04 . 
onderdruk . C -- 0,4 (NZ--richting) . 

C - 0,3 (OW-richtj_nc;) 

overd:rul: C = 0,8 ( lJ;?.-richting) 

C = 0,3 ( OV/-r.i clrting) 

2. Schema. 

Er worden in de Las- er Constructiehal twee richtingen on-

derscheiden: a) Noord-Zuid of lengterichting 

b) Oost-West of dwarsrichting 

Ofschoon de hal gedeeltelijk is in~obouwd,zal toch op de 

volledige windbelasting gerekend worden 9 o~dat do mogoli.jk

beid bestaat dat er eEon gedecèl te vrorclt afc;ebro2:en en boven-• 

dien moot de constructie stabiel zijn tijdens do montage. 

Voor de berekening van het hele wjndverband hoeft geen on-

dorschcüd gemari,kt te worden tusrc1en vünd van links cm recht:i, 

en over- of onderdruk aangezien de totale belasting op het 

gebouw hetzelfde is in beide gevallen. 

Derhalve wordt het vo1c,ende schema gehanteerd: 

0,04 
-c~ --

Cd= 11~ o,s et, 8 l~c = 
0,8 0 8 ➔1 ,z 

' fü0,4 

+ 96.60 m 
}'-----

0,04 

----~) . .,i CL-rfL._ L 
---....,,.. - Á ,1 

8 

-t 
-,r 
8 



3~ Bercj~e:ning opLI'eclenclc kTachten. 

a) HZ---richtinr; 

Van de totale winclbe1astinc; ( druk en ;;rniginc;) wordt de 

Jielft meteen opgen onen door de kolommen en de f\,nclering; 

de rest van ûc 1le1actiug moet \'}Orden opgenomen door de 

verbanden in het dct1c cm door de stijve :portalen ü1 de 

gevels.Er wo~dt aangenomen dat de totale windbe]asting 

gelijkmatig verdeeld optreedt en zich verdeeld over de 

drie verband.on. 
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Ook hier krui do totale windbelasting terdeeld worden 

en v1el voor eJ k V[ln de tweo de helft. 
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j_n clw::iTr):richting: 

ho ofdl igcur ::, 

gordingen: 

koJommcn: 

Ji' 

li' 

}' 

rnax 

rn2.x 

r1ax 

-- -1 G3. 500 

-- 530.000 

-· 196.000 

1-T 
J' (druk) 

F _, (druk en trek) 

N (druk en trekî , . ~ _._ I 

Het is duidelijk dat de op·trcdende kiachten t.g.v. d~ wind

beJ.acting in dv1é1Tt,richting groter z:i jn dan in lengterichting 

en daaro11 naatgcvcncl zijn lJi~j do di1ncnsioncring VéHl de co11--

s truc t i e d e 1 ,~ n , 

4. Controle van de u5 t1:mig.ing. 

, 

Bij de~rn berekenj_n;; vwrdt· ccbruik gemr~2.lct Vé::.11 het t:r.·aa[;hcids-

rnoment I vnn de v1inclverbancJen.Di t v.rordt bGrekcmd door de op-

pervlaktc van het randprofie1 te vermenigvuldigen met het 

kvmdraat Vém de afDtand Vé.1,n dit profiel tot de neutrale lj jn 

van het 1d.1\dve:rbarJcl,I = a 2A;hier1üj wordt het eigen traagl1eids

rnome2~ t van het randp:rof iel wec,gc laten , aance~~i en het verv:raé:lT-

loosl)G.éH' k1ein Ü:3 t.o.·v. het bovenstaande. 

In de berekening wordt de boutverplaatsing verwaarloosd;de 

dwarskrachtvervorning speelt wel een belangrijke rol en wordt 
een erove 

3'3,t:u 
derhRl ve vzel meegerekend. Hiervoor 

berekening): 

geldt (m.b.v. 

. . 9t, &. 
a) NZ-rjchtint;: 28 L\J.:::: 1. é. mm 

q - b) 0W--richting: 58 - 25 mm 

Opm.: zie voor profielafmetingen tekening 3 , bladzijde 13 

De uitbuigJng wordt voor twee gevallen bepaald,nl. indien 

bet windverbs.nd volledig is ingeklemd en indien het vrij is 

opgelegd.In werkelijkheid is het windverband aan de uiteinden 

verbonden I'let twee (cindi1:J stijve bokl-::en,zodéJ.t de vrnrkelijkc 

uitbuiging ergens tussen do twoe genoemde gevallen zal inlig

gcn.Een nauwkeuriger berekening volgt later. 

a) NZ - richting. 

gegevcriu: ·randprofiel HE 450 A 

A =--= 1 7 . 800 mr:/ 
(= hoofdligger) 

hoogte 1.virnJverband: h== _8400 r!m c=;:, a = 4?00 rJ.TYJ 
411 ~ .·' 

2 ? ,. '. ; 11 4 
I = a·A :=- 2 ((4200)·:-:17.noo) ::.c 6,3 x 10 mm 
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II Bvalu8tic. 

Cp hc,t eerrJto ce::;icht rnn.B,kt het windvcrband in het dak een 

noga1 overdr-cven indrvJc 5 aangezien het in lengtc:richti ng (NZ) 

do helft van het dakoppc~rvlak beslaat. GcheeJ. onlogisch ic dit 

echter niet,want de doorbuicing is duidelijk de maatgevende 

factor en de lene;te van het windverband is 96600 rr;m (==96,GO rn); 

b/1 "'" 16f300/9GGOO == 1/5,75. 

Bij do keuze van de constructie is reeds duidelijk rekening 

gdwudcm met de mop;e1ijkhd.d van een windvt":rband .in het dak. 

llede om een normaal krachtenverloop te krijgen is de spant-

aû: téü1d 84 00 mm ( ::.::8 ~ 40 m) gc:kozen eH de gorcUngafs tand 4 200 rnm. 

Dit is ook geometrisch vee1 beter clan de eerder e;ekozen oplos

r-3ing van resp. 5600 mm cm 2800 rnm. 

Een volgend aspuct in dit: vrerken de twee geE1crwiden systcrnen 

inder0aad volkomen los van elkaar of belnvloeden zij elkaar 

door wedsrzijds krachten af te dragen (t.g.v. wind en remmen)? 

\?aarsc1üj:n1i;jk is het laatste het geval.Het dak cm dus 001::: 

het vdndverband is bevcH,,tigd aan de midclenkolonirn8n en orridat 

deze kolommen zeer stijf zijn,zullen zij waarschijnlijk een deel 

van d c wind belasting opnemen ( de randkolomrnen ~;;i jn scharni erencl 

bevestigd aan de hoofdliggers en doen derhalve niet mee). 

Anc101·som is het vermoedelijk zo dat het stijve dakverband een 

deel van de rem- en aanloopkrachten voor zijn rekening ne:ernt. 

Deze kr~chtsovordracht is afhankelijk van de verbindingen 

hoofdlie;ger - kolom en Bamengestelde ko101,t - kolom; de 171ate 

van krachtsoverdracht is bovendien afhankelijk van de afmetin

gen van de (bovcn)kolorn en deze worden bepaald door de optre

dende normaalkracht t.g.v. permanente en veranderlijke belas

ting en de kniklengte en de profielsoort. 

Cm bovengenoemde invloed te kunnen onderzoeken zijn er m.b.v. 

de computer een aantal berekeningen gcmaakt,die stap voor stap 

alsvolgt kunnen worden omschreven: 

A/ -breng het windverband terug tot de halve breedte (84-00) 

-bereken de uitbuiging in het midden 

-vergelijk cle;:;~e ui tbîliging met de h:c.tndbe:rekende ( ?:ie 



13/ --r:;chcrnatir.rncr de r:idclcnk_olorn a1s,>ol[;t: 

geef de m:Ldc1c:1fru1om een cenhc?jc1r.o1n·;-tcht (bv. 1kN) 

bereken de vj_tb1.üc;ing t.c;.v. deze }::rac}:1t 

bereken uit du;e ui tbüigi:ng een vcerco:nstante 

(dit geldt voor alle , ongenteunde 
middenkoloinrnen ! ) 

C/ --011dcrr3teun het vdnclve:cband overel \7é1.ar ko1omrncm [,tr0.o.n 

t 1
. . 

me· 1nea1re veren 1 ~aurvan de veerconst8nte eerder be-

:cekencl is; élldur., :;.,ijn de narnenge:utelde rniddenkolornmen 

c;eschemaU se0rcl tot LLnea:ire veren; 

D/ •- be~ceken m.b.v. de cmnpu ter de uitbuiging van het verend 

ondersteunde windverl,and 

-verGelijk de csvo:nden waarde met die van het o:ri[;esteunde 

w.inclverband. 

Op tekening 3 is het win~verband te zien evenals de schematisa

tie v2.n de kolommen (bl:,;13) ,.Ook zj ~j11 de dimensies aangegeven 

va.n de con01tructieclc:len. 

Naast een verkleining van :bet w.indvcrband in 1 engter.i.chting 

tot D400 mm is ook het aantal verband.en in dvvarsrich~;ing ver

minderd en vrnl tot twee, or,1dat de grenzen van de toelaatbare 

spanning en de toeJ.aatbare doorbuiging nog niet waren bereikt. 

De plaats is zo gekozen dat eventuele vervormingen t.g.v. tem

peratuurverancleTing gemakJ,~elijk kunnen worden opc;ovangen. 

,,. 
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De cc:rnput0:cJJroc;1'amrna' s ! 

be:ceke1ct de reüctics ,de [,taa:fk:r;_:ichten c11 de 

en van het onc;estcunde v.rinélverbancî. 

ven} Jr;etccn zouden 1ü tknikken Cèn dcrhol.ve geen 

kracht kl~nDE,n opnemen. In het JJrocJ:tuJr:,a is ge:cEi-· 

b=md met de Laraktcristieke be1astin0 orn een 

zo zuiver roo ge1ijk bec1d te krijgen van de 

verplaatsingcn,omdat deze maatcevend zijn. 

lrnrekcnt cîc vcerconf_;tante (:..: de inv1oed van 

alsvolgt gedimensioneera: 

~ Bo4_ri_J , 

;_,;.s~~n,~l,~ 

t?EtOo --~ 

7J J:n: c,bo S. 
v 1 300 i, 

/j A 

I 

I 

.f',. 

.f',. 
0 

-·-
/ 

_ _,_ 

kolomr;-1en zijn 

lt 
I I 

rv 
+..,, 
.f',. 
0 

I 

I 

0) 
rv 
0 
0 

\.)1 

<l 
0\ 
0 

I / 

I I 

De dwarsstrrven en diagonalen in de kolommen 

zijn scharnierend bevestigd,alleen de bovenste 

dwarsligger is momentvast verbonden aan de twee 

onderkolommcn en de bovenkolom. 

,. 



proGramma 2 de veerconstanten worden berekend. 

Evcnu1G in ogramma 1 zjjn alle op druk bol&ste 

ken ~odra c:c een kleine krn.cht op vrn cd t ni tge-• 

oe.fencl. Alleen echte t·cekcJJa o.len zijn jn 

het f!rograrnrna opgenorw11. 

Op de volgende blé:,clzijden st2.an: 

1) è.0- knooppuntnurnHerinc; t.h. v. de cornpu tcrproC,rarnma' D 1 

en 3; 
2) de st2.afnumnit..èr.ing t.b.v. clezelîde rn·ograurna's; 

·,;) d } t _,, e n1ooppun - en staafnu~rnering t.b.v. corr1pu terprograirr-· 

r:1a 2. 

~ 
! ' 

r:'.i: 



Knooppuntnurnrncring t • l) • v • 

--- 1.P[ ~40 

,t---+--.- L 10 · \00-I 

8 

! 
1 I 
[ __ ---~-~----2 ____ i, ____ 5 _ 



Î 
.,,....-·--------, -- ,w -~~.·--, ~ • ..,,,,.,...,.__ .. _.. __ ,,,_H>'• • , ~" - ·~·--~·-·-·--~·-.. - - _,. 

-·-- -- ----+--

_.L':lJ• ____ ] ___ _\ :,.'j_. 

''l / ,~. /r').,) 

2 

1 __ 2>-3-_ 
]/:,,(. 

t'b\ 

'"i-;'1_ 

.,_~.,_,__,,_...._.Q.:}-..:,,.i.,_---1----+--______j 

2\ 

~,, n 
~ 

t----+----l--_...,-20._ ---

1 

1. Il 

staafuummering t.b.v. 



® kno o J!]>J.n tn urrnn er 

15 staafm)rrm1er 

@ I 
,, 

I ' 
f\.) 

-+·· 
19 -r,. 

0 

@ -L1-- _lC-,,@) I il 

):'l" ' I _, 

4t ' 1 +"' r +>- co 

~~r 
,,o f\.) 

- 0 
I 0 

-1. 

-f:,. \Jl 
-f:,. --l 

,_O Û\ 0 _,t-w,··<ID -, 0 

Z 10/lb -1. 

.f:>,. 

~ ,l:,~2-b ·P 
_:,:? 

,\J 
, 

-1. 

.f::,. 
-f:,. 
,0 Il I 0 ,.-L~~'\(0 7 I ,r--·'. / ·• nr,1, ~,,n,. 

-;l.,j}~~ 

Op do volcende bladzijden staan achtereenvolgens computerpro

p·amJT1::~ 1 en 2 (éüleen de input). 

.,, 



.1 h 1 , 

( ( J i; : ! I .J ', ·rT ~) 
u 0 0 
Ï) !1?00 u 
{) ,<L;(i(; (! 

r. ,.) : (; t, ;) () 0 !--ç.) 0 () 
;-· (i () 

'' (.) (î 0 
/, /(t 0 

'; >·. (,\ (' 
(< 

" .; ;; () 0 

1 •;no 

fV{) (i 
;'.? () () 

{)? {) 0 

0 
0 
1) 

' { JU i i iT ::. 
TIJ 1 .X 

;"'~ J1J J ,;TS 
I lî ) J, 

-~ , lllli.1 Ï'o 

i i' X 

Il l !;, '>' L: X 
û y 1,? () () 

I f 1 ] 7 5 '+ X 
() y ~, ?O 0 

1() 37 t:/! X 

1 il 

0 Y •~200 
X JOT:.;T:; In 

l X Ü Y L,?()0 
}Ij H,,!-1 X 
21000 Y .. O 

r' .J(Jl1Jl'-, 

I!i l? i, 
? _)(.) J i; Î :,; I ,·, 

" 2s~1.i 
T t, 1 r' X 21 rJ 00 y ... 

l ,", i C,;_j':;f>',..,d)T l 2 J 61 62 63 
'• i; C i ! L 1 1 j (; (.,)f s 

1 1 r,? r)3 M,Jt,î X Y 
"·! J:.:cIDLr:cr:s 

') 

Îj 

·;. ,, . " f l, 1 
! 4 : ; 1 / ! , (\ 

-.- '1 {, ["; ( J 

l··/ .:~:(! [,r~ 

;;_· f-, {! f, 3 

X 
0 

0 c,400 y 0 0 z µ? () () 0 
-; (j 

?lCiOO tJL+O 0 y 0 0 z H?Oü 0 
1 n ;_ 

'.')E!]()O d400 y 0 0 z h?OO 0 

7. (i 

., g f5 () 1) i:J+OO y 0 0 z 8~~0 0 0 

l () 

tè;? no ill+OO y 4?00 0 z H?OU () 

l. () 

t+2 0 0 0 H1i-O 0 y 4;~0 0 0 z 820 0 0 

z u 

,. 



F p O i :; ~_) 9 li 

J 11 l 11 ,, l 'J F r~ (J : i f-- ~i t.: 
1 i j F i~CJ,', ', 9 t1 

10 
l \) 
TU 

()~{: 

7 ., 
C/ 9 i; 

l _i !, f:>'.: >. i: ,:. J l: .l >: ' } i) F i .'() •-; L) 9 t+ TO /; " 4. 
1 ,~ f·< l~/j ·/ ~- ~ ,: ~; l !- .1 J ~~ ,- 1 (; ~- p O ;..-1 f'-1 ~ {:- T () ~~ fq (;. 

L· •✓ f:· 1 -PT 1 ·''.·, l!l Jiid(· FÇ,C) 'f~t., 10 f,9t+ 

l . ' i ' f : i '. • ::· l ; ~) I 1 1 l c,; ' 1 () F ~( Cl ! i 7 ~ /;. T O l 1 9 L; 

~"':·;r }] ;.1,'.,~/\:-1f-,-~·-> J;; l();l 1
) F-J<f)f-1 f 1 ,j4 TCl '-.i{_.l+ 

,•.'•.::Ti 1·~ -'U,'-~ir<'; J/! ]7-;JO FF!'H ~;,.,, TO 10.t: 
· ~ ~1/ l r J ~) ,.,.1L!,P~r·1,:l.~ l l) 1,:--; t.J l r! F-P()V ~-<:~ l O l J f;tr 

~ t ;_ , r ; ; ►:} F L ;~ r. c~ r: ~; 
,;; l :~' •·'t' lü 1. TO ;l, 1 ; HY )0 6. lO },;(; HY 10 ,. TO l!+i:~ UY 10 

1 é' l l·' : '· y ) 0 /f ro )tot.; ;;, V 1 () (, H; ll, 6 1:;y l O u TO p u H y l () 
i _:1 .1 , ·._, 1

-
1 t· ! ; l Y Z 

t.,l ,J;; t 0 P()i_);-,.Jl}\-C_: F;: .. :1:-;~:1,\TiC 
1 ·, l ': l l •, ''· î ::, :·; U:~ • HL:. ~ t : 1 !:' J O () H r 

1 1 1 jt,? ')' lU L; TO l!t4 dl' lU b TU 1,1() 1~Y 10 n TO 141-:\ r3y 10 
i ·. t • i : ; 0 J / H I v 

, i l 1 , J l i: / T ,\ t< l F I I 1, F. t • I 1 ;= 3 0 0 ' 
, l , , l , : ; J Y Hi 1 ü l O l[;. U H Y l O T .t1 H. F * HE f t H U1 t) O ;'i r 

l .\ î', l i.1 !1Y 10 lc~ l(: lT, f:lY 10 r:,,[;t.[ r1!1-·~ tHF:2'h0/l 9 

l :, !'.) l Ll ilY 10 17 TU }T/ 1:';Y 10 Tr,UU: qr;T~ qeFé~t:o~ 
.·.;1,'!!\[_ CO'.JS1/1 1·nc, STEFL 

H . '' 
: , '1 i) ) ! j ( 1 ' ;,q f,j[)f 
, . : " , i , , L o :.D c; 
î·, 1,1 J 1l, d'( 10 FCJJ=<CF y U!-)TFOF~t-1 \'i ~:;.0:10 

1 :, C[ ·1 'Ji '.,sF kl;F;;c; }i\ l (-. ?"1-
·, .. · )s";• l 1i 11? l l.P. 1?2 

· , i l f f"::' c; , /d .:r; L Y S J S 
1 

} c: i t : i· : L T 1 () !\! <) 

<1 r·,·Cl~~ 
· r 11 I ,·, ,> 1 J C F ME t·li c.; 

'. 1 ',t ! 

l?.8 13? 13H 

.. , ,. -,., 

?O 



-'UDL t760 lóCl t tp 
ur: r TS i:- !M-1 

.l 'Yï; PL/: ~~·. r t~ 
J:JT;•'1 COCJ,' Jt,;t,T :..; 

11 (,C~(I f;,-'(,O 
C t>fP Tt ~"> ,JO] 
,_, :)i , J F Y ] 1 f i ') 
STtTUS '.;tp•r 1PT l 
J Cl T 1,1 ·1 r- El 1:· !,, S L S 
1 b \<JY< 7 
,.,;,,. ,f': 1 • IHCIC1Ef,,:U.S 
l 7 :) l1 
1 l i) u 

l 
hr: :JFL,".Tl= 
l 1,' 1 :t ' 

1,,Jf>lFY l 
t+ 

J !) 

·1 :·-~ l .. 1 
X 1300 
r 
!·; 

X () 0 
y 0 

(1f~'i!Ff')ti Lf 

ID 10"2 - FRO 
I Lh l FFW-' 

r ' 1 E P r- F L F ,., s s 
'i TO l (, 
1: TO Jr, [f,,:i; 
ML • ➔ EP r~•p0;,r:1-{T}[S 1; 1~lS'1/lTIC 
l l O tj l',X 72-/(i rz _ l L<,30 00 
Y Jf) l? AX 7 1 IZ 7Bl00 
)3 TO )(l Tf· F: rJ Cl J_H(1l_ 

l 7 · J 8 T r~ ~~ L F r HE: 1 3 tt O [\ • 
l q l F t HF t. ~ H C3 fl O tJ t. 

/',!,T[f-îl Ai C Sl l<.NT~; SHTL 

LU!\DH!G l t!Wkl70iHM.[ KRACHT• 
l / 1· 0 i='. C r: X l O ü 0 
U~J l 1 S l<~,t MM 
S T I FF 1\lFSS lJJt1LYS l S 
LIST OIS AC[ TS JOINTS 12 
FIHïr:;H 

y 0 l Lti; 0 

ld TO 2d 

~ ,,2 TO tH2 
z"2 TO ,3 {f? 
] 9 l TO f; 9 1 



\_ J ' :; e: 1 .:_ n e L, : ._ I. , >, 
""·- ..... ,..... ·-- -__ , ___ .,.-- ----··• -s. ,. _, -·- -- -·~~··· '----,- -.. 

De? 11:ittJlÜ[:inc van het ongc,stcundc: v1i11d'VCr'1)ancl 1.icrloopt éiJ.svolgt: 

115-n d ,TcrboJ1 cl) 

1rnooppunt- vorp1é<:d; r:J5J, c 
( :i.n mm) IJ lltJE1 e j~• 

5 7 

9 î 1 

1 3 1 '.) 

17 19 

;~ 1 2'.Z ) 

25 27 

29 31 

:53 3 ~) 

37 39 
'11 43 

45 47 

,t9 51 

53 55 

57 59 

Toelichting: 

cornput0r 

214 

,1.1 

76 

90 
i î 5 

1 31 

138 

1 36 

1:52 

11 7 

93 
78 
44 

6 

- fM ilc1 llerckend uit de som van de doorbuic;inf\'-1 

van een vrij opgelegd. verband ( f 1 == .2>!L1 i:I 
==loo l"'nvr,r zie ook blz 8) en de verplaatf:.üng van 

de stijve bokken aan de uiteinden van het 

windvc-:rba:n d ( f 2 == 3 □m) • 

- het ~ verschil tuf:rncn de computer- en de 

handberekenüig komt voort uit het feit dat 

bij de bandberekening de hoekver!raaiing van 

de stijve bokken niet meegerekend istterwijl 

de computer dit effect wel meeneemt. 



band bc:::.1 cLc•·n j.r1g 

trr..} kH tavcn 315 

691 (dru1:) 705 

ï5 6~)7 (treL) 705 

koJomnen 333 (clrvk) 25 t3 

?34 (trok) 2 5 E:l 

booîdliggerf3 173 (druk) 21:4 

l)e rec"vltaton va.n programma 2. 

Uit de computeruitkomst blijkt dat do top vm1 de kolom bij 

een eenheidskracht van î kJJ (= 1000 H) een verp1aatsing 

ondergaat van O, 344 rnn. Dit betd::ent dat de veerconstante voor 

programma 3 ingevoerd wordt als KHY :::: 2, 91 (LH/mm). 

De uitbuiging van cle kolom kunnen we a1E;volgt controleren: 

--F 

E'. FI, 

E . 2. o...,_. A 

:: 

8'200 

4 ,,.,..,. 



I 
/ 

\,.. ti J_ ; :_ ~ .. -~ l1 
'·------ ----- .... , ......... 

E "I ' ET, 

o, 2 L.J 1 \Y\.'.'V\ 

mm ~ordt veroorzaakt door do 

vc:r1cn{-r:,:i r,;g en vc ·orting vc:n de staYcn in de kolom 5 J1c,tgc.;c,11 

j_n ltct ccnJ)u·i_;o::·pJ:-o{/,J.ITFll::l rnccc;errl::c:ncl wordt en niet in de hand--

clat nu de invloed vcm dü f:,n,r,1sngcDtcüde midc1cnko1ornrnen wordt 

r,' ,rccrc c,nf3 ta:n te. De vrij E, knooppm~ ten uit FCograrmnD. 

1 worden nu ondcrGtcund;dit ~ijn: 9 13 17 21 25 29 33 37 41 

J.e vcr·en kunnen nllecn kracht opnemen in het v1ak van het 

v.'.ind1·crbé1nc1,c1u;o geen dviar:::,Jccacht of moment. 

STr•t!f)L • 7f,0(:,1f:,UJ( tp;:<UC:if-?/,'-~·-·li~ 3 ! fJ()0F-'f3UICiiJr:, GESTLU1,lD \-,1 Ii\JD\/f.•?nt, 1,~Dt 
li"JJ T S t, '-\ t:1-! 
T Y ~, F: ~: r> /., C t f P 1\ •1 F 
JO I î\JT COO>:O I ! ✓ 1\ H c, 

l n O 0 
2 0 ~200 0 
3 0 
4 4100 

1 F, l ;.:ynn 
3 Ó c; 1, ·1 0 () 
1
• d 7 7 7 i' 0 

'~? 'Îi;(J(10 

~;r, Y?t~.(}0 
r, o q r, r .. r1 n 
6 l r..J 6 '1

) Cl o 
(-,? ( ! () (~. () 0 
(1·~ ~Î~;~-:(!{l 

f>,L;.()(l n 
.';i-::00 4 1 (j 0 
l+?O (l h?OO 
1+ 2 0 0 h?O :) 
I.; 2U 0 Il?(/ 0 

4?00 t; ;> 0 G 
l,tÉ,:'/) (J f"?O 0 
't2()C, itl ei() 

0 l} 

1-t?O 0 0 
~L,(J() 0 

3 \.JC1 I · !TS 
l ! .. , l - /, 

H1 

r-: C · : E:., ) /.. 'f f_
~< u '.) l ! -

~' ,)() I 1·:T S Hl 
ILi l X 

C:-f: ~=i·I.T[ J j (l 1 \I 'fC, J f i 

I [; X 

s ç !.1- X 
ü Y t+?00 l 0 

l 7 , l,t X ?. l () 0 0 Ht.•0 O 
(J Y l.;é~O() 1.. U ,. ✓•• 

,, 

, 
J79l+ x ~;;2:;:;nc, 8 1, [) 0 

0 Y 42û0 IC 
f, ') , L, '/ / <;, 1 ! 0 () 

[) Y :~.?00 7 () 

y 

y 

(l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l d20C, 

[ t3 2 (} ~) 

l l:'c'OU 

I .'·,20 Cl 

0 

() 

0 

(l 



cJl{~ r,_;··c,t;1"l;._'.··!r::;:-t )! ) 

( : > t, T f_ !. ,) U J . i î > 1 ! 

Li ·1 / .i i, ;-- ::~,J_J;·i-,-)(;·,- 'j 

. __ !,_!~' r t:,CL_[r::Jt_c, 
:~~; (, l f.? fi :; ··': d :.-; 1. \ 

î -, J_ l ~-, 1 2~! {!:~J :·13 :~ ! lt l 
c: j , . •:· t: ,- i Y ,: , ·-1 l , 1 j 

c:, 

. :, l ! : J 
i ... ' _, "/ I·, 

·. r ( 
·-· .- l i

:' ·1 f-' 

l ,, ' 

} ] :::;:_ 1,e1, 

1 --~ : ! 

,; ~ l O 
ltl }(),Jfl 

1'1 11"10 
}I, )2~10 

1 /, 

/ ;) 

1~ 1, r.~ c j :'J u r.•,·~ u o Y {.,. ~-) n o 

Fi?C)'.'l; 1:_.1s,l1. T(: 
F;11):"' ',•,,t lO y 9 lj. 

li. ~ Li 

• ,·\T! 1·, •.,[:,., f-:,,· .. , I'.1 13,·lll F~1 1 J-', r..,~t. TO ,:,,~4 
,,,\1r· )·1. t .,,.;:·/:; U; 1.0,..,10 r--,j:, 7~L To b,;L1 

··• · · -•r\l: }J ·:: 1-·,,-:fy 1; Jf) l~)dO FP•J:< 791;. TO 11, 1+ 
:,i ,r,"Tf 13 '~H f·f;~?,Lî(::..~ li") ]6~1u _f(::(f~ f-s-~l+ TU 9sLt 
(:~ · ; , ,·~ 'f ~ l 3 I.Pr .. :-.. j;-~t- ,-<~.) J ! "! l 7 ~ 1 O F~-?(}t,·1 P1 , Li. T (_) l O ~ 4 
; ' 1 ;1·:'!i1•· 13 '<;:r,,;[i<:, lf:: lildO FROM ~5çf+ TO 11,i~ 

0 l 

, 1 1 1 1.? : , Y 1 u D, To 11; 1: H y 1 o c) ro 1 L+6 iW 1 o n To 14g u Y 1 o 
, i; .· 1 '·'t'l'·"r:r·JT Y I 

1 , , l 1, ;; f '· l' l U 1, T U J. lf r:i- i{ Y 1 0 6 TO 1 4 () d 11 1 ü 8 TO 1 11- H t3 Y l 0 
• . ''.n·•,, :n Y 1 
•, .r. i.1 ;·'f?OPE.1:TI['> F-)rUS'-'ltdIC 
J \ ) 111 11,1:; T/.riil:: lflr=-t q-lF3()()1;• 

,, 1:1:1 rw 10 /+ TO }/.t(~ .~y 10 6 TO 146 UY 10 ti TO 14B HY 10 
/, "· ,~ "i' n I ,\ I Y 4 J 7 4 
• ·r 1:,-, J!,7 rr-1:,u: 1 1Pr:: 1 VJPEJODt 

l.' 1 ·,,;1 iW 10 l U TO ] t-1 () i3Y 10 T /1c:"LF. 'l...,,E 9 1 HtA'5')/\' 
!1 1 ,:, 1]1 r;y 10 1:; Til L,'..::; DLlO Tf~HU:: GHf::' •r1F? 1 ... 0A' 
l • T ') l : n l: Y 1 U 1 7 T U l J 7 H Y l O T A 8 u~ q P E t OJ P [ 2 4 0 f 

';,• l ïVl: 't'·'..1'.:YS Jf, l(, 2L; 26 :h 36 t+C;- 46 SL+ ,~.f:, EA 66 7? 7'd >i2 bf; 
' ·' · ·, 1 :1?. Ui;, 11.:> 11 i· 12? J ?.ri l J? l 31~ 

-ï '. ;_ ;. t. : __ · :·; :; .h :" i :\ ; __ y ~-~> I ,; 
: ) r.: t C T J r-,i , :', 

' . ~- -~. T .. ,-1? (_' t· 5 
,,. 1 :J'_,.-,L:',C ,;!,rT-; 
I . ; ~.,. i 

i 

!; 



kno CJ'l:PUJ, "t:r!tü !J:' er .,.,crpl. r-1~~ t :,_~ :i.1J.{Y, I ~ "") 
\ .l. l mn) 

·----~~------~----~--~-~-

5 7 0,6 

9 Î Î 5 t 6 

Î 3 "Î 5 9 

17 19 10,3 

;21 ') ,..,.t 
c_) 12,4 

25 27 -1 3,4 1 

29 31 1 ~5 s 6 

33 35 1 3 

37 39 12 
' 

8 

41 4 '7 . _) î2 

45 47 10,2 

49 51 9 

53 55 6 

57 59 1 ,4 

Overzicht van de grootste 5 OJJtrecîendo krachten in het rdndvcrbarn:'l. 

trelrn t2.ven î 2 1 8 î 34 1 j6 

c;ordingen 4î 51 
55 

hoofdliggers 59 60 

kolommen 

kracnten (in kN) 

55 

65 
68 

43 

59 

..,. 
,. . 

84 

(druk) 
( ·"-ro}r) l, . t. L 

(trek!) 

(trek) 

(druk) 



D:i..t betekent 

9G, GO x ~ J 0:iO ~dJ = 488 kH 

In de stijve bokken aan de uiteinden wordt op

genomen: 

6 1 + 5 [~ :-0 11 9 kN 

In de linunire veren komt terecht: 

369 kH. 

QO r,+ 
Ç)_ V alle S[tr:1c:nc;estelde kolommen bij elkaar 369 kH 

= + 7G 5s van de tots_le bslasting opnemen! 

Conclurüuè. 
Nu is gebleken dat de middenkolommen± 3/4 van de windb lasting 

naar zich toetrcJdcen 5 ka11 er rustig cestc1d r1orc1en clat de oor

spronkeLijke opzet niet rnee:r van toep2..ssinc; is t want daarin 

werd er vanuit geesan dat de twee stabiliteitssystenen,wind

verb::,nd en sarnc.:ncor,teldo mJDdenko1ornnen,gehcel onafhanke1.i.jk 

J 1 -, ' van e _ caéG' zouuen werKcn. 

J)erhalve kan nu de vro.2g gesteld Vïorden of dc:~ze oorspronkelijke 

opzet gclw.ndJrnafd noüt wo:cclen of dat er noc al ter:natieve oplorrnin

~én mogelijk zijn. 
Om deze vraag te kunnen antwoorden,zullon een aantal oplossinGcn 

bekeken vwrden,vervolgens vergeleken en uiteindelijk gekozen 

worden. In het volcende hoofdstuk komt cU t aan de orde. 

III Drie aJternatj ven. 

Zoals rc;eds is opgemerkt zijn er nog aantal andere oplo13singen 

mogelijk naast de reeds onderzochte.Drie goncle alternatj_even 

zijn: A/ Gescheiden systemen. 

B/ Gekoppelde systemen. 

C/ Alleen samengestelde middenkolommen. 

Toelichting bij deze oplossingen: 

Ad A/ Gescheiden systemen betekent een windverbanc1 5 st1jf c;e
noeg om de hele windbelastinG op te nc~en,samengestelde 

!l r, 
1. 
! . 

)! 

.. ,0·,;:i':.~:t 



) \ 

,,1,:, ,, 
1 _: ~· . .., '- ' ' {_,_, \_,' 

•• •~•>,•""•~•----~,~_,,,_._,,, .. ~,.,_.À" ,.,,,.,.,,.._,,a"---~•~•~ • -# '"'" --~-~~-~ .. ~ 

rnen, en E:cn bovcmko1o:m, ve:rbunden ar,:n windverb:;lld (:;ll f5él··· 

be ~Iloec1 e11. 

Door hHt windverband u:J.t Je eerfitc oplor.lf~ing te 1::ie!i;On (b:: 

16.eO rn) zal de i:;tmJdz'ê,1:c:,'Ld.d t.a.v. de \rinclbe]a~Jt.ing 7,,_,.ker 

r,ev:ric;.rlJorgd zi j:n. Om de uj tbuigi nc te be per}, en tot .± 1 /300 11. 1 ,.,. ·,0_01,1 

zullen (: c r2.ridcordinc;en jets zwa:rder r10 e b.?n v1orcJ en ui ti'.;.e-v oc:;·d, 

Voor de saHenc;e::telde rn:i.c:(1 enkolonr,1en geldt natuu.rli jk oo1~ een 

tale krachten ~fgeven en aan de buitenzijde volkomen vrij op 
de rail lopen;.vrnrdt er aan de uitbuiging v;::;,n de same:ngeutelde kolom 

eer:i tar,tC!.lijk zware eis gp,stcld ,nl. max. î/S van clo kratmhnErtl·· 

raJ1breedte. 

De sarnc11r;estclcle middenkolommen rmrden aldus belast: 

1) verandc:rlijke bo1astine 

a/ snenl'N e.d. op het dak 

b/ hijsJ.ant van de kranen 

c/ rem-- en aanloop}:rachten van de kranen 

2) perrnanentc belar:iting 

a/ eigen massa dre.agconstructi('i 

b/ eigen masf::rn kra:,en,kra.::-mbo,anl:Lggors,e.d. 

De grootte van deze belastingen bepaalt de uitbuiging van de 

kolommen;zij bedragen alsvolgt: 

1) a/ Q - r~ C, Q, = lso )<(8\Lj0"600' ~< \b"80 = 801:200 N. kar "' -i 'J 

Qkur 
l,:S!1_6t> :n s 210 k "-~ ("';l.ie. htd..,,t. l.J,5, - -~ " ::: 

4 7" , \) \z. 1 ) b/ 

c/ Qkar ::: !l. 

1-syso 

S» = ')_ (4o -1- lo) == too lcN ( -z-: ... \...{<1,1.-. Lj .,S.) 

2) a/ 

b/ 
Qkar 

0 ·kar 

10 
-- 8 

' :::: 
:l 

q Q_ -
" ( ~ 

" 

to ( . U >< \~)00 + G,l...lo K 860) "'\6, 9o = !Rö 1.<N 

'2 l'2 o}" 1 {,~oo + \OL\OO = Y6 k \"\\ 

,. 
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1n bovr'nstan.nd schema gelden cl0 volc;ende waardes: 

(omdat het hier een maatgevend bol2sti11gceval betreft zijn 

V 

de nw.:d.rn,üe v:aard.es opger;even; onclat het tevens een uitbuiging 

betreft_ zijn clc karakteristieke waardes aangehouden) 

1 -- v2 = 256 kH ( 1 b en 2b) 

r 
✓ 3 ::: 272 kH ( 1 a f?Yl 2a) 

H 
1 == H2 •··- 50 kN (îc) 

H::. = vd.ndbcolaL; ting, aflrnnke 1:L jk van het gekozen stabili te i ts
) 

systeem;rnn~imaal 42,5 kN. 

Oprn.: door de koppe1ing van de kraanbaanliggers v\rorden de 

rem- en 2.é,.nJ001Jlcr·ac:hten van de kranen verdecolc1 over 

meerdere kolm:Jncn; cU t houdt fü:d; J)E:r kolom max. 

55 % van de horizontale belasting optreedt,d.i. 
,. 
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cl u .i _ d e 1 i j ~{ d a t 

en,nict 

clcchts nncr rechts. 
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î(::n- en or•.nloopkrachten van twee, kr;,nen 

IJ/rn, 

1 
\ 
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c _ _1gis2l_-_-➔ --,/ 
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/\ [----1 1 u h,.,_ 

t6__.._80 _m _____ _ 

'j,;, :;_} r v2.n conpu terproeramrna 2 wordt de vj tbu:Le;i nr v;:~; d c 

!·:.,:ic·:· t r: ld e rnid dcnkolom berekend in het rna,1tgevcnde ( ,:.'"':':,·-

0-t~··cft óe afueting0n \''J.n de kolornrnen.Op de volgende 1:1 

ZJ .;.'1 d,:,ze o.fmet:Lnc ·1 aangegeven. 

,:.,,., t. 
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1 >c u.i -~htd c:Lng van de Sé).rnenger1teld.e koloE1 bedraagt in cUt grè!vc,l 

1 1(:// :niri,1rr::tc;ecn minder i.11 dan de toegofJ·'.;ono ui-tbtüging van rnnx. 

ï/:-; ~-;,jJbreedte (=-:- 13 mm). 
:i, ui.tbutc;inc van de toJ) bcclraagt 13,5 mJC,lrntc;ecn eve:r)ccnu vol.doet 

,:::n de eiB yan kleiner clan 25 mm ( zj_c bl7, 28). 

GekOJJpclde systemen betekent: 

- een windverband,met een hooc;te vo.n 8.40 rn; 

- co.111cngc f,tc lde middenko 1 ornmen; 

- bovenkolor:1rnon tdie de verbinding vormen t1wsc"èn de 

bovenEenoemdc constructiedelcn,zodat deze twee sta

bili teitf.3SJfdemen elkaaT qua krachtswerking kunnc(o 

beinvJ.oeden. 

JJ(' c1:inensionering van deze oplossing en cle berekening van de 

oy,tret'l. ende uitbuiging i D reeds ge schi ecît in hoofdstul:: II. Der•-· 

halve zal er hier ntcc?t verder op worden ingegaEi.n •. 

< ,· 
t -~-- ... :.;;. -f - •• 



te 0J16sf'~jockcn o:C ch:7,8 koJcr:1,wn :niet de vo11':dige 

v.':Lndbc_=,lc,ul:jnr; zou,~tcn kmmcn opnene11.D.~;,,e zouden dan 

110g %W2~rJer moeten worden uitgevo2r~,zodnt zs stijf 
en. U:i -!.cr2arc1 

dat het wjndvcrband vcrd~ijnt met zijn veJc vorhindi.n-

gcm. 

De cL\rncn,d oncn·ing v:m clc• l=o101T:r:1en v:cn·dt voor11aF1c'l.i;jk bcpc,n]d 

door de riax. tool,wtbaro uitb1ücir1g t.g.v. cîc; v1i.ndbeJH::·ci:ng 

en de rem·- en uanloopkré,chtcn. 

windbelaf3tinr:; oi:,ncri1cn; in het ecvé:1 van oJÜof;:;h1g 13 zou dat 

een uJtbuigj-,)g von ·15 mm veroc11·z2,J,cn,1rntt;cc:n rnecr· js dan het 

max. toelaatbm·e. 

Verder zijn de J.'crnk:rachtcn bepalend voor de nit1)1J_lgi11c;<I'c➔ 1~ 

kraan b~;dragen de7,c 27. 500 n ( zie blz 29). 

Aan de so.mcngesté;J.de middcnl:oloPJTdcn ku.nnen nu de volgende 

eisen ~csteld worden: 

1) ter hoogte V[fft d c kra,::nl)aan mag cle ui tht1:i ging ten hoogs te 

1 /:; railbrecd te, bedracen ( =-0 1 3 rnrn); 

2) aan de top rnaG de verplaatsing DLlYimaal 2i mm bedracen, 

i.v.r;i. de vervonr,.iD.g va1J de cle1c_plé 1.tl::'n bij cc11 plaatselijk 

optredende belasting (windvlaeen,o.i.d.). 

Ook nu v.rordt er v.,eor c_;ebrui.k e;emaakt van conputerprogramma 

2,dat i.v.m. de veranderde afmetingen slochts een geringe 

wijziging hoeft te ondergaan. 

Op de volgende bludzJjde is de dimensioncrin2 van de samen-

gestelde middenkolommen weergegeven. 
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De ui tliuj ginr: van de kolom bedraagt in het rnuatgevende belas

tinccc·v c=:1: 

ter hoogte van de kraanbanen: 

aan de top: 

9,7 mm ( ~ 13 mm) 

1 9 , 5 mm ( :::;. 21 rnrn) 

:b.i j de bo\re1wtar1ncle dimensies vo1cloet de kolom aan de gN-'lte1de 

e.i.sen. 

1Y J>t~::.ltu1t.i.e. ___ ,._ ___ ,,..,.-,.~-----·-----

Tot nu toe zijn er drie verschil.lende stabiliteitssystemen 

hekeken.111 alle gevallen werd de construct.ie berekend op een 

telo.c;tü1gcornlünatie van reLî·- of aanJoopkrachten en winclbelas

ting. Het it3 echter ammemeLl jk dat een dergel.ijke combinatif➔, 

wa:::i.rbi ~j zowel de horiz or! tale kraan belasting als een rnaxima1e 

windbelasting plaatselijk optreden,slechts zeer zelden zal 

voorkonen .. AJ.s cU t :ï_nder-dac:c:1 het e;eval is ,ka:n de vraae; gesteld 

worden of de constructie wel op deze combinatie berekend moet 

worJen.Cm op deze vraag een antwoord te kunnen geven zullen 

allo factorc11 die invloed hebben op de afzond0rlijko belas-

.,. 
,. 



Allorc?e:cst de :i_;:1vloccl vc~ïJ de loopkranen en hun rem-- en aanl.oo_p-

kracbtcn. 
1) Het acu1tal 1ash:pelen per kraan is t;_, 1r;cli jk klcd.n 

01îcevoer 5 - 1:S peT -unr.Hct lantsp2ct!u:n in 1/3, 

belast is.De bedrijfcJ.a8t bcdrR~gt 10 ton. 

io de duur van de 

katrijlJewcc.ingen ténnelijk klc5n. 

Daarnaast bedra2gt de maximale versnclJing voor 
') 

kairiJ·~~wc•rinPnn () ~ r1/c)•c·CL 
-1 -· J., -t:, 4 ~- ·l:;"--' ,_.,, ·1 1- ~ • 

3) l)o Las- en Constructichal is 9C: 1 60 m lang;bceweJ. 

een gToot a,~ntcü machines jn een gedeelte van de h;:1 

geconcentrcord is,bctckent dat niet dat daar al]~ 

mm::imale la~, tspc 1en plaa tsvinclen. Ten behorjve van l-1 ut 

monteren VéTl grote en zware iDf3 t;:i_llati e ;=-3 wordt ci.::n 

groot deel van het overige vloeroppervlak gcbruitt. 

4) De richting van de rel'1- en aan] oopkrrwhtr:n ligt niet 

vast;er is geen voorkeur voor een bepa.aJcJe :richtlng. 

De invloed van de wind. 

1) De maximale windbelasting is berekend voJ.eons Art. 

? • 3. 'l'GB 1972. De door de vdnd vcroorzao:',:tc stuwdruk 

is afhankelijk van de windsnelheid.Deze windsnel

heid is weer afhankelijk van een piekfuctor,een 

variatiefactor en de gemiddelde windsneJheid,ge

rekcncl over een uur.Bij de bepaling van c1e winclsne1-

heicl is ui tg,!gaan van een variri.·:~ie in de vlaagduur 

van 1 tot 30 sec. 

2) Over de windrichting wordt het v;>lgencle gezegd: 

J~r i :, een kans van El8,X. 40 ~s dat de otll\"7druk 1 X 

25 jaar \vord t overschreden, in de aangcnoFJen vdnd-

richting. 
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de w.-Lnd 

c:J·:i ;jp€~n 0J;;1 c1v.'<1,,1 c: o 1) de' lengte--- of HZ--ric1·:t:Lr1c 

van de h2,J j .in >,?t ma_1,tr;cvc~:nde 1:Jelé!.r,tingcov;:_;_J dient 

dus ook Oc? wind in dczc:Lfcle richting te v:."-:i,;:dcrn) 

3 ) He t f c :i ·l: û at d c I, as -- en Con s truc t i c J wJ. ge d e e :J t e--

1 ijk j_ f:, inge bou , i.vord t lüer niet :i.n rekcr:ing ge-• 

bracht ac:nîcczicn bij verbo11 \üngcn etc. de situatie 

zon kunnen vcrr:ncJ (~ren en de h0,l bv. he lcrnaa1 vrij 

kan kc.Y:,c,n te sta,·n. Dit is ook eeD van de rcéi enen 

om alle hallen op zich s~~biel te rnnken. 

4) Volc;c-ms de r,cgevcns van lwt K1JUJ komt in 0ost-3rzi-

bant on Limlnn-g (het gcbiecl waétrin c18 fabriek liet) 

1 x per jaar een clag voor met wind,;nclheden van 

~5 m/sec of rneor. 

Uit al d e;;;e factoren blijkt dat de kan □ 1/,ec:c klein is dat het 

be;:ichreven 1n:1ar;tingg,?val oo:i t zal cptrcden;hou {:root die ka.~rn 

precier-; is kan slecht[3 rr1.b,v. de statistiek beretcnd \',orè!cn;dc 

h.i.er ter berJchikking staande gegevern~ zouden wel een numor.i ek in-

zicht kUQnen ggven.In de praktijk pa□ t Den de vol~cnde oplossing 

toe: - bereken de corrntructic') OJJ een corn1ü:natic van -rdnc11)clas-

tirJg en remkn1.chten v,rn. één kraan; reken met de normale 

veiligheidscocfficient,y = 1 ,5. 
-controleer de constructie met een belastingcombinatie 

van vdndbeléu:d:;ing en twee J.'e1Y1krachten;aJ.s hier de voilit:;-

heid:=woefficient groter is d2.n 1, voldoet c1e const:cuctie. 

Bij de definiti8ve berekeninga11 zal deze methode worden aRnge

houden. 

De volgende stap is het bepalen van de criteria met behulp waarvrm 

een keuze gemaakt kan worclc:o uit de verschillende oplossingen. 

SonllYiige vari deze cri<:eria zullen in cijfers \Vorden ui tgedr-ukt, 

~1dere zullen slechts in wat vagere termen kunnen worden om-



r:c}1r0ven. 

]35. j cl c l:: Ctl:i~ C: V/0 l"'C1 c~n c1 C \"O} [': ():~l C~ C C r· i. t C .r· _-js ~1 r: 8 }1a l'l t CC J'C1: 

a) de hocvf::'_,]JrnJen ::-,taaJ. en het ar,ntéê1 l ve11J:i:nc1ingcn; 

b) de 

c) de veiliGheid; 

d) het krachtenverloop. 

JJ C 

I rand1~:o lo,1;;;1en 

anders te1.m.iricer" 
kra :uibaön 

bovc?nkoJ.ommen 

diagonD.1cn 

hori::;ontalen 

dviars1Ja]_kcn 

II hoo_fdlig{;erc 

go:rdine,en 

rand2n v.h. 
v;indve:cbm1cl 

III windverband 

diagonalen 

stijve boLken 

IV verbinéiinger1 

wind verband 

sarne1J c;e s te J.d e 
kolommen 

26863 

399G 

395 

975 
2129 

65sr56 

20759 

16074 

5828 

5410 

156.209 

224 

556 

780 

,-

26üC3 

9~~09 

)CJ96 

674 

1368 

2 t.-38 

65856 

20759 

11649 

291 11-

2705 

·;48.436 

11 2 

556 

668 

26 f36 3 

15700 

3996 
1455 

1637 
2461 

65E3:)6 

26690 

----

îiH-,.660 

556 

556 

-. . (/ 
r;::·,' <> . 
1- ; ... 

l-.. :i,'"{:",;,,,',.;<:-:, 

+ 
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13 

(; 

lloevcelhedon 
f,taal 

156, 5 ton 

14815 ten 

Î 1~4' 5 ton 

B✓aTl ·L étJ_ 

verb:LD c1 j.11c0n 

7E30 

668 

556 

Ad b) Uitvo8ringswijzc: oplossing C heeft als voordeel dat elk 

port~a1 in 7,ijn vlak :-itahiel is~ tervi'ijl bij de éiJ1dere 

oplossirir:c':n de constructieo pas rd;,Jbü:l is als de beide 

stij"re bokken van het winclver1)2,nd z:L jn gernontecc:rd. '.rij dcnd 

de bouw moot dorh2lve bij C in een richting eebruik worden 

gemaal::t va:n schoren, bij A en 13 in twee ri_chtingen. 

Bouwti;jd: o;~clat bij de oplossinr;en A en }3 rneer stave:m en 

rnecr vcrb:lndingen aangebracht moeten v10Tden, zal hun l1ou1·; ... 

tijd lang0:r zijn.JLLer staat togcnover dat bij oplon,dng C 

de verbinding se.re enge ste 1d e :nidde:nko1om -. hoofcl1igccir

nauv1keurigcr uitgevoerd moet worde:n,hetgeen \7at rneeJ.' 

tijd zal vergen. 
Indien echter in de lenc;tcrri.chtine Véln de hal een uit
breiding plaats vind,zal dat bij oplossing C genakkelijk 

te rcal5sercn zijn (de stalJiliteit is rüet afhankelijk 

van de wand,er zijn geen tijdelijke ondersteuningen no-

d i. g , en z . ) . 

Ad c) lloewel bij een constructie zonder windverband de kolom

men de stabiliteit verzorgen,is zo'n constructie minder 

kwetsbaar dan een constructie met windverband,omdat bij 

beschadiging in het eerste geval slechts een klein ge

deelte va.n de hal instabiel wordt;bij beschadiGing van 

de tweede constrv_ctie (bv. door het ui tvallcn van een 

voJ.ledige v1and r:iet verticaa1 verband) wordt de hele hal 

instabiel 

Ad d) :Een van de be langT:i. jl~EJ te cri teri2, :i. s het krachtenve:t·lo01) 

... 
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'-....._'< ___ ........... ,, .................. ,, .. 

Î- . . .. 

JccacJ1te1t C'c1 r,1onuJte:::; L1 de kolc1rrn:en ,m.n. w. het voo:t'l(oncn 

cL.:.t hori '. 7 u,t té.Üe k:cé .. chton t.g.v. rcrî·~ of ê:.anJ.oopk:cé;cb ten 

Vél11' de J.oor:~rur1er1 v:La eej1 kolom ovc:,·g2t::i..~acht \Vordc11 naur 

cle ftmdc,'.~Le; on L.ut clak.Dr:2.ruit }c1,·g1m ook de OJ)1oE;rd.ng 

n~~-3.r ·vorc,n rnct de s,:.menge;;:1t01dG kol.orn111en,1:1. het OVfcrcîrét

gen van éJ e v.7indbc1e.:,t.i11c; via f:c➔n 1'.':i.nclvcrbancl n,'3.ar de fun

dc::cing ( d~lrJ a:lJ.cui no:cmac-i1kracht) en het ovc:ccLc-2.gcm van 

de rem-- en r1_an1oopkuo..chtcn door een vc-1L:werkkolor1 na,:r de 

:funderiLg, 

lli j or;1u.srd.ng C \vo:r·r]t de v1.inclbele.f,t.in3 via cîc .büom op 

de funcJ er5.ng ovcre,edrage:n, door het rc-:18.ticf s1appE~ hovcn-

gcdeel te v:xn de koloJJ.Het is clu.i.deljjk dat c1it in ntr:i~id 

is met boven gene 0:md cri teriun. 

Ila-3.rnar~_st :is het de vraag of het mogelijk is een z,oda1Li.G;e 

vcrbind:inc; te rn~Jren tussori (sla]Jpe:) boven1:o1mrr en f,ancn-·• 

gestelde (onder) kolom,dnt door deze kolom geen horizon

tale kracht cm ( vj_é1. buig:inc) orJ de fundering ,.·orden over_:-: 

godragen,zonJs dit bij op1ossine A het geva] zou moeten 

zijn.Dit geldt oo~ voor de verbindinc bovenkolom -

hoofclli[;ger. 

Als er derhclve een keuze gemaakt moet worden tussen de 

op1ofrn5rir~cL A,13 en C,clan dient claar1ü;j ook de oplor,óing 

uit het beginstadiu~ van hot ontwerp betrokken te worden. 

Deze oploosing bestond uit een enkelvoudige kolom met 

consoles voor de (gekoppelde) kraanbaanliggcrs en een 

dubbel windvorband. 

,. 
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Uit het bovons -Gné➔.nde :Ls ge bleken d&t een comli:Lna tic van een 

enkcdvoucJigr• kolom en een du1)b,2l zo hoog r:inc1ve:rbcrnd uitstcJ.::cnd 

voJ.e'loct (u.it ,de defüüti(~ve br:-,reJ:ening blijkt clat een EI>-D pro-

fl· c··1 gu•· 0 t1·r·,-, -ic,\ T!c·\r.-•·rlJ'(YJ 'ÎJ.'Yl ,-·, "'' 0 ('1- V'l'1')l•Yl;iJ•·1[rc:.1·1 " 1 0'1i ... . ·è ", JL., ,_~l..L .1. c) J, .1, J \.:ll -'· _ ·:,. Z •. J.L (:;J. [','-' :: 1 e . L •.. lL _J 0 \c.. L , __ .. f::c', 

in de: kolom~cn.In vergelijking met de cplossincen A,B en C 

hoeft deze corn~tructie oen e;rotcre hoeveelheid staal nodir~,r.iaar 

oen kleiner a,2nt:a1 verb:indin{;cn,n1. ·162,5 to:>1 staal en 221/

verbindine,cn;a,rnr,ezicrn het Til8.ken van een verbincLi.rig in het 

v.'erk taP1cli;jk du,1r iD zal deze oplossing waaJ~·sc:h.i.jnlijk goed

koper zijn dun de andere drie. 

Na vergelijking van do 4 oplossingen voor de stabiliteit en 

na een heoordelinf: met behulp van de eerdergenoemde criteria 

kan er een keuze gcm~akt worden. 

Orn de volecndc redenen is de keuze gevallen op de laéd;[~te 

mogelijkheid,enkclvoudigc kolommen en een dubbel windverbnnd. 

1/ Hoewel er meer staal nodig is,zal deze oplossing 

door het veel kleinere aantal verbindingen goedkoper 

zijn de.n de 2.nde:re, zeker b:Lj cle hu.i.diee verhouding 

staaJ.pr.i.js -· loonkosten. 

.,,. 
,. f 
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dan llij cE:::n conr;trt:ctic zono.er wLncJve:ibend.l\'? 

vcd1:igbeid van oplor3rdng Dis derha:Ive wat groter" 

3/ Tegenover een benodigd crondoppcrvlak van 36 x 130 
2 c r,1 ~ v o o :r e en f, a T:H: n g c s t c 1 c1 c k o 1 o !,J s t an t b j j d e 

enkelvoudige kolon een henodjcd ~rondorpcrvlak 
') 

van 30 x 40 cmL.Het is dui~elijk dat een kleiner 

op pc r v J. ak b c (; c r i B i . v . rn . het pro du c t i c pro c e c-i • 

4/ De uitbuicing van de kolom (oplossing D) blijkt 

beneden !1ct toelaatbare maximum te blijven ~onder 

al te veel mat0riaal te gebruiken. 

,. 
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1 

Naast de functioneJe 

en afmcLingc11, :Lr:o het wcrLklirnr:,it in cle fabr.iek ce::n zeer bc}:nc

ri jk fc::cet. Onctc:-:· het v1ci:kklirna2:t \'lord t rncc1c vc:<U' i;a;:n: cî C; .fyrü

E:clw Lictoren d.ie invloed hehbr:,n op h(::;t; rielz.ij:n vr1E de rnc:nH:n, 

zoal::_, warr.1i:e,ve11t:ilc1tir:sgclu:id 0-n verlic:llt:i.ng. 

In dit onderzoek zal gcprobaerd worc1e11 al dio problcmon,die 

te mnken hebb2n rnet he-:~ aspect "geluid" ,:Ln ogeni;chouv1 te :ncrncn. 

In de gegeven Gitu2tie betekent dat: in een tamelijk grote 

ducercnde rnacliines ~~té~é,n,:i.s }1et :noodzc1Jcelijk te m1cîcff:c::oekcn in 

rioeve1Tc dezc:-, r;uluüJ oductic h.i.Ddc::rlijk of ze1û1 schacJ(,l.i.jk :i;,,. 

Zo ja 1 v:elke rüogciJ.jjkheden ~üjn or dan 01c1 hier iets aen te dou:'? 

lüloreerE;~; z'.al bekeken worden hoe hoog het g,;J.uiddrukni -1un.1. is 1 

hoeloTt['. de :naga1rn 1 etc;dit kan geschie:den <i.r,;,V. metingen. 

Vcrvolgc:ns moeten deze r;cgcvens g,:":Lnter1n·eteercl vrnTc1c,n orn te 

kurmcn zoeken naar adequate s bom·:knncLLge oplosfd~ngcn, bv. 01r1bJr,ten 1 

;:i,fr,checmen, verend opstellen of Fleer absor1)crend rna"'c:criaa1 a2J1--

AJ.s uitgangspunt vrnrdcm bij het zocKen nuer goede opJ.osrd_ngen 

de cebruikcJj jke nor,-:ien en eioen cehantcercl, zoals deze door 

TNO zijn geformuleerd,en ook de ISO- en DIN-nor~en.(zie lit.ljjst) 

T0nslotte: het doel van het ondcr;;rnek is te komen tot een bovre-

digencle bouvrkvndige OJ)los[d ng voor het problcen "geluid 11
, zodat 

w2,t dj_ t betreft een aangenaam vrcrkJdimoat ?;a] on t~:d;aan :Ln de 

fabr.i.ek. 

2. Inleidln_g. 

2.1. Algemeen. 

Eén van de arbeidsongemakken,welke op dit moment het 

arbeidsklimaat in de bedrijven zeer ongunstig belnvlocden, 

is het lav.'aai. De oorzaak h.i ervan is dat men vroeger noch 

bij het ontvwrpen van machines noch bij het ontwerpen van 

fabrieken aandacht besteedde aan het 

r-
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schs 

lrnuc3cn en 

berc:i c1.iric ½:i ;in, zul1u1 bi;j d:l t cîec::J oncl erzoel:: de normen van 

d.ivcr;;C lm!cîcn (;11 :i.1J:::·-Le1Jj::-J 0 c·n gebruikt :v:orclen. 

0vc:r.tce1rn :ir.'. cîe h:iudc:cJi.jkhc.iû van ge}_u.id e8n rrn.bject:Lc'TC 

ké~n vc:rschil1cm,Vorn':-:ovcr e:chte:c cle mate van 1Jjr1c'lcr1ijJd1edd 

afhankeJi;jk 5.s vsn r_;el1üdcL~·uJ:n:Lveau i too:r1l1ooc;te, cifr,tand tot 

ge1uidb:ron 1 etc. ;:rn.11cm 1n dit o:nc~erzce::{: doze :.C'yf;j_;::iche croot

heden ~orden ccneten on beoordeeld. 

In lwt q:1dcrstaanc1e volgt eon uit1ec; van het fabrica,geproces 1 

cluct:i.e llet r~rootr,t j_c.Aangezicn cle verf,C}H·ic1r:'llhcicl van p:ro-

ducten groot is en er veel op bestellinc wordt ge~rod1~ceerd 1 

komt er in de fabriek geen lopsnde band voor,~aar kan men 

eerder f..,lJreJ~en van 11 VlerkpJ.aatut:eclniiek". 

r-
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])c bcsc 

11 ( c· 1· i-,·i,. ·, 1 1 "'"'" "J" ·-1r- ,,, -·· n :, r< '--j- ., - .., . -'"\. C ~J. / / / ( 'J c ...... t:~ i J (_ ~ ~ 1 1 J_ l u ·=) 

4- scJ-1r:1~ce:1J ~, ·v .. :a"c:1~011c;.c~(' ~1 k:r1c.:JlJlJc loc]Jr3.c:T· 

1 doors1.i j prnachü1e 

1 snijbrnnd~ppara2t 

..L-• c; 

" 

De zage:n cïl f,:-;cll;:-;_Tcm hebbc,1 een e:ic;e-n tranr-;po:ct:::-,ystc:em 

2.2.2. lüwhüioJ.e afcJeJing. 

Het ingekorte JTJateriaal wordt hier vc:cvverkt or) de vo1c;cnde 

rnacb :Lri c s: 

î O d:c;:uü l:;~:nkcn 

6 kotter/frecrnbankcn 

26 bo o'J'e enhedcn 9 vmarond Qr kolom·- e11 radiac:l boren . 

1 rond[31ijpuacbinc 

1 r~pie-ba,n1trcl:.rnacb.ine 

1 baJ.anceerbank 

In deze afdeling staan veel machjnec (dicht) bi;j e1taa:r, 

maar zij zijn nooit allcri1aa.l tegelijk jn ge1n·lük. 

2.2.3. Las- en ConBtructiehal. 

Al het plaatmateriaal wordt hier verwerkt op: 

4 afkan tlîmü~en 

4 walsen 

1 knip- en ponsmachj_ne 

3 kolomboormachines 

1 draadsnij-apparaat 

diverse ponseenheden 

las apJJé;.:ratuur 

hanclgc:i'ceclrJcharJ, bestaande uit s1ijJ)machines ,llarrtcrs ,rnoer

sleute1s, r]tc. 

,.. 



in twee 

- klein c:: cmd eTde 1 en, z, oa1 ,3 bout C)n, r:io eren~ veren 1 larerf; 1 etc. 

- grot C:C'c on cl c :r·d e 1 en t zoal.:: e :1_c c trono toren, f, chako JJ: ::, :-,-:. en 5 

poripcn i ctc. 

2.2.5. Llo~tagchal. 

JJ • " 1.l e:r·• "\VOTGCJ1l do proiJucton sar1cnc;cHtclc: uit de onc1erdeJ.en, 

cLi.e van de verschi11ende u.fdelinr,en komen.Dit gc::beurt 

d.m.v. bouten en lassen. 

2. 2 "6. IJabewerkinuoafdeling. 

ducten gcr.;chieclt in de nabewerkingsafdeling, y,r,,~o,r de volgen

de apparaten staan: 

1 clornpe 1 b:c1d 

1 s1mitcabi11e 

1 staalstraalcabine 

2.2.7. Eindopslag c11 Expeditie. 

Het eindproduct wordt hier opgeslagen als men een hopnaldc 

buffervoorraad wil aanleggen (bij veel verkochte producten) 

of wordt hier vcr1)akt en verzonden (b:i.j leverin{:: op bN,te1-· 

l:Lng). 

?.2.8. Slotsom. 

Er zijn drie afdelingen waar de lawaaiproductie duidelijk 

erg groot .i.s,nl. de drie eerstgcmocr:1cle.J3ij de andere 2.fclc-· 

lingen is slechts een beperkt aantal geluidbronnen aanwe

zig,zoals ventilatoren,vorkheftrucks,loopkranen,etc. ~Maar 

deze bronnen komen ook voor bij de drie grote lawaaiprodu-

c e;rc.,md c afdelingen. De nabe\'1crk.i_ngro,::!.fcl eling wijkt CÎ.UG·" 

,. 



2.3. Geluid. 

2.3.1. De invloed van g0luid op do mens. 
Omdat hst gehoororcaGn,in tegenstelling tot bv. het ooc, 

niet ·vol1erHg 

op· gcluid:prikkels en hc')bben deze pr.1kke,1::; vaak invloed op 

de psyche,het spierstelsel en de vegetatieve reacties. 

Gelnide:n Jnmncn onr:: beinvloeden doo:r-: 

1 • te hind e:,i·en 
2. de rust en slaap te verstoren 

3. het vegetatieve zenuwstelsel te belasten 

4. de 'conn!11:n1icG.tiu te ver1:Jtc1:·en 

5. de a.rbcdclsp:,:'èfJtz,t.i.e te ve-i'iründercm 

6. het c;ehoororg::,.::u-; te bcscbudigen . 

Al de~rn 2u:;pecten kunnen cl}::aar not; versterken. 

Toelichting op bovengenoemde aspecten: 
Ad 1. De optredende hinder is sterk afhankelijk van de 

persoon.Hij is bv. groot bij la~aaiproductie door 

anèlerEm en kleiner bi.j eigen l2.v1aa.iproàuctie.Ook Js 

hij afhankelj;jk van het verstrekken van al of niet 

nodi.ge informatie,bv. een claxon. 

Ad 2. De bed.oelde slaRp is dé? dicpteslo,aJ) van 2 tot 3 

uur per nacht. 
Door de vrij grote afstand van de :fab:ciek tot aan de 

dichtsbijzijnde woningen en gezien het feit dat de 

fabriek slechts overdag draait,is dit aspect v&n 

~inder belang,maar er zal in ieder geval gecontro

leerd moeten worden of er hinder kan optreden. 
Ad 3. Aan het effect van een fysiologische re2.ctie in het 

... 
f;· 
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vee1 co:i.tcentrati.e noc1iG .i.;:,. 

Ad G. JJe liW.te vön br::scl1,J.c1igüic üi afh::,n}:el:Ljk vaxr 

- de cxpositjc0uur 

- de individuele eevoeli eid 

In onr3erf,;tarrnc1f: t2.bcl Jf" hc,t }:J(,J'ce:1tac;(? slcchtlrnrcnclen uj t--
gc:-rnt ,afllétDkPli~jk vr-rn de leeft:i.jcl en het geluidn:iveém wa2.:c

in men werkt.T.a.v. de leeftijd is men er vanuit 50~aan 

(1 ('),t r.".'°'.· "'") ~ . ' ·7 ,yn ,, -r 1,llJr 1 '\ e .· C'; ,., ~,' ' . ~,1,· P1'1 •• ... • 1- C) 1;r.1 •.• "i ,, ~ )ç_, l 8} !301.J'!L Vc~ .. (,,J. 1 ,,1, c ,Je.,.;,_., \IC,,.\.~ .• J_n eer, ,G1•<-<c,.c..G 

geluidnivea1;;,.D2 perccf1tages O}.J de ecrntn :cegeJ. j~5jn te 

bescho·Llwen als norm,J.e ouderdon:sYerr:::chijru,elc:n (~ BO d:l3(A)). 

Happcirt Gr.1uirJh:i.ncler, Corr,r:üsDi e Gchüdhind er en La-•• 

v1a ') ]0 1) e C' -l·r l0 J0 

,l ·i Y'· O' ' es--G-·..-, ,~ ,1,c,1·; 11"J ái f'•'(' 1 °7 ')) ~ JÜJ-- ~:J '../_.. \.) .. ...LJJ.l_;,' ►- .L G, 1, ,_, - ·'- C..) _, :; ,_ 

leeftt ;i cl 
18 2<3 

:niveau 

··-~-1-~~~~==~· -=~-~;7--= ==~~-~~~-~--- ·===ccc~-;=~~~-==-1 

--~- ' ____ 1 ___ . 6 Î 3 . 22 4:5 1 

95 Î 20 34 

,. 
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G(~luicl 

C-o1u."1.dr5~r111c 

ho o:t·b2 re: longi tri c.î -ÏJj éll e Lo 1 v r;,n in c 2r1 n é: di 1.J.rn 

(mecr1L::•1 lucht) ,o cbou1.':c1 d:cukva.r5.aticf, v::rn 

een beJ;é;,~1J.c1e frGtjt'.C'll tiesecmcmste 11i.nc; 

de w5.f:13cJcîrul;: op c1c at::,·,osfcrische dr1Jc; 

sterkte 2oéÜS de2c door cîe ncns vmrc'lt .-
(J' C• Y) n ;"'l • r1 ,, 'l c,···, ,-,,r,-. 0 i "'· - 2 1 o-'.) b" "0 LE J." 1 . ,._, 011 ( - ~-- J. f, ., t .. l1 •-' ---- ,::, • }) O -- - • 

( '" relrno,:·drcrJpe1,bij 1COU H:,:); 

(~,,.,. 1-)ov,~,r1°--- 7 '''•17
" 'L·in-+ 1-c··,re-11 de, 6() IJ/1?• l C, l. _, •·- l~l-L t_,, l 1 ..1 _ - t.> V U l \ \_, , - / Ll. ' 

lJ/ 2 1, I'.l 

Gc1lüdch·nJ-::nivcau i.v.m. hot grote vrac,rneming,':('.lèbied v10rdt de 

[';(:1uidclruk logari tlrnüsch ver",7erkt tot het 
. . . ( P e ff ) 2 

Geluid :3pc.,ctrvt 

Luidhejd 

L1.1 idhe:J cJ ::oni v·eau 

dB(A) 

geluidd:cuJ~ni VNcU: L = 10 log ----~-- met p 
als eenh2id dB (decibol,diwensieloos); 

het geluiddruJrnivcr:u van een geluid als functie 

van de frequentie; 

de door de mens ervaren 2:eluidsterktc (fyL,io--

logischc grootheid) reet als eenheid: s0011; 

de luidheid vfm een geluid,vastgelegd door 

het geh:üc1clruknivcau van een vergeli:ikingstoon 

van 1000 Ez ,met o.ls eenhe:Ld_: foon; 

een gev.'oLon d}3 (zie c:eluiddrukn.ivcau); omdat ge-

luid in de lagere frequentius als minder luid 

wordt ervaren, corricec:rt men de gemeten n5.veaus 

rTJet een 11 A-f i 1 ter"; 

tabel 1 , correctiewaarden bij een meting in dB(A)'s 

octaafb;:n1d 31 ~-

(in Ifa) 
' '.) 

correct:u:: L9 t 4 (in dB) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 DOOO 

-26,2 -î 6, 1 --G, G -- 3, 2 0 1 '2 1 ,o -·j 
' 1 

De totale dB(A)-waarde is een volgens de oor

gevoelighej_d gecorrigeerde waarde; 

,. 
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(, 
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Abso:1pti C cor/ff i C j_ ön t 

de te 

oppervlak v :c11lcnd c ge J uid ene ''{;ic; 

d(, ni et.,-i. crugeck ,ul t ;i -:~c frëtr:: t:L c 

Naga1Fitijd de tijd die nodig om ec11 gchücl(druk) 

niveau in een rujrn-tc me-t 60 dB te doen 

In de volgende tabellen is aangegPven wa~ in het alccnecn in 

vcrsclJi11cnde omceviric;en als a2.nvétarclbaar niveau kn11 wordon 

bes chom?d • De l:éJ.Ld ~,n ori'l en 

Geluidhinder en G0luidbewaking,Uinisteric van Volksge

•,;011c11-._r~.i· d e·J'.l J; 11· J l0 

0 tJ 1 •vcr1· c··,11e 'c,.-Cr·r,,re']'t}· n o·e 1 o·r- /J) ,, IJ c: ~ u. . . ,_. ·--'".., 0 • , 9 u , ·-· c , , J u.b _, 1-

avond 

1 • land c: 15. ~jke oric;ccv ing 35 

40 ::i. rur;tige \lOOff1·ri jk, 
Y:einic; ver~:cc.r 

--·----- -------- ----------------------H·------·--+-----

(het equivalente p;eluiclniveau j_rJ aancer;even in dB(A)) 

,. 

') r.: ,_J 

30 

(! 



r---_) '-,:-:: .. :; "'.~):~~ m,•: ll-~ ol_J_ l;c,:' tbu ';-1. ~~~~~-ll- i, -I[~ " '- ,, .. l \ ,,_" ,_ ,_, , ' ' " - ' -·- j ' - ,, 

----=,--=--= --===-----=--=---=-=-c ==--=--==-==---= Î c.-=:::::------ - - -:_____ - - _·:c-=:--c------ -----::__--- - ---- ------

locatie 

f ;;-;,::c ic::~ ;_,}l:• J I G~, c1 ·.(_\) 90 cr;3(f) 

-~- -------------··------ \_ ___________________________________ --------------------·- ·--------
1 

1 

50 d}_; ( A) 

-'rn bel li ge eît de huüUgc) en to c1:c 1 11:::t:Lgc basj_ s?10rn1e:n in 

Hedcr1a1id en Du:Ltslanc1. 

J;-;O - R î 996 

geha:ntec:rd; 

l')' r:; ·- q() cF:, ( ;. ) _,,,, _,., ,~ .L.U \ .r .. 

-------+!- --·------- -

hanteert du 

éÜG wetteJ.ij\ 

:5 5 - /+ 0 d:J (J_ ) :t'::) 

[35 dB ( ii) 

,. 

____ _j 
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1) voor lw,aaidoofheid: bij ceruiddcld over de werktijd 

van 8 1XLlT 1-:-:cer dr:n 80 cU3(F) L, e;evaer ·voor lJlij·vendEi 

?) voor sprankcommunicatj_e: twecsprQ2k met moeite is 

rn o ge 1 i j Je tot 7 5 d J3 ( A ) , J1 e t :~ en s toorn i v e a 1J. ; e en 
r;-.·,c:·,1·1·'c·> .; C, Ti'rî{' ,·11· J'lr to·!· 6 11 c1I'(A') 
0 C ,_ . .c·· ,. . ,. ., . .._-, , , , ,_ ~ C . _. .,,. , ., _ , ..J • 

Aanbevolen v.'oriit pe:1·rrnncn die V.'f'·rken in :r:Lümtcn met oen 

nivew.1 80 dB(A) rcce]matig audiometrisch te cont~oleren, 

hoorstoorni rrncn om zo de invlocrJc-}n van cle indi.vic1ue1e 

gevoeligheid op te sporen (hoewel dat soms al te laat kan zij11!) 

en beschadigingen te voorkomen. 
B~ter is het om e~voor te zorgen dat het niveau de 80 dB(A) 

niet overschrijdt. 

Conclnd.e: 

In dit onderzoek zaJ verder de ba8isnorm ISO-R 1996 ge

l1antcerd worden,die uitgaat van een maximaal toelaatbaar 

geluiduiveau i11 fabrieJ.u:.;hallcn van 85 dI3(A). 

2.4. Situatie. 

Op de volgende blad:;;ijde is de ligging van de fabriek 

aangegeven ten opz.ichte van de naaste omgeving. 

Tevens is aangegeven de ligging vc1,n de afdclüigen 

binnen de fabriek ( de "1mvaaiprod.uccnten" zijn 

onderstreept). 

... ,. 
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1 2. 3.00 r:1 
- vrije l1oocte tr;.:J,SJJ01'tgang: 4. 7'> rn 

las-- en constn.wtieha1: 6.00 m 

- vloer: b C' t onJ)la te:n 

aantal wnrkncmcrs,wcrkzaam in de fa~riok: 110 

3.1. Alecncen. 

Overzicbt van: lawaai bron::1cn 
1 

van machines en apparaten 

r 
bcwegin6 contact 

tussen 

m;:whj ne
delen 

. 11 d vnsf;e en e wisr:1elY:2:rking van 

van 

Iflé-:WhinG-· 
onderdel(.::Yl 

roteren 

H1i11goren 

trans leren 

rollen 
glijden 

stoten 

krachtr-,
overdracht 

mechanisch 

hyclrauli s ch-
me ch:::1ni E., ch 

pneurnatisch
hydr;=ruliDch 

electro
mcchanisch 

r-----
machinedee1 

en 

omgoving 

lrnv:i tatj_c 

tuJ:>bulentie 

proce:=:: 

en 

wc:rkctuk 

ViogcJj_jkhec1en tot lawaaibestrijding: 

a) administratief 1. eisen aan de leve:rax1cier 

2. kortere werktijden of roulaties 

(helpt slechts gedeeltelijk) 

3. persoonlijke eehoorbeschernJng 

1. ifrnlat5c: en/of éÜ)f-JOl'JYtie tn en 

gebouw 



c.) te chrd s ch 1 .- actief: incri;jpr,n ar0n de lncm 

( prinairc~ 1,;,_e.trec;c 1en) 

2. J):=wsici.f: j_:n ijpcn h1 c1e wcr; van 

het c;eJ.uid ( sec!rnc1airc rnar.tt:.cc J.en) 

(L1en b:m ook c1c vo1gcrdc j_ndc1:Lng 2a:nhouc"!cn: 

I Actief: c1 

II Passief: a1 ,a2,a3,b1 ,b2,c2 

mas.r in dit onder~ock eaat het on diverse passieve na~trcgelen, 

1:an word m1, terwi ;j J een 

ander deel in het ontHerp naar voren komt.) 

Zoals in de prob1eemstcllinc reeds is aancegeven i~ het doel: 

komer;_ tot e(:11 bevrccUgcudo,bovv>'kunclige op1osrJing.:FJit houcît c,cn 

1rnperk:ing in vc=:u het aantal mocel:Ljkrwclcn tot 1av:aci.ibe~:îtrijcline;. 

Het iri duidelijk dat lawa:übeDtr:Ljding het best bij de bJ'on 

zelf kan gebeuren (a1 ,c1) ,rna2r ook met bo1J_\\'1:;:unc1 it:;c, naatrep:1u1 

zijn goede resuJtaten te bereiken (b1 ,c2). 
Voor de moe;eli.;jkhec1en a2,a3 en b2 c;e1dt dit in :T1-nderc na.te ook 1 

maar zij vallen 1uiten het kader van dit ondorzoek.~e worden 

natuur1.ijk wel aanbevolen. 

3. 2. Ifoge1ijkheden in de Jabrio1::. 

Uit het bovcnstaGnde kunnen de volgende rnogelijkhedcn c;eJui:ücl 

passief ingrijpen buiten de bron (secundair): 

I direct bij de bron: 

II 

a. geluid in tegenfase 

b. omwikkelen of bekleden 

c. bcplaten of omkasten,door 
1. geJuidisolerond materiaal 

2. openingen,kieren en gaten af te dichten 

3. absorptie in de omkasting 

d. ontdreunen van staal 

door en in de ~ehouwen: 

,. 
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1 
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2. absorpti0: bij de bron 

in de ruüite 

b. isuJ.atic 11,:1én• buiten 
1. isolatie door aanhrencen van barri~res 

2. afdichten v2.n kieren ,,::;co ten en opcni11cen 

3 • con t ;, c t g c· lui c1 :i. no J. a. tie 

III i:Li vcn;c rnogcJ.i ;.]kheden bui tel1 

a. Rfname met cle ai'r1te.nd 

1. uitbreidingsafname 

2. demping door de J.uch·t 

3. c;rondcff eet 

b. pJ.aatr:inr.3 van brn:-riercs 

c. weersinvloeden 

De lawa~ibronnen in de fabriek,zoalo deze inwerken op de menLl, 

kunnen 2Jsvolgt f:-'"'.cheJ11atisch v1orclcn wee::·gegevcn: 

r- - - - .... ' 

1 

LlL}; N '. 'Fl"-------'--ITT L c H :r N -;,; 1 -1.;,~~ ~ . 

p~-.J-; C r:\ 

1 
L - - -" - - - - -- - _f 

Uj t het tote.al van de .funclanwnte1e rnogeJijkheden s zoa1f3 eerder 

we0Tc.;egevenszijn cliverce opJ.ossingen te notenrn,clie,al do.n :niet 

geco~bineerd,mogelijk zinvol kunnen zijn voor toepassing in de 

f8briek;in het bijzonder geldt dit voor de drie lawaaiproduce

rende afclelingcn,te wc:tE:n: inkortafdclinc,J.a:=3-,. en constructJ.eha1 

en machinale afdeling.Daze oplossingen zijn: 

1. absorptiemateriae.l in cle productie7,one aanbrengen 

? • o rri l'.: éJ fit "L n G voor h (' t €: e he c 1 

r 
(I 
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het j_ rJ 0 i T C: C t C Ju.id ,cloc}1 van het cî J:r·e c t c ge 1 lÜ c1 

fP'é-" 0.ktijk L-:J gcblël:cïl dat üooT de bccloe10t..: rnaat:10 egcl }Jet 

a1gerienc, c;e1tJ.i_dn:i_vcau op erLit<O rietcrD afotancl van de 

nachj_nef: r1et 11 - 5 clB(L) tt: vcrJacen is.Of clit vo1èJcJcJ:èc 

Ju en boverHLLen hé: baé;,,r, ~~è:J_ l1et onc1e:t'?oc;cJc 110ctcn uit-

va.n abs orpti l_irnr:J.t er i_aal z o:ï:•,o;t v o c, c 

een cocr.îe afrondiL{Y, van de totale vcT1:Jeterüic v2.n hot 

1. door clc ali:=;c-:llelc gel11_idrecluctie op enige r:1etex'~3 af---

stan~ van de machines; 

2. door reducti c -van het indirecte ge1n:i d; cU t eff 01ct 

is vooral J)é,:vchologisch cîoorde.:::; het gcluicl beter 

herkenl)aar wordt vlak1üj de fflé-tclünef;; 

3. door een prett.ice:» aéi.nzicht vc;.11 wrnJden c.m/of p1afonc1s. 

Voorbeeld Vétn r2ogcl5 jke kosten: voor er:n JTw.tcriaal 111et 

O'. = 0, 75 vnJrd t gerekend met een pri ;j s van f 50, -- per rf 

inclusief ~ontace,De prijzen zijn echter frequ~ntic

afhanke 1i ;j k. 

3.3.2. Omkasting voor het geheel. 

13.ij deze opzet ]-:-an men een product5egroep als een lavvéwj_ .. 

bron bcschouwcn,welkc men in een omkasting plaatst.Voor 

ruimte- en kostenbcsparinc is het raadzaan de langswan

dcn van twee aanc;renze:nà e groepen te laton san:::nvallcm. 

In princi}JC, kan 1nen denken aan t\vce soorten ka.;:.;te:n: 

1 • haLf-lwge kasten 

voordelen: geen problemen met i\'arnteaf~vocr, vcr

li ch ting 1 hoogli geen de transpo:rtllanen 

nade1en: het beoocde effect iH klein door de 

,. 



2. c0sloten kCTsten 

1E.c1 C 1 C:1) : 

vc;r] Jcl1t:i.11i; i c1ooTvoervoo:;:'/,ieninc;en 

VoorbF,eld v;Jn Pîoc;el:L;jkc kosten: pTijr-, ren' 1} sc}1ejcl:L11gf,

~nnd f 100,- tot f 200,-.Bij cesloten knsten is de prijs 

j_ • V • rr: • voorzJ_enJnr;on f 

•·· orrikas ten 

- dempen 

-· ontdreunen 
In het 0,Jgernccn kan inct een comll:inatie van deze 1~1aatrece-

len 1mits geschikt voor het soms spocifi~ke doel,voldoende 

reductie bchaa1cl worden. 

HElc!cre toel:i.cht:inc,: 

1. 0F1kasten (:;üe ooL 3.3.2.) 

de feluidwering van een omkastine berust op: 

a) isolatic;volcens de theoretische msssa~et is de 

isolé1.tic "'-.ran e11kclvolid:i ec v1rL11clcr1: 

R -- 10 lor: ( 1 + ( .!~-~ :~~ m,,_ ) 2 ) dB 
~ 9.c 

rnet çi.c = 410 1fo/r1 voor lucht; 

een bet(::>r rnot de rneet:r·esultaten overC?onkomeDde 

rnaGf::sm';et 1uicl t: 

R' = 17,5 log~+ 3 dB 

(bij 500 Hz,per octaaf hogere frequentie 

+ 5 clB) 

b) absorptie;voor een harde wand met absorberend 

1;1ateria~ll {:;c?lclt clat o: g:root is en derha]ve c1at 

,. 



·., ·, · ; , : l: 

rr tlein j_s.Afge;:,~if~n v:::;,i: de n:ivc,:11vcrJac; g lnüten 

de oml:r1f';ting km1 crbj nncm nog een niveauYerlaging 

plaatuvindon voJGcns: 

In de prakt 5. ;ik be tekc-cn t dit een ve::'l2,1;Jne; van 

3 - 10 clJ3 (x),0,5)tbinnen dis orJ~:éH,tin[';. 

2. afsc}wrinc,n 

lijk van de frequentie en van 

,, • J 

i / 

t.o.v. do bron en de af~cLer~ing;aln er geen dujdelij~ 

waon1ee~bare stralingsrichting is te ondcruch~iden, 

za.1 afscher·ming c1 oor vj_ e:c· v:n..ncî en Y'.Oe ten ge :;curun. 

3. bekled r,n 
het aan:;ren{,·en vHn absor1J(:rende dc}::c:ns of matten . , 

direct t0.r;Pn de machine nocr11t Vien 1lc>L:lec1en. De te br,-

halen reductie is ½elfs bij sterk ab~orberende 1nat2ri

alen klcin,zodat het efrect gering zal zijn.Bovendien is 

toepassing uits1uitend r:10gelijk bij machincs,wa,n·bij 

uitwendig geen w2rnte of gassen hoeven te worden 

af gevoerd en wae:rbi j moge 1:i. jkhe:0 den tot ini:,pc cti e 

b1;i ten de l)ekJ.eéling kLï.mH:n plar~tfwinclen. 

4. dempen 
mc,n kém clcrnperr; toepassen voor hc~t contactee1uid 

van nH?C}12nische tril1ingcm, algemeen of afges'Gernd 

op een speciale frequentie. 

Aangezien de toepassing vun dempers 

geschieden eeven de richtlijnen een aant<ü voorbecl-· 

den,zow0l zoals het moet alsook ~oals het niet moet. 

Deze vooY.'bcelden ntaan in: 
Richtlijnen voor de Bestrijding van Industr:i.ccl Lar1é1.ai, 

's-G~cavon112ge, 1972. 

5. ontdreunon 

,. 



het contE~ctgeluic1 oJ: om de onzetting v,m contaetgc1vic1 

in 1uc}rt;:::cluid zo 1:lcin noe;E.1ijJ~ te l1ouc1 en 5 wordt 

ontcl:rsunj_ng vm1 de: v.·r:ncl toece1iar::t.::~r ;.-,5j tv,,ce veruc}ij_J .. 

1encle meü1oc1en: 

a) toep~□ GinG vun een ontd:~euningspast~;om een duidc-

d c ont:J:ceuninf,s ta t;:!J'121ijk cUk worden éF1nge-· 

bracht )1etgecn voor CC!l1 blijvenc1e hcchtLtG onder 

bedrijf son~3 t,:1.ndigh,:clen unm tot r::1.oeiJi j kheclcn 

1 l 
. , 

c c.tll _ e :i. n en • 
b) toepau,~.iriG van een gclari:clleerdn J)lè-~.at ( Lr.•_nö1;vicb--

conr,t:cuctio) ;hie:c iD het r:ateriaa1 rnet de c;rote 

inwend:Lce wrijv:Lnr; tusr,en twee met,31.en pl,;.ten op

gesJ otcn. De te behalen re;cluctie iu frequentie-

en dikte-,dlrn.nkelijk en bedraagt î O tot 1/0 dB. 

Toeparrning van een dsr beide on tclreun ineJnncLhod en 

is al1een zinvol inc:lien de p:Laatwén1d in sterke nr,,te 

bijdra,,c;t aan het a1c;Ghc1E' ge:lu.üini veau ,het2:ccn slecht;:~ 

in enkele Gevallen zo zal zijn. 

3. 4-. Conc11rni es. 

Binnen het kader van dit a:f·;:~tudeerpro~jekt :i.s e:r een ber,ur}::1ng 

van het aantal mor;elijkhedcn on het e;cluidniveo.u te ver12gcn 1 

als dit te hoog blijkt te zijn.Zowel ad1ninistratieve als tecl1-

nif,Che rnaatrege1en l;:unnen worden aanbevo1cn ,maar concrete: op

los~üngen zullen rnoct(?ll worden overgelaten aan bedri;jîr,}nmcLLge:1 

en werktuigbouwkundigen, omclat ze de werk:si tuatie en de nachineD 

op zich betreffen. 
Wat 1:)etreft de è)ouv,1l;uncLic;e E!aatregelen ~a1 onderzocht worden 

waar en hoe zij met effect toecepast kunnen worden;het betreft 

hier: 

In het 

- het aan::n·encen va:n 2.brrnrberende rnatcria1en in do :ruimte, 

d.w.z. aan wanden en plafonds; 
- het plaatf.;en van Dchermen om het directe geluid te 

hinderen (~ventucel ook omkastingen); 

volcende hoofdstuk znJ nndor worden bekeken OJ) 



1cn 01,1 }1ct gF1uiclniv0a,u iE clc f;i.1;rieJ, te verm.inderen.])é,,;;_:.e c;0c;c

ve:nD be:tceffen o. rr. bct f;cluüln.i veDu van de mucliine: ( met en 

in dB(A) .}ie+ ''e:r-looo hic.,r'-.r211 in d2 tj -iel en , , v v . 0 -- cl 

hot l,i j beb orci1c1 e ge 1 uJc~ s pc c trun. 

De drie methoden ~ijn: 

1) de fabrikcu1 ten van de machi nc s vragcm om de gcg(:vcnr:i i 

3) FJetingcri verrichten jn de hu.icUgc fa1,riek; 

'.I1oe 1:i chtinc;: 

Ad 1) In de f';:3,br5-ek r0.tDan + 6n ri;::chincr.,, te onclèrsclwidc:n in 

kanten onc;Gveer even c;root. De meeste machine,; zijn rnccr 

dan 8 j[iar oud. 

Op advie~, va,11 de bed::cijf~,leider vun de lnüc1ige fab:i 0 :Lek 

werd afgc5'den v,·n-1 cle2e mogeJ.ijkl~eid om de gc:or:;r~vens te 

verzamelen; enerzi j c3 s onclat de kans erg }dein is dat de 

fabrik2ntcn de (juiste) gegevens zouden kunnen verschaf

fen ( clc belangntc7.1ing ·,;oor het p:cob1een wa.s een aantal 

jaren gc1ec1e:n nog niet zo g:root!) ,;:mcier,;;~ijd::.; ornda,t }1ct 

een langdurige zr1.ak ,mu worden iedereen ai:~r:i te schrijven 

en te WG.chten op het anLvoorcl. Dj_mwn de terrüjn vo.n c1.i.t 

ond er~_rn ek zou eb, t OJl[:';C','.'C?i, s t z i. j n. 

Ad 2) Het gelirck aan 1,c1angstc·1Ji·ng voor het prob1een van de 

geluiclhirclcr bli~jkt ook uit het literatuu:conde:r·zoek.Op 

het s1)ocificke c;cbied van de mac1dne1nwaa..i. 1Jroduct1e 

1 
t: 



\ ,.. {~;; ·~ :· j c: i ,. . , 
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- ! 1 ~,- ,-,~./,') 110 '"'('·) hc:t e.lccucen v:,H'J::ae·,1 ·;u_r:f,c:n c e b) CLD,A 1 cm QJ),ll. 

gcDctc,n,,J1e:t Jiickcn -Lot 1?5 dB(A). 

,, 
Jo -~--· -·--~--+--

60L-_.J __ _L _ __JL,__ _ __.__ _ ___,_ _ __, __ .:,.___ _ __,__ _ __, 

6:., l.fS ft,:> {',,:,;;, /OOo '<-ODo <,00" 8'-vo /0óoo 

( de· cc stippelde lj_ ;jnen geven do g:r:enz <'!1 aan vnn alle ge:T:J C>·· 

verworkende bedrijven ligt tussen de 85 en 105 dB(A) • 

se . ~T(j,) 
lLLJ \ l. bij 40 lir~ 

î?O clB( A) bij 1000 llz 

7~; , ··~ { ' \ 0.b\ü) bij 8000 Jfa 

met een gemiddelde V:,iCJ:rde van 108 c1.}3(A) ! 

Dit niveau is afhankcli jk van cle 2.fi::.11;2.nd tot do w:.nd, 

,. 
(J 
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[_~C :ï..·d i clr~ 1 ·v c: ~~-11r~ e-t er 

IJ at d.e ,i.p1x1rat1rnr geijkt 'A'u.13,werd op e1k 111eetpunt o:nc;e1.'ecr 

1C 1ünu-t;en :het fabriek~31r1waai orit.;enornen.D:i.t v:as noodzn.lrfüj_jk 

om,cc:':ctc:n over c1e t.ijd,een zo zuiver mogelijk :)eeJ.d te kr:i.j--

De 

op d o volg c n Cc r: 5. j z e : 

f'.i 1ter 

c o:r.'o er verr, tcr1<::cr 
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Jj J\ in~icli-L in llc0 t J a\·:au5 tc!r }Jlaat;~C. 

I.î. b.v. c-ic11 co~nputc ,;•ccra::m\;:'_ 1.·.'erch:n de Lecevcnr; v,)J1 de f;-t;é_,_t.i.c--

ticcJ_ ])j_r"tr:i t:1.on ./,naly:::jer o:,\'/'1/Jet in een J, voor e1kc fr(j-· eq 
oFcntie (L = het 1ü,.•cau ven een co11r,t::nt cclui.d r,iet de:M.:1fd(; 
" G Cl 

c: Y1 c : r • p: j. e ~;. 1 :7 e e ~1 ( c; c 1:1 (_': t c: ;1_ ) ;:; s c J. é' J ;_ c~ [S c, J_ 1J. j d ) ~ 
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op dit 

:Sen enkcJ c oprncn"k5-r,g élj cDt hjerb5.j noc; te v1orden gcpJaatst: 

- ten ti;jrl:~ va-i-1 de netïn;,c,n e;olde:n cle norrr1:_dr, v;crkor,:r:tancli{;

hec:~;11 in de fa1n-:iek,}wcv''-=,1 de arè;e.i.ders c1uü1c:lijk hun l:icst 

- ho cv:e 1 c1 e bour.'J;:undi{~e orrntancLL gb ccL::n :in de huic1ir;e fabriek 

duidelijk verr;c}ü11cm v,,n di_e i'n de te onJë,,.1erpcll f;_::.1îr:i_ck, 

zu11Gn de gclu5dco:ncüt5 es in deze f,=tbri.ek niet al te zeer 

afwijken van de gemeten condities. 

IIoeWE!l het lawaai nergens de wettcli ;ike normen ove:J_'~,chrijdt, 

lijkt het toch raad Zété:.El, :i.n vr:,rband met een moc;eli ;jke verlac;inc; 

van do nocrnen en ten beboe:ve van de mensen <'Ue er vverkcn 5 on:i.go 

JT:aatre[;clen to tref:fo:n orn het rverkk1:Lrnaat :i..n de fabrieJ,:: zo 

aérngcni':rnVi moge li ~j k te maken. 

5. Passi6f la~n~i bestriJ"den. -~ ----~-• • ~><•------ ••••~-~~•••••~,,~-~~4~-,,.,n_.. ___ ~--~ ,_ .. •• - .-

rc,_·ds is or;_scrncrkt kan 1~-wmai VJOrc1 en 

door: 1) abcwrbcrend :ria tcrie,2.1 aan to brengen, 

2) te ornka.f:;ten, 

3) af te schermen,to bekleden,otc. 

Welke uor;el:Ljkrwdc:n hiervan }waTb2.2r zijn en hoe ze toegepa~;t 

briek,wordt hieronder bekcLen. 

:ï.1. l1occlijkheden in de fabriek. 

,., .,, (J 
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J Cl,\iOUI' /~ijIJ C7(-j \ 7 c1n;PJJÖC' LJU{;elijJ:}Jc(l.c}l n,~JJJY,ïCZiG: 

î) op bvi tcnnu:n=:n en p1afor:rl;,; 

?) 2,,c-rn c;e bt1rncnzi;jcîc van or;,'.:2.st:inccn en :=_:c}·1c::~rsn; 

3) op éVC,tLueel t(, Jiluatrc;cn binn en (~-::chc_ièljngen tusfrnn 

t ',',,? C'., ç·: , ' .roe~ ".) -1 ··1 l"I ,.-vo ,:--:il' \ • 
V ,.,_ c:,.: )._ t., J_ -- ,. ./ C, C J. J ' 

J~c:n 1 c :i dr 

Bij het om1:auten of afr;chc:rl'len va_n een geluidl1ron is bot noc;d-

zrJJ:eJijk ,J1:,o:'.'l1crcnc1 natcr-:j;:û,1 a2n te brcnr_,;en op een harde 

ocht,:rg:ro 0~:d orr1 te, voorkomen do.t het cc luid wcf>l.ekt of o at bin-

fr,Cen bruiJ(brn:·e mogc1ijJche:Ld is ,aanc;ezjen in bijna allo gevr;J1cn 

een kast on1 clc rnc,c}ünes op de een of andere 1.-vijze het productic-

riroc(~s ve1~stoort.Het lijkt c1erhé1.lve betE:::r: om alleen te EJpreken 

Vanwege de resultaten van □ cting 1 ,die plaatq vond tussen de 

autom:;;_tJE::chc kolombo~cen~li~jkt het vcrr::1t,'T1cUg in de machinaJe 

a:r'cJelj_ng divc:r[,c groepe:u machines c1.n.v. sc}1eTP1frn van e1kas.r 

te schcidcn,])it gc1clt voor cle boren,fr-cu,banken en dré1.r:d.banken. 

De ~ic},e::t11étfmet5ngcn v:orclelJ bcpa,.1d door: 

a) het productieproces 

b) het ver1E1ngde effect 

Ad a) Schc:nnen kunnen in tVTéccC opzichten hinderlijk ::;;ijn ü1 

het p1,oduct:Luproces. rJ.1e:n cerf,te vormen ze een olrntake1 

"'"Oo·r.· (.1(" "1.,·1,,.,.r·1c'T)()r 4··c-vc't. 0 1;c,--,-,.1 (loo·1,ïrr:::31ï<>1'l C,'11 vor·}d_lE.>ft:cucks). V .., (j, ) .J .L •-- V O • · ~.) ~_: ~: J v J. . • J 1. • .,, * \. -- _J., ~ 1..., J. V . .... - , 

ten tvreede hrnnen ze het vi.suóJ.c contact 1)elerm:1c,ren. 

Om het ee~st~ te voorkomen zullen de afmetingen beperkt 

moeten v1orclcn en c1 an vooral dcc hoocLc: en broed te. Jiet 

,. 



f. 7 , . ) .,: C, U 

yo-cige 

eraf 5. c}: 3 

}-:; .... cf~Ccct:Le\·1 t::· 

f_"; C }1 C X't~ -J-;. ~) •:J r:;t C 

de volgende: teLe:nint~cn aangegc,ven.~')t: rnirrnt f:;torcnde 

plaatsen voo:r binrH,lJ\:é:J1C1.cn 7,_ijn die tuss(:>11 de ku1oe:rne:n. 

1Je hoogte v;,n de i,e:l1c.J·Vien en b:L1n1cn1.·,1;,;rdlen met ab~ëwrbcr:md 

materiaal dient nilt meer d2n 4.00 meter te bedrncen;da 

ln·eedtc en de 1eneJ;c v;orc1tm bc})Dé'tld door de bono(Ligde 

1enc10 soorten v.ande:n. 
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Het 111~1,atrJ,!ll van scherrrien e.d. in do inkortafóeling levert 

enige: :i1J·o t1ernen op, am1gczien de maclLincE3 aa_n alle kanten 
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(zie voor tekcningen,blad 7 ,details) 

den nnncenD:Y1cr1 c1 at het toe" bct 

klimaat in de f2~riek aaneenamer zal maken dan zonder cleze 

voor~ic,, 1 jJ1gon. Ook Jüer celcît rwcr c1c:,t voorspellingen rrneili jk 

s:L tuatie en concli t:Les bekend '.é3ijn. 
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