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Samenvatting. 

In dit afstudeerverslag wordt beschreven, hoe het 
ontwerp van een busstation en parkeergarage tot 
otand kwam. Achtereenyolgens worden de situatie, 
onderzoeken naar het parkeren van bussen en auto's, 
het:, schetsontwerp , de konstruktie en een foto

elastisch onderzoek besproken 
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Achtergronden. 

Als we een plattegrond van de gemeente Hilversum be

kijken, kunnen we, wanneer we deze vergelijken met 
een plattegrond uit I824, zien dat het toenmalige 
dorp niet groter was dan wat nu de kern van Hilversum 
genoemd wordtoHet dorp strekte zich uit van de Groest 

tot de Kerkbrink, waar tussen enkele kromme straten 
gelegen waren. 
De struktuur is sinds die tijd nauwèlijks veranderd. 
De eisen zijn , nu Hilversum ui tgegroè":iidt::.±s tot een 
gemeente met ongeveer honderdduizend inwoners, wel 
enigszins veranderd, hetgeen voor de gemeente aan

leiding was tot een nieuw struktuurplan te komen. 

In het gemeentelijk struktuurpla~ voor de kern van 
Hilversum I97I wordt gesteld, dat·in de kern plaats 
moet zijn voorwarenhuizen, restaurants, cafe's, 
een cultureelcentrum en dergelijke voor een gemeente 

van die grootte belangrijke voorzieningen. Tevens 
moet plaats zijn voor woningen,kantoren en openbare 
gebouwen. Uit de kern wil men krotten,fabrieken en 
doorgaand verkeer. -
In de kern wil men de winkels concentreren rond een 
voetgangersgebied. Dit voetgangersgebied heeft als 
aanlooproutes de Gravelandseweg,.de Vaartweg, Haven-

en Leeuwenstraat. Deze laatste leidt naar het station. 
Om de kern moet een verdeelweg met tangenten het 
doorgaand verkeer uit de kern weren. Aan deze binnen
ring lusvormige straatjes, welke naar parkeergarages 
leiden, tevens kunnen deze lusstraatjes gebruikt 
worden voor het bevoorraden van de citywinkels. 

Kantoren, waarvan veel nu in de oude vilawijken 
rond het centrum gevestigd zijn, moeten verplaatst 
~orden naar de kern of naar het gebied rond het stations 
plein, zodat deze dicht bij het spoór en busstation 
liggen. . 
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In 1980 wilde men de volgende plannen gereed hebben: 

I De verdeel-weg zou van de St Vitus kerk naar het 
station en van het station naar de 's Gravelandseweg 
getrokken worden .Hierdoor zou men de groest gedeeltelijk 
verkeersvrij kunnen maken, zodat er ondermeer weer 
een markt gehouden zou kunnen worden. 
2 Uitbreiding van het winkelbestand en het voetgangers

gebied. 
5 Het bouwen van een cultureelcentrum. 
4 Opvoeren van de parkeergelegenheid tot 5000 plaatsen. 

Dit door de bouw van twee a drie pa+keergerage's, 
waarvan een aan het Noordse Bosje. 
5 Kantoorgebouwen bij het station. 
6 Gemeentelijke gebouwen aan het Langgewenst. 

7 Woningbouw. 
Van deze punten zijn I,2 en 4 r~eds gedeeltelijk uit

gevoerd geworden. 

Gevolgen voor het gebied rond het stationsplein. 

Wanneer men tot voorkort per spoor in Hilversum arri
veerde, dan zou bij -het verlaten van het station aan 

. .# 

de centrumzijde, ongetwijfeld de kleinschaligheid 
opgevallen zijn. Voor het station, het stationsplein, 1.4 

een klein pleintje ontstaan door het afbreken van 
enkele huizen. Op dit plein een zestal halte's waarvan 

dertien bussen gebruik maken. Drie van de halten zijn 
zo gesitueerd dat de bussen met de achterzijde naar het. 
station gericht staan. Het stationsplein mondt via 
een smalle straat ,waarlangs de taxi's, de voorrijden
de auto's en een gedeelte van de bussen_afgevoerd 
worden,uit in de stationsstraat. Deze voert van een 
drukke spoorweg-overgang, welke meer dicht dan open is, 

naar het centrum. 
In de toekomst zal op het stationsplein kantoren ge
bouwd worden. Terplaatse van het buurtje begrensd 
door verdeelweg, stationsplein en stationsstraat zal 
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het busstation en de parkeergarage moeten komen.Ter ver

lichting van de spoorwegovergang aan de stationsstraat 
is een ongelijkvloerse kruising in studie.Het is mogenlijk 

_i __ is: dat deze in de buurt van he:c Langgewenst komt te 
liggen. Over de verdeelweg zou in het verlengde van de 

Leeuwenstraat een traverse kunnen worden gelegd. 

Uitgaande van de situatie, welke nu aanwezig is en 
rekening houdend met de plannen voor de toeköms:c neem 

ik het volgenge als vaststaand aan; 
I De spoorwegovergang word_t voor gemoteriseerd verkeer 

gesloten. 
2 Het plan van de gemeente, betreffende de kantoren 

op het stationsplein en de aanleg van een busstation 
en parkeergarage op het stationsplein terplaatse van 

het buurtje wordtr.aangenomen. 
Dit laatste punt is enigszins -discutabel. Men kan 
zich afvragen; waarom het busstation niet aan de an
dere zijde van het spoorgelegd, waar nog plaats ge
noeg is en waarvoor weinig afgebroken hoeft te worden. 
hiertegen kan men inbrengen, dat in Eindhoven door 
het verleggen van het busstation naar de andere dan 
de __ cèntrumzijde van het spoor , een terugloop van het 
reizigersaanbod tengevolge heeft gehad.Het busstation 
zou een stuk verder van het centrum af komen liggen, 
de bussen zouden lnngere rijtijden moeten maken.Genoeg 

redenen om de nadelen van het stationsplein voor 

lief te nemen. 

-
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Analyse verkeersstromen. 

Het station is een belangrijk verkeersknooppunt. 
Bussen, treinen, auto's, fietsers en voetgangers 
kruizen elkaar. De verschillende stromen zijn naar 
doel en vervoermiddel te onderscheiden. 

Ade doelstellingen van de autamobilisten. 
I Kortstondig parkeren bij het station om passa

giers de gelegenheid te geven in- of uit te stap

pen. 
2 Langdurig parkeren teneinde of de kantoren te 

bezoeken, of om hun reis per spoor te vervol

gen. 
3 Diegenen, welke doelstellingen buiten het sta

tionsgebied hebben, zull~n hooi'dzakel~jk van 
de verdeelweg gebruik maken. 

B De doelstelling van de taxi-chaufeurs. 

C 

Deze zullen naast~ het afzetten van passagiers 
ook passagiers willen opnemen .Het is belangrijk 
dat de reizigers.automatisch naar de eerst aan-

_,.,, gekomen taxi gaan. 

Voor de bussen moet er gelegen-heid zijn passagiers 
in- en uit te latenstappen Ook moet er gelegen

heid zijn een korte -tijd te wachten, de chauf
feurs hebben namelijk het recht per uur een korte 
tijd te pauseren. · 

D De doelstelling van de fietsers : 
I Het plaatsen van hun fiets in de rijwielstalling, 

waarna het grootste gedeelte per trein verder zal 
reizen. 

2 Voor kantoorpersoneel zou een fietsenstalling 
bij het karitoor gemaakt moeten worden. 

3 Verder zijn nog te noemen, die fietsers welke 
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van de andere zijde van het spoor komen en het 
gebied doorkrui:rnn naar niet nader te bepalen 

doelen,in of bij het centrum. 

E De doelstellingen van de voetgangers zijn nauw 
verweven met de doelstellingen van de hierbo
ven genoemde stromen. Tenslotte is een station 
vervoerstechnisch gezien een omslagpunt van ver

voermiddel. 
DE verschillende onderdelen waartussen relatie's 
kunnen bestaan en welke daardoor als doelstel

lingen beschouwd kunnen worden, zijn; 
I Het begeven naar doelen aan de overzijde van 

het spoor 

2 Het begeven naar het centrum 

3 Naar de kantoren 

4 naar het busstation 

5 Naar he:b parkeergebouw 

6 Naar de taxi-standplaats 

7 naar de kortstondig parkerende auto's 

8 Naar het station. 

A,B,C,D zijn dusdanig gerelateerd aan E, dat bij de 

bepaling van een relatie-schema met de 8 punten van 

E volstaan kan worden. 
1-tOl~Î 1 

1 2.. 3 y S' b 7 8 V 00 ( ( ':1 da,...,_ t 
1 X - - - • -~ 

1 :x • I>< 2.. - . 
3 ~ X . . IX 
l/ • . • 1~ 

\1 -==- ~01.C ea.r1Q..b("I.LWI 
a. 

s . ,. X 
6 .x 

'ï X 
~ 

X b.Jo-."'j('"ii l< 

• 
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De relatie oppervlakte-parkeerhoek voor het busstation 

Voor een busstation met eilandperrons (parallelstation) 
is het mogenlijk de oppervlakte uittezetten tegen de 

hoek a. 
ais de parkeerhoek 
i is de-inrijlengte geprojecteerd op de loodlijn op· 

de rijrichting 
t is de geprojecteerde perronlengte 
u is de geprojecteerde uitrijlengte 

tabel parallelbusstation 

a i . t u opp. 

0 216 

22 30 3.80 5.50 lJ. ~ 5 177 
30 5.05 6.95 5.30 173 

37 30 6.50 8.10 8.40 173 

45 s.oo 9.10 7.50 174 

52 30 9.30 10.00 s.-60 179 
60 II.70 10.70 9.70 186 

67 30 13.o;;.80 II.25 I0.80 194 

90 21.00 12 .oo . 14.00 235 
.. 

/ 

Ook voor een busstation met kopperrons is het mogen
lijk de oppervlakte tegen de hoek uittezetten. Bij 
de geprojecteerde inrijlengte is een strook .van 3 m 
opgeteld, opdat de achteruitrijdende bussen de door

rijdende bussen niet hinderen. 

tabel,busstation met·kopperrons 

a i t b opp. 
30 9~00 6.oo s.40 126 
37 30 9.50 7.50 7.00 119 
45 12.00 a.10 6.oo 124· 

In het algemeen nemen kopperrons dus veel minder ruimte 

in dan parallelstations • 
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Het busstation. 

In het algemeen kan men drie soorten busstations 

onderscheiden ;kopperrons, parallelstations en langs

perroms. 
Sinds de conducteur van de bus verdwenen is en de 
chauffeur bij het achteruitrijden niet meer kan as
sisteren, worden kopperrons in Nederland niet meer 
aangelegd.De meeste busstations welke nu worden aan
gelegd, worden als parallelstation uitgevoerd. 

Bij busstations kan men drie situatie's onderschei
den; het ui~stappen van passagiers, het stilstaan 
van de bus en het instappen van de passagiers. Deze 
drie handelingen kunnen al of niet op een halte ge

schieden .• 
Men kan meerdere bussen op een halte laten stoppen. 
Dit heeft als nadeel, dat de passagiers niet pre

cies weten waar hun bus zal stoppen. Ze kunnen zich 
dus niet in een rij opstellen .De kans bestaat dat 

bij grote drukte de passagiers zich verdringen rond 
de ingang, met alle· nadelen voor oudere en minder
validen.· Het nadeel van iedere bus een halte is, 
dat het tamelijk veel ruimte eist. Daar deze ruimte 
in Hilversum niet aanwezig is, heb ik onderzocht 
of kopperrons werkelijk zo gevaarlijk zijn •. 

Sittard bleek nog een busstation met kopperrons te 
bezitten. Na gesprekken met de chauffeurs, bleek 
dat men het station gevaarlijk vond, omdat personen
wagens soms de verboden negeerden en toch het bus
station betraden. Doordat de personenwagens te laag 
zijn om met behulp van achteruitrijspiegels van uit 
de bus waargenomen te worden, gaÎ dit bij het achter

uit rijden van de bussen aanleiding tot ongelukken. 
Voor passagiers bleek dit station niet gevaarlijk te 
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Terwijl ik er was, liet op een bepaald moment een bus 
zijn passagiers uitstappen op de rijbaan van het bus
station, ondanks dat andere bussen achteruit reden 
gaf dit geen aanleiding tot ongelukken. Uiteraard ben 
ik van mening, dat deze situatie's vermeden moeten 
worden, ook al schijnt het te kunnen • 

. 
Men kan het gevaar, dat achteruitrijdende bussen geven, 
alsvolgt in drie situatie's opdelen. 
I De mogenlijkheid tot botsing, wanneer twee achteruit-

rijdende bussen elkaar kruizen. 
2 De mogenlijkheid van botsing, wanneer een door
gaande bus e~n achteruitrijdende bus kruist. 
3 Verder de mogenlijkheid dat een bus een passagier aani :i. 

rijdt. 

:Botsingen tussen doorgaande_ en terugrijdende bussen 
zijn te voorkomen, door de doorgaande bussen een ei
gen rijstrook te geven. 

; . 

Botsingen tussen deparkerende bussen zijn te voor-
komen, door de afstand tussen de haltes groot genoeg 
te maken. Bij een par~eérhoek van 30° is het mogenlijk 
om z.onder alteveel ruimte verlies te vermijden, dat' 
de bussen elkaar kruizen. Bij een parkeerhöek van 

0 1 . 

37 30 neemt het te veel ruimte in beslag twee naast 
elkaar liggende bussen elkaar niet te laten krui.$en, 
hetgeen opzich zelf zoerg nog niet is, daar deze 
elkaar goed kunnen waarnemen. 
Het gevaar voor passagiers is te minimaliseren door 
het voor hen onattractief te maken het busstation te 
betreden op de rijbaan. 

De route welke een bus volgt op een busstation is 

: 

te schematiseren tot een pijl 
Een busstation met kopperrons 
is dan te schematiseren tot 
een pij 1 met. vertakkingen. 
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Een enkelvoudig busstation bestaat 
dan uit een enkele pijl met vertakkingen 

voor de halten, in deze pijl kunnen na

tuurlijk bochten zitte~ _ 
Een kopbusstation kan ook uit meerdere 
pijlen bestaan, dit kunnen we een dub

bel enkelvoudig busstation noemen. 
De pijl kan zich ook vertakken , wat 

een vertakt kopbusstation oplevert. 
Deze drie basis typen hebben ieder hun voor en nadelen 
Een enkel-voudig busstation heeft als nadeel ·dat de 
lengte erg _groot wordt, dit is enigszins te onder

vangen door de lijn te buigen, doch dit kost er~ 
veel ruimte. Een dubbel kopstation heeft als nadeel 
dat verschillende in en uitritten gepland moeten 
worden.Het vertakt busstation heeft als nadeel dat de 
passagiers een van beide takken moeten kruisen om het 

' middengebied te berèiken. Dit station is eigenlijk 
alleen/toetepassen, wanneer de bovenste tak als 
langs of parall~lbusstation is uitgevoerd. 

Voor .·het. busstation te hli.l versum is het enkelvoudig 
type niet de aangewezen oplossing. Met boèht en de 
entre'in.de Leeuwen-straat en de uitgang inde sta;.. 

tionsstraat, is e~ niet genoeg plaa~s voor ~7 bus
halten. Als recht enkelvoudig busstation met de entre' 
in de spoorstraat snijdt het de voetgangersroute 

" van station naar het centrum.De overige twee typen 
kunnen bekeien worden in relatie met eiss~~ uit an~ 

dere diciplines, waarna een keuze gemaakt moet worden. 

• • 
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De parkeergarage. 

Bij het ontwerpen van een parkeergarage moet men de 
volgende beslissingen nemen; 
I Hoeveel auto's wil men in de parkeergarage plaatsen? 
2 Parkeert men op de begjfuegrond of in meerdere lagen ? 

3 In geval van meerdere lagen, zijn de lagen boven of 
onder de grond gelegen? 

4 Maakt inen de vloer hellend of kiest men voor rechte 
of spiraalvormige hellingbanen? 

5 parkeert men voor- of achteruit of onder een hoek î 
~ Kiest men een open of een gesloten gevel? 
7 Verder zijn afbouwtechnische beslissingen tenemen, 

als; welke verwarming, wat voor ventilatie, hoe 
lost men de'hemelwaterafvoer op e.d. ? 

Uit het programma van eis~rt.l volgt, dat er· voor drie-
honderdvijftig auto's plaats moet zijn. Tweehonderd 
voor bezoekers van de kantoren, honderdvijftig ten 
behoeve van he_t station. \ 

l 

Uit de/situatie volgt, dat enkele lagen boven het 

\. 

busstation gelegen zullen zijn. Voor een goede aanslui
ting met het busstation is het beter geen parkeer-garage 
met hellende vloeren te nemen. 
Voor het verticaal trans~ort ;ijn rechte hellingbanen 
goedkoper en nemen minder plaats in d~n spiraálvormige. 
Het voordeel van een open gevel is dat men geen kunst
matige ventilatie hoeft toetepassen ', ook archi tee
tonisch is- de open \gev_el inhet voordeel ten_ opzichte 
van de dichte gevel , · à.aar deze minder massief werkt, 
hetgeen voor een gebouw van die afmetingen eeh voor
deel kan zijn. -
Of men voor 9f_achteruit en onder wel~e hoek men par-
keert is in verdere onderzoeken te bekijken. 

-
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De standaard auto. 

Wil men een onderzoek doen, naar het oppervlak, 
dat nodig is mm te pa-rkeren, dan dient men eerst 

een standaard wagen te kiezen. In de literatuur 
zijn verschillende maten te vinden. Overwegend 
kiest men in de Amerikàanse literatuur een grotere 
wagen dan in Europa gebruikelijk. Hieronder een 

vergelijking van de maten van een standaard auto 

beschreven door OoSill in Parkbauten (I), de ANWB 

( 2)' Design Vehicle (3). 

I 2 3 

4.50 5.40 5.48 1 

·r.so 2.9G I.98 b 

2.10 3.15 ~-'20 w 

I.30 I.53 I.52 SV 

0.85 o.90. 0.9I OV 

0.25 0.25 0.23 Oa 

6.00· 7.10 7.09 rf 

3.30 ~--90 3.93 r 

\ 

Het B-ouwce~trum stelt, dat van het nederlandse wagenpark 

37% een lengte heeft tussen 2.55 en 4.00 een breedte 
heeft tussen I.30 en I.40 en een gewicht.kleiner dan 

750 kg. _ 
52% een lengte van 3.7(9..._tot 4.80, een breedte van 
I.40 tot I.80 en een gewicht kleiner dan 1250 Kg 

heeft. 
II% heeft een lengte tussen 460 en s.75, een breedte 
tussen I.75 en 2.05 en een gewicht groter dan 1250 kg. 
Vrij~el 89% van de Nederlandse auto's valt dus binnen 

de maten aangegev'en door O.Sill. 
"' , " 

In de toekomst verwacht ik, dat de techniek zich zo 
! 

· zal ontwikkelen ,dat minder ruimte voor de meter no-
dig is.Een kleine wagen is dan maatgevend voor de 

-, 

parkeergarage. Anderzijds moet men er rekening mee 
v 
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houden, dat men de grotere auto's niet uit de par

keergarage naar de straat ~erbani, juist deze perso
nenwagens kunnen in onze nauwe binnensteden geen 

passende parkeergelegenheid vindenoDe maten van de 
parkeergarage moeten zo zijn'dat de normale wagen 

economisch kan parkeren, doch dat de grotere wagens 
event.· eel met een and~re manoeuvre ook een plaats kun

nen vinden. 

De parkeerhoek. 
Na een keuze van de maten van een normale wagen zal 

. l 
men moeten kiezen of men achteruit of vooruit en 

onder welke hoek men moet parkeren. 
In het algemeen kan men S}~ellen , dat achteruit 
parkeren minder ruimte vergt dan vooruitparkeren 
het nadeel is echter, dat wanneer men in een file 

in de parkeergarage rijdt, het mogenlijk is dat 
een kleine auto vooruit-parkerend een plaats van 
achteruitparkerende auto wegkaapt. Hetgeen een ruzie 

tengevolge kan hebben. 
Als men vooruitparkeren kiest, dan kan men in over
weging nemen, dat een hoek kleiner dan 90 makkelijker 

parkeert dan een hoek van 90. 
De richtlijnen voor de maten van de parkeereenheden 

in verschillende landen-bij een bepaalde hoek zijn; 

breedte lengte opp./au~o 
/ 

hoek land 

45" ddr A· 2,25 I.47 23.48 ,I_ 

DDR B 2.75 18.40 36.03 
.-. 

DBR 2.50 13.60 24.20 
USA A 2.44 15.92 27.45 
UAA B 3.05 Hi.46 35.47 

6() DDR A 2.25 1634 21.38 t 

DDR B 2.75 20.10 32 o2I 1 

DBR 2.50 19.70 24.27 
USA A 2.44 18.20 25.71 ' 

USA·B 3.05 IS_, 60 33.IO 

-
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hoek land breedte lengte 

90 DDR A 2o25 I6.50 
DDR B 2.75 20.00 
DBR 2.50 I7.00 
USA A 2o44 I9.40 

oppo/auto 

I8o58 
27.42 
21.25 
23.66 

USA B 3.05 18.90 29066 

o.Sill geeft 
hoek breedte 

45 2.30 
60 2.30 
90 2.30 

3.00 

als maten 
lengte opp./auto 

I2.50 26.00 
I6.50 27.50 
17.00 19.60 
1550 21.70 

.. L' opp ~ 4> ba• SQ 
.,,.,.1. '2.C'> 

,6 ,_g 

'lS' Lt(.;Ab I& 
'l'-1 11 
J:) 16 

:n .. ,s 

J 1 14 
:3c,- (3 

~!r 17.. 

~B 

1..1 e,,, .... p 0 

<J<7 
2.6 Slll .:i.rio 

2.S '3 .9c> 
bl'.l~ 

2.41 
oo~! 

:>,1<> 

'l.,;:) -:..bo 
1.. f ~.c;'"c 

'2.0 :) .C.(r, 

lj . ~.::Jo 

18 :l.1.C> 

'.).10 

.:s.-oo 

1.-')c 

1,.9n · 

-a.,,Q ... 
1..-~ 

't., t"o l 
~.c.to 

"1.,.°30 

,_ ."to 

/ 
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Uit de tabel is de konklusie te trekken, dat onder 

een hoek parkeren ongunstiger qua ruimte gebruik is 

dan het loodrecht parkeren. Tevens kan men de kon
klusie trekken dat kleine breedten meer invloed op 
het minimaliseren van het oppervlakte hebbem dan 
kleinere lengten. (Het opp. is n.l. lxb en 1 is gro

ter dan b). Het is dus rendabel vooral de breedte te 
beperken. Een te kleine breedte is natuurlijk wel 
lastiger bij het instappen. De minimale breedte no

dig voor in en uitstappen is volgens O.Sill 0.50.' 
Wanneer een brede wagen (200 m) naast een kleine 
wagen (X.eo) staat, is een breedte voor een parkeer

vak van 2.40 m nodig. 
Voor een breedte van 2.40 en 2.70 heb ik een onder
zoek gedaan naar de relatie parkeerhoek en opper
vlakte.Als de parkeervakken een hoek met·de rijrich

ting maken is achteruitparkeren niet mogenlijk, de 
grote wagen is dan maatgevend. Bij loodrecht parke
ren is de vooruitparkerende kleine wagen maatgevend. 

1 ~ lengte van 2 parkeerstroken en I rijbaan 
b = breedte parkeerstrook 
o = oppervlakte per auto zonder de hellingen e.d in 

rekening te brengen~ 
breedte 1 ·b opp. 

2.40 16.60 3.40 28.5 
18.00 2.75 
I6.80 2.40 
19.40 2.40 
16.50 3.80 

' 
17.70 3.IQ 
16.80 2.70 
19.80 2.70 

25 
20.5. 

23 · 

31.5 
27.5 
22.5 
27 

a 

45 
60 
90 vooruitp. kl. auto 
9o ~ooruitp. gr. auto 

45 
60 

90 vooruitp. 
90 vooruitp. 

' 
kl. auto 
gr. auto 

T.a.v. de parkeergarage is het vooruit parkeren van 
de kleine wagen gecombineerd met het achteruit parke
ren van de grc,.te wagen het meest rendabel • 

.-----------------------------------er 
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Onderzoek naar de mogenlijkheden van een traverse 

over de verdeelweg. 

Wanneer men een traverse ~anleg~lleen over de ver
deelweg, dan zou naar mijn mening het resultaat 
tegen kunnen vallen. Doordat verschillende wegen 
ongelijkvloers de verdeelweg snijden, zullen de 
verkeersstromen zodanig door verkeerslichten onder
broken worden, dat voor de voetganger gelegenheid 
genoeg geboden wordt over te steken. Met andere woor-, 

den hij maakt geen gebruik. van de traverse "tenzi,j we 
hét··:bij_z;onder áantrekkel±jk ·.voo:;ç-"-:·hem maken.-:~.' '-':~ .. 

·-~ .--::" 

Het aantrekkelijk maken kan geschieden, door het 
doortrekken van de traverse, of algemener gesteld 
de ongelijkvloerse kruising, langs het busstation 

en over het spoorstation. 
Er zijn drie mogenlijkheden gerangschikt nàar kosten; 

I een traverse, 

2 een tunnel , 
3 het verlagen van ~e verdeelweg waardoor een tra-

verse op 0-niveau ontstaat. 

~ v~lt af in verband.met de kosten, 2 heeft naast 
het kost~n aspect als nadeel, dat de sociale controle 
op een dergelijke ondergrondse ruimte moeilijis, 

met kans op mogenlijkheid van misdaad dus. 
Als men de traverse werkelijk aantrekkelijR wil ma

ken, dan zou men dusdanige voorzieningen moeten tref
fen ,zoals enkele winkels, vergelijkbaar ( doch 
dan op een kleinere schaal) met Hoog Catherijne, 
waarvoor in Hilversum de ruimte en situatie ongeschikt 

is. Een traverse heeft ook als nadeel, dat voor de 
fietsers nog afzonderlijke maatregelen getroffen moeten 

worden. 
In mijn plan zal ik er van uit gaan, dat de voetgangers 

gelijkvloers de verdeelweg over zullen steken • 
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Aansluiting op de verdeelweg. 

De verdeelweg heeft de funktie het verkeer van en 
naar de verschillende wijken om het centrum heen te 
leiden. De funktie is dan ook meeromvattend, dan 
de funktie van een normale wijkverzamelweg. Een wijk

verzamelweg voert het verkeer van de buurtstraten 
< naar de hoofdweg.In "Verkeer en stad" wordt door 

prof. Goudappel voor een wijkverzamelweg aanbevolen 

afstanden tussen de aansluitingen van 600 tot 800m 
\ 

aan te houden. Hieraan voldoet de verdeelweg niet. 
-

De afstand tussen de Spoor en Stationsstraat is b.v. 
I50m. Een extra aansluiting tussen de spoorstraat en 
de Leeuwenstraat heeft als voordelen dat de automo

bilisten rechtstreeks van de verdeelweg naar het 
station kunnen. en 'dat de voetgangers tegelijkertijd 
met de afslaande automobilisten over kunnen steken, 

wat de traverse overbodig maakt. 
De vraag îs nu, heeft een extra aansluiting verkeers-

technische nadelen? 
Een vierarmig kruispunt heeft 
I6 knooppunten, waàr verkeer 

---kruist. Het kruisen van verkeer 
is te voorkomen met behulp van 
verkeerslichten~ Het verkeer 

wordt dan in 4 fasen op het 
kruispunt toegelaten.De kapa
citeit van het kruispunt is 
dan I/4 x de kapaciteit van 
2 stroke~. Een strook heeft 
een mogenlijke kapaciteit van 

1250 motervoertuigen/uur. 
De fasering van de verkeer~• 
lichten van de spoor-, Leeuwen 
en Stationsstraat zal steeds 
een tijdseenheid verschillen 
om een groene golf te realiseren~ 

llt.. 
2. 

, ~ 

~· '- ,.J " --
-~ .... r ,r 
..,/ 

·l î 
~ 

.... 
✓ 
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In de onderstaande schets is te zien, dat de ver;~~~~ 
keerslichten bij de Spoorstraat de de verkeerssto-
men het meest belemmeren. Eventueel zou de laatste 
, 
fase weg te laten zijn, wanneer het verkeer van het 
station in de spoorstraat links of rechts af, de ver
deelweg opgeleidi wordt. Dit zou echter wel konse
quentie's voor het oversteken van voetgangers en 

fietsers over áe verdeelweg hebben. 
De kapaciteit van de verdeelweg zal dus niet vermin
derd worden door een aansluiting bij de Leeuwenstraat. 

<. 
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Het ontwerpproces. 

Wanneer· we geen aansluiting op de verdeelweg tussen 

de spoor en stationsstraat maken, dan krijgen we 
een situatie, waarbij alle verkeers- stomen aange
wezen zijn op het pleintje voor het station.Het 
busstat~on zou door de beperkte toegankelijkheid 
van het terréin enkelvoudig moeten worden, zodat 
het terrein slechts gedeeltelijk voor het busstation 
gebruikt zou kunnen worden en dat terwijl door de 
beperkte lengte het vereiste aant~l haltes vrijwel 
niet te halen is, wanneer we een enkelvoudig bus

station toepassen. 

Daar de extra aansluiting t.p.v. de Leeuwenstraat 
verkeerstechnisch gezien geen belangrijke problemen 
oproept, ligt het voor de hand het terrein op deze 
manier te ontsluiten. Het grootste voordeel is, dat 
we de verschillende· stromen,ui~lkaar kunnen halen. 
Het busstation kan nu dubbel uitgevoerd worden, zodat 
we het vereiste aantal haltes beter kunnen realise

ren. 
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Hieronder is aangegeven hoe ik in eerste instantie 

de situatie wilde indelen. 

-l---+-+-4----1----1 • 

'v;:. 

) 

De situatièQ.ndeling zoals hierboven aangegeven, 
geeft echter wel problemen qua veiligheid, op het 
punt, waar bussen en vertrekkende parkeerders elkaar 

kruisen. Dit is oplosbaar, door de, het gebied ver
latende , parkeerd~rs rechtsstreeks de verdeelweg • 
op te laten gaan via de verkeerslichten Leeuwenstr. 

verdeelweg ( zie onderstaande tekening). 
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Kombinatie ~arkeergarage busstation. 

Daar de optimale oplossing voor de afmetingen van 
de parkeergarage en het busstation, niet noodzake
lijker wijze samenvalt met de optimale oplossingen 
voor de parkeergarage en het busstation afzonderlijk, 

is het;verstandig de kàmbinatiemogenlijkheden te be

schouwei:.1... 
Voor het busstation moeten we er rekening mee houden 
dat we in wezen met twee afzonderlijke busstations 
te maken hebben, n.l. het.parallel- en het kopperron

busstation.Daar de geprojecteerde breedte van de 
bushalte op de hoofdrijrichting afhankelijk is van 
de parkeerhoek, is het, over het algemeen verstandig 
voor parallel- en kopperronbusstation dezelfde in-

' 
riJhoek tè kiezen. 
Alvorens men een ohderzqek doet naar de combinatie

·mogenlijkheden van ~lle afmetingen die zich voordoen, 
is het redelijk eers\ de maten waarvoor men voor

keur heoht te beschouwen. 
hoek a lengte breedte 

9 

parkeergarage 90 16.80 2.40 
/ 

l' 

90 16.20 2.70 
- -< .. 

busstation 
kopperrons 

0 

30 15.00 8.40 
0 1 

37- 30 17.00 1.00 ' 
' 

parallelperrons !6ek a i u t 

30° , 5.05 6.95 5.30 - 37° 3o' 6.50 8.IO · 8.40 
,._ 

Het blijkt, dat het·busstation met perrons met een 
o· ' . hoek van 37 30 goed te combineren is met het parkeer-

vak van I6.80 bij 2.40. 

-
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...... . e zonering. 

In verband met de hoogte van de bussen, is het 
busstation hoger dan de hoogte van een parkeer
verdieping. Dit betekent, dat de hellingbanen op 
de beganegrond langer zijn dan de helliügbanen van 
de Ie naar de 2e verdieping. Om dit nu te ondervangen 

heb ik parkeervloeren boven en naast het busstation 
;gepland-. Door de hoogte van het busstation 2x zo 
groot te maken 'als de hoogte van een parkeerverdie~ing 
!cU-n-I}.en we de hellingbanen konstant van lengte houden. 
Als-we van uit het station richting verdeel weg kijken 

zien we eerst het bu~station, bestaande uit twee 
eenheden van I6.80, dan de hellingbanen en dan een 

\ ' 
parkeervloer van I6.80 breedte. Het. ljgltt nu voor 
de hand om alle drie eenheden van 16.80 te scheiden 

~ 

door z6:fie's ter breedte van de hellingbaneri. 
Boven het busstation wordt de zone open gelaten zodat 

een vide boven het h,ofpperron ontstaat, 
architectonisch gezie\i plezierig werkt •. 
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De rijrichtingen en de plaats van de hellingbanen in 

de parkeergarage. 

De parkeergarage is zo ontworpen, dat boven het bus

station twee parkeervloeren- zijn en dat naast het 
busstation zich vier parkeervloeren bevinden. de eerste 
verdieping en de begane grond bestaan dus uit I eenheid 
van I6..BO breedte. Wanneer we uit veiligheids over-
wegingen eenrichtingverkeer in de parkeergarage wil-
len dan zijn deze twee verdiepingen de eerste criteria 
om ,'ie plaats van de hellingbanen vast te stellen. 
Leggen we de twee hellingbanen naast elkaar dan moeten 

ze in dsn gezien gekruist t.o.v. liggen Dit heeft 
consequentie's t.a.v. de veiligheid, want de opgaande 
en neergaande stroom moetem beide op de zelfde plaats 
' in de hoofdstroom invoeget4~et is dus beter ze te 

f . 

scheiden. -

1 

Ook de- gescheiden rijbanen liggen gekruist t.o.v. 

elkaar. Met eenrichtingverkeer en slechts een par
keerveld is het in principe niet :rflogenlijk in::èn 

ui~gaBg·.bij elkaar aan de Leeuwenstraat te leggen. 
Dóor de neergaande hellingbaan (aan de zijde van 

de verdeelweg) uit te laten monden.aan de zijde 
van de Leeuwenstr. en de rijrichting van de 
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Leeuwenstr. afwaards te kiezen, bereik. ik, dat alleen 
de parkeerders op de begane-grong tegen de draad in 
naar de uitgang moeten. Dit zal weinig problemen geven 
_daar vrijwel geen mensen tijdens de ochtendspits de 
parkeergarage zullen verlaten. 
Een ander probleem ontstaat, wanneer we op de 3e verdie~ 

ping het gedeelte boven p.et busstation met het "stijg" 

gedeelte moeten verbindeno Een van de eisen die men 
✓--aan een parkee:çgarage kan stellen, is dat men snel 

d.w.z. zonder de hele parkeergarag~ rond te rijfen 

naar,..... beneden kan gaan,doch dat men _bij het naar bo
ven gaan juist wel de hele parkeergarage rondrijdt 
op zoek naar een parkeerplaats. Dit betekent, dat het 
gedeelte boven de busgarage en het stijggedeelte 
doormiddel van een naastelkaar·gelegen in en uitrit 
verbonden moeten zijn. Dit leidt tot weer een klein 
stukj_e.met tweerichtingsverkeer im.de parkeergarage, 

C 

hetgeen geen aanleiding tot problemen geeft, wanneer 
we een dubbele trave breedte hiervoor nemen (2x7.20). 

1 
.--4 ~ 
" 

r-

' 
I> ---+ 

-<. 
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Het konstruktieve ontwerpproces. 

Het gebouw is tamelijk laag. De horizontale belat,tingen 

zullen dan ook gering zijn t.o.v. de verticale lasten. 
De konstruktieve voorzieningen om de verticale lasten op 

te nemen werden.dan ook het eeBst bekeken. 

De verticale belasting 
- Het ontw:erp is opge bou,wd uit trave 's van 16, 80 bij 7, 20 m 

Deze trave's kunnen we op verschillende wijze overspannen 

., De klassieke manier om een rechthoek te overspannen is, 
balken over de langste zijde en vloeren over de kortste 
zijde.Wanneer men prefab. vloeren wil toepassen,is het 
nadeel van deze metode, dat de oplegging scharnierend 
uitgevoerd wordt ,waardoor de totale momentensom geheel 
door het positieve veldmoment opgenomen dient te worden.[2._J 

Door meerdere scharnierende opleg~ingen té realiseren~ 
kan men de totale momentensom verdelen in een positáef 
en een negatiefmoment.Het nadeel van deze metode is wel 
dat men meer opleggingen nodig heeft en dus meer balken~J 

Een voordeel is natuurlijk wel ,dat de balkhooe;te iets 

.minder wordt.-
. ,- . , 

i- u I !J • IJ I u I il i 
JJ -+-1 __ _,,7,....-i=o __ ___,, ~1---71-"'2.=0 _;__ _ __., ~ .... , -----17e...ti2""-0 ------+-I 

-Tegenwoordig overspant men de trave's in parkeergarage's 
vaak over de lange zijde met voorgespannen TT elementen (IJ 

Daar de doorbuiging bij voorgespannen konstrukties niet 
maatgevend is, zijn ·deze afstanden rechtcostreeks ·te over

spannen.Een kombinatie van bovengenoemde metoden, welke 
ook wel eens toegepast wordt, wordt gevormd door TTliggers 

op korte afstand van elkaar te leggen en daat tussen een 

vloertje te storten. 
Uit educatieve overwegingen 
met de dubbel-e balken en de 

heb ik gekozen de oplossing 
prefab.vloeren uit te werken • 
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De horizontale belasti~g. 

De konstruktie moet ook de horizontale belastingen bestaande 
uit de remkrachten der auto's en de windbelasting kunnen 
opnemen. 
Het,ontwerp is samengesteld uit 1 

"Ltiw,t 

1 
CII\CL1,LATIE-

~ trave's ,welke weer z6ne's vor

: men.Deze zöne's zijn gescheiden 

1 

l 

"2.C"W\I 

1 s_ 1V(CL,(.C:'.2';:,=:l~ 
"Li ... 1t. 

1 
~ 

door 'circulatie' strokèn.In 
deze circulatie stroken vindt het 

'verticaal transport plaats. 
Wanneer we de stabiliteit niet door iedere kolom apart 
willen laten opnemen, dan dienen we plaatsen te vinden 

waar deze· voorzieningen plaats. kunnen hebben. 

In de lengte richting van het gebouw kunnen stabiliteits 
voorzieningen in de koppen gepiaatst worden. 
In de.dwarsrichting kunnen alleen portalen irlge cir

culatiestroken de stabiliteit verzorgen. 
De stabiliteitsvoorzieningen~ in d~ koptrave's kunnen 
als schijf of als kruis uitgevoerd worden.Echter niet 
als portaal.De portalen zijn te groot om in hun geheel 
in prefab. te maken· en moeten dus in stukken opgedeeld 
wórdèn .Daar momentvasten verbindingen in prefab. moei
lijk te realiseren zijn,i~ het verstandig de konstruktie 
op te delen in de middens.der regels en stijlen en deze 

bij de montage te verbinden met scharnieren.De kolom
men zijn niet hoog genoeg om het noodzakelijk te maken 
dat deze opgedeeld moeten worden.Alleen in de liggers 
dienen dus scl1arn:ier.en __ aangebracht te worden. 

Voor vervoer montage en bekisting is het bij prefab. 
belangrijk dat men zo veel mogenlijk tweedimensionale 
elementen ontwerpt. Portalen welke in twée richtingen 
wijzen ,geven bijzonder grote moeilijkheden bij ver- , 
voer en montage. ~ , 
In de andere richting moeten we dus. een andere oplossing 
vinden.Daar gestorte schijven de uitvoering belemmeren 

. PARl(EER~A5E SU55TATT.Cn 
lllW ~rnEF.L r n G 

1 ~11161 1 '1 

! 
-i 



I 

0 

0 

.... 

en bovendien het karakter verdoezelen, besluit i~ 

tussen de kolommen van de koptrave's in de stabili

teit te vvoorzien ,door middel van kruizen. 
Doordat de stabiliteitsvoorzieningeri in de kop~rave's 
van de zte's liggen zullen de spanningen door krimp 
en temp.verschillen hoog oplopen .Dit is gedeeltelijk 
te ondervangen met èén dilatatie voeg.Uit een berekening 

· bleek,dat ondanks de dilatatievoeg, de kolombreedte 
aan een maximale'fp.aat gebonden was,om de temp.spanningen 

binnen een bep. maat te houden • 

De vorm van de kolommen 
In eerste instantie wilde ik de kolommen volkomen 
'plat' houden.Het vooideel is dan dat de kolom horizontaa _ 

gestort kan worden. Het nadeel is dan dat een dubbele \CAJ 
konsole nodig is om de dubbei~balk op te vangen. 
De spanningen in deze konsole zijn met een foto

elastisch_onderzoek na5egaan. 
A ~ G 

. b ... bi. hi ~ _f, 
Om een dubbele konsole te vermijden, kan.men de kon.solen 

aan de zijkant van de balk planneft~ Wanneer men dan 
de binnenzijde van het halve portaal bovenlegt bij het Go 

storten, dan kan m~n de portaal ligger in een tweede 
stortgang met een·losse kist realiseren, wat de 
flexibiliteit ten aan zien van de plaats van de portaal-._, . 

arm ten goede komt_.Deze flexi bili tei t is nodig bij 
de hellingbanen \·raar dr•ie verschillende hoogte11 van 

de ligger t.o.v. de_ vloervelden voor komen. 

Bij de b'erekening van de konsole bleek het dat ten 
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aanzien van wringing, de konsole beter zo gemaakt 
kon worden ,dat deze centrisch belast wordt. I.C.-1 

Deze kleine konsole impliceert ,dan wel een andere wiJze 
van vervaardigen. We moeten n.l. nu van de buitenzijde 
van het portaal gieten.Het element wordt duR met de 
portaalarm naar beneden bekisto De flexibiliteit ten 

aanzien van de hoogte van de portaal arm t.o.v. de 
~vloervelden moet dan gerealiseerd worden~ doormiddel 

van een flexibel kist systeem. 
' v 
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De berekening van de verticale kracht in de kolommen t.p.v. 

de kolomvoet. 

Daar de parkeergarage systematisch opgebouwd is, is het 

mogenlijk de verticale belasting van de kolommen in (ge
nummerde) onderdelen te splitsen. Om de totale belasting 

, per kolom uitterekenen behoeft men dan slechts de onder

ftelen te vermenigvuldigen met het getal, dat aangeeft 
hoeveel maal deze belastingcomponent op de kolom aan-

grijpt. , . 

to 

~ - - 'L.::-- _;}----= 1 
'---- •· -

1 

1 
1 

1 

1 
1 l,c ' 8 () 

..., 

1 l 
1 1 

1 1 

1 
1 

1 

3DP 

., 1 

-il 
1 

1 ~, 1. 

- I ,, 1 
7:, 

1 u 
1 

l"t_ IJ> 1 14 (Ç 

1 <J 7 
i,d 

73' 

,..., 18 A' 

1 . 

kolo"""'. 

~ 1' ------- - ---

1 Het eigen gewicht der. kolom 
1 De kolom zelf weegt; l.b.h.sg=l2 .0,75.0,3.2500=6750 kg 

De konsole's wegen·p.st.; =0,45.0,45.0,?5.2500= 
375 kg 

De uitstekende balken wegen p.st. 
=(0,30.1,80.0,30+0,64. 
l,80.0,30.0,5).2500=840 

la De balken,konsole's en kolom wegen samen; 

3.840+6.375+6750~il520 kg 
lb De balken komen bij sommige randkolommen niet voor 

het gewiciht wordt dan;6.375+6750=9270 kg 
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2 De parkeervloeren geven een belasting op de kolom, 

bestaande uit; de nuttige belasting 200 kg/m
2 

_ gew. vloerplaten 240 kg/m2 

gew. afwerklaag 60 kg/m2 

totaal 500 kg/m
2 

2a Perm breedte een belasting van 500.16,80/2=4300 kg/m 
2b De sneeuwbelasting óp het vloerveld bedraagt; 50 kg/m

2 

perm breedte dus 16,80/2.50= 420 kg/m 

3 De hellingbanen belasten de kolommen met; 
3a nu:ttige bel.+gew. vloerpl. + afwerklaag=5CO kg/m

2 

per strekkende meter breedte; 500.3,60/2= 900 kg/m 
3b de sneeuwbelasting op de hellingbanen bedraagt; 

per strekkende meter breedte; 50.3,60/2= 90 kg/m 

4 per strekkende meter bedraagt de belasting door de 

gevel,; 100 kg/rri 
5 het gewicht der balken bedraagt 362,5 kg/m 

de kolom wordt door de balk 

362,5.17,55/2 = 3180 kg. 

')J... 
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kolom nr; 1 2 3 6 7 8 11 12 

nr.bel. aantal breedte totaal 

1 11520 
-

7,20 90000 2a 3 

2b 7,20 3000. 

3a 3 7,20 19500 

3b 7,20 650 

9 6 19080 
Á 

4 6 4320 

148070U<§J 

kolom nro 5 10 kolom_nr 4 9 .. 

bel. aant. breedte totaal bel. aant. breedte totaal 

1 11520 1 11520 

l:) ' 
2a 3 3,00 37800 2a 3 6,00 75600 

-
2b 3,00 1260 2b 6,00 2520 

3a 3 3,00 810 .3a 3 6,00 1620 

3b 3,00 270 3b 6,oo 540 

4 3 16,00 4800 4 3 12,00 3600 

5 6 1~©80 5 6 19080 

75540J(GJ 1 114380LkGJ 

I 

kolom 13 
-

nr. aant·breeedte totaal 

1· \ 11520 

2a 3 1,20 90000 I 

2b 7,20 3000 

0 3a 3 4,00 10800 

3b 4,00 360 " 

4 3 6,00 1800 

5 ·6 19080 ' 
-

136560 J-<C.J ...... 

kolom 14 kolom 15 

bel. aant. br. totaal bel.· aant. br. totaal 
' 

1 · 9270 1 9270 

2à 3 6-00 75600 2a 3 3,00 37800 , 
2b 6,00 2520 2b 3,00 1260 ~ 

, 

~ 

: 
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vervolg kolom 14 kolom 15 

nr. aanto breedte totaal nr. aant. breedte totaal 

4 3 3,00 900 4 3. 11,400 3420 

5 6 19080 5 6 119080 

107'370 J<GJ . 70830 tl<GJ 

kolom 16 17 kolom 18 

1 11520 1 11520 

3a 3 7,20 19500 3a 3 4,00 ·10800 

. 3b 7,20 650 3b 4,00 360 
• 
4 3 7 ,20. 2160 4 3 6,00 1800 i 

-l. 

33830 8GJ . · 24480 L~~ 

-
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, 

,, , 

, 

' • 

, 
,, 

-

. 
' 

. 
. 

, 

-
.. PARl(EER~AEiE $U55TAT T.Dn 

' mw l<ArnEKL T n .G -
1 Ulll·-i l 7' . 

• 



C: 

f 

:t' C 

De bodemgesteldheid 

Van de grond onder de parkeer~arage zijn geen gevens 
bekend.Daar het in het kader van dit projekt niet 
mogenlijk is een funderingsonderzoek te laten ver

ric,hten heb ik de nodige gevens aangenomen. 

M.l/ 
•nnd////'II y.,. I 600 l"'l ;,.,:i 

'' \ \ ,,',11/t// I 

1 
'2. 0. "'t) 

C:3oo 

2 
, 

' 
~ 

'-{ . -- Y-= 20CO k~ ;.,,,,~ -
' 

-z.c.11,0 
C-::loo. 

' 
1· 

/" 

8 

.. 
, 

Zoals in Hilversum gebruikelijk-zal de fundering op 

staal zijn. 
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Berekening van de fundering. 

Om uitvoeringstechnische overwegingen worden de funderings

blokken gestandaardiseerd.De portalen worden op blok-
ken van 2,70 breed,7,50 lang·en 0,75 m hoog gefundeerd, 
de niet in een portaal opgenomen kolommen worden op een 

blok van 2,70 breed, 3,15 lang en 0,75 m hoog gefundeerd. 

De fundering, op staal, 
wordt aangelegd op een 
diepte van 1 m onder het 

maaiveld.(zie tek. blz. 

~l 0 
) 

De verticale belasting op de fundering. 
1 &70 1 

· De verticale belasting,bestaande uit het gewicht van de 
konstruktie en de verticale belasting (zie ook blz. ) 

bedraagt; 
kolomnr. (zie blz ) belasting 

l,2,3,6,7,8,ll,l2 1480700 N 

5,10 755400 N 

4,9 1144800 N 

13 1365600 N 

14 -· 1073700 N 
, 

15 708300 N 

16,17 338300 N 

18 • 244800 N· 
1 

De portalen met de grootste verticale lasten worden 

gevormd door de kolomduo's;l-~,2-7,3-8 .De wind belasting 
en de 'rem'krachten zullen op de portalen een moment uit

oefenen, hetgeen ook een verticale reactie te~weeg zal 
brengen .Deze verticale reactie is echter bij de hier 
boven genoemde portalen, m~t de grootste verticale reactie, 

te verwaarlozen. } 
De maximale verticale last grijpt excentrisch aan. De 
excentriciteit_ is uit het momenten v"e.~l:@:op·'\l·:; te berekenen ' 

-
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Voor de berekenine; op pons zullen we de invloed 

van de ·wind belasting bui ten beschouwing la ten. 

het pottaal zijn dan de volgende momenten(zie 

ook blz 7 ); 
l\Ia zijnde het moment t.g.v. de gelijh.'"I!l.atige belas-

ting door het eigengewicht van de vloeren der 

hellingbaan,q=216 N/cm, de strudlfactor voor de 

kolomvoet is; 9783. ,Ha=9783. 216=2100 KNcm 
Mb zijnde het moment t.g.v. de nuttige belasting 

op de hellingbanen, q=l44 N/cm, strudlfactor; 

9783, Hb = 9783.144 = 1400 KN"cm 
11c ;het moment in de kolomvoet t.g.v. de excen

trische oplee;ging van de parl-::eervloeren op de 

kolom, primairmoment 4s5.103 KNcm, strudlfactor 

. kolomvoet 0, 289 , Me =0, 289 .485 .10 3=1400 YJicm 

Hd het moment in de kolomvoet t.g.v. de nuttige 

belasting op de vloervelden, primairmoment 

275.l03KNcm ,strudlfactor 0,289 lhl=0,289.275.10
3

=· 
800 KlJcm 

Het ongunstigste moment in de kolomvoet wordt 

gevormd door de combinatie l'la+Ivlb-Hc =2100+1400-

1400 = 2100 Klfcm !---l 
, 

De elltcentriciteit van de belasting 

op de kolomvoet wordt dan e =M/N= 

2100/1480,7=1,42 cm 
De kontrole op pons ~eschi~dt 
T =Fd (1 + 2.e/ (h+dJ. ) 

n. h • (h+d), 
volgens ari E 04,1 VE'71 
Fd= 1, 7 .1480, 7 1(N 

h = 0,75m 
aQ =0,3 m 

met; 

,,Nt.: , 11-1.J., 

1 1 ., 'J 

1 f .. » 

1 1 

' 

(1 ,.,, M .. ,hb hl"· i~} 
pri,-.,..~ ..,,.,,...,..........,-t;:.,._ r~ . 

. P"-Rl(E ER~R~5E BU55T/\T JIJn 

lTIW lv'\rnEFJ.. r n G I lllllïl I IP 



f 

0 

al = 0,75 m hoogte kolom 
d =middellijn van het cirkelvormig lastvlak= 2(ab+al)=0,67m 

2 .1, 4 :: 
1~11-480700( l+75 +6? )•1,7 , . 2 _ 

L= ----"----- =. - .'è4N/cm =0,144: N/mm2 
75.n. (75+67) 

de betonkwaliteit is B 22,5 ,toelaatbaar t=·~J- N/mm2 

de blokhoogte is voldoende 

We nemen aan dat de reactie van de grond op het funderings

blok gelijkmatig verdeeld wordt.Deze reactie bedraagt dan: 

last 1480,7 KN. 2 oppo blok 20,2 m2 last/opp= 148 KN/m2 

gewicht fundering per m2 ; = hoogte maal s.g. 
= 0,75. 25 = 18,75 '' 

gewicht zand boven de fundering =hoogte. Big,= 
= o_, 25 • 16 = 

totaal 

4, ,, 
166,75 KH/m2 

De gelijkmatig verdeelde reactie geeft een moment in het 

funderingsblok waarop gewapend dient te worden. -t · - L,,..., 1<1 ctA\11. du~ <¼V\.: _ ,_ 

De benodigde wapening berekenen we uit het momenten 

evenwicht om het drukpunt van de beton-drukz·one. Als 

hefbooms arm mogen we ni·et meer dan O, 85 maal de hoogte 

nemen i"v.m. het losscheuren van de trekznne. 
Het momenten evew.-dcht wordt dan; a.A~0,85.h=y.½.q.12 

a =vloeispanning staal voor FeB400 = 400-N/mrn2 

A opp • . staal per m , 
h = hoogte fundering= 750.mm 
g_ = de gelijkmatigverdee1de reactie =0,17 N/mm2=170N/mm.m 2 

voor de langsrichti1:,g geldt; 400 .A1 • 0, 85.750=1, 7. ½. 0, 17 (17 40) 

Al =1750 mm2 /I-I. , we nemen hiervoor y1 16-9 c~ 

voor de dwai'srichting; 400"A~.0,85.750=1,7.½.0,17.(1350) 2 

A duars vrorclt lJ.00 mm2 /m neem ,016- 16, 5c....., . 
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De reactiekracht moet worJen opgebra~ht door Je erend 
onder de fundering, derhalve dient deze reactiekracht 

kleiner te zijn dan het evenwichtsdraagvermogen van de 
grond.Het evenwichtsdraagvermogen is te bepalen met 
de volgende formule; Pe =Pb.Nb +c.Nc +B.y.Ng,oftewel 
het evenwichtsdraagvermogen 'vv'ordt geleverd door een 

gedeelte afhankelijk van de bovenbelasting de co~sie 

en de bre2dte va:h,·. de fundering. 
wanneer we de invloed van de cohesie verwaarlozen, 

wordt het evenwichtdraagvermogen;Pe=Pb.Nb+B.y.Ng 
Pb = belastlng naast de fundering; diepte l·m,volume

gewicht van het zand 16 KN/m3 = 16 KN/m
2 

Nb,Ng zijn coëf. afhankelijk van de afschuifhoek =30° 

Nb=l8,4,Ng=l5,19 
y = het volume gewicht van de grond= 16 KN/m

3 

Bis de breedte van een funderingsstrook,daar we hier. 
een rechthoekige poer hebben moeten we de breedte.zijnde 

270 cm,met 1+25 vermenigvuldigen. 
. ~ 2 

dus Pe=l6.18,4v+l,25.2,70.16.15,19 = 1180 KN/m 
de belasting isl66,75 KN/m2 ,de grond is dus sterk 

genoeg. 

De ·~rntt.ingen 
Om de zettingsverschillen. te bekijken, worde·n de zettingen 

onder het portaal,gevormd door de kolommen 3-8, en 

de zetting van de kolom nr.15 berekend. 
De berekening van de verkorting/lengte gebeurt met de 

f 1 T h .. 2 - lOl d ormu e van erzag 1 = .=..J2. og(p+ P) 
C p 

p = de oorspronkelijke spanning in de grond 

dp= de spanni~gstoename 
p berekenen uit de volumegewichten 1 

dp berekenen we uit ·de belasting met dien verstande 
dat we per diepte-eenheid met de verspreiding van de 

extra druk in de &ron~ rekening moeten houden,de co~f. 
waarmee we de belasting vermenigvuldigen,vormen we 
door het opp. van de fundering te delen door het opp. 

waar over de belasting zich spreidt. . 

-
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Berekening van de zettingen onder het funderingsblok 

van het portaal 3-80 

De belasting op deze fundering is 16,675N/cm2, 
de aanleg van de fundering was de spanning y.h, 

y=volumegewicht droog zand =l,6N/cm2 ,h=lm 

dus _p=l,6.l=l,6N/cm2 

voor 

De spanningsverhoging dp is dan 16,675-l,6=15,075N/cm2 

Deze spanning dp verdeelt zich over een steeds groter 
oppoafhankelijk van de diepte. Tie spanning op een bep. 

. . opp.fundering 
diepte wordt dan, dp=opp.op die dieptedp .. 
Met behulp van de formule van Terzaghi berekenen we nu 
per laag van lm de zakking d=2,.l1ogD~dp. 

C 

diepte p p - dp dp logp+dp c1. 
.:: 

\ 
p . 

..;1 1,6 20.15 =15 . \ 
2,4 20 13,2 o,82 

-2 3,2 20.12 =11,3 
4 27,5 10 0,54 

-3 4,8 20.15 = 8,7 
5,6 .35,5 7,9 0,38 

-4 6,4 20.15 = 7-
.· 6, 9 · 44,5 6,4 0,28 

-5 8,4-1=7,4 20~15 = 5,7 
7,9 54,5 5,3 0,23 

= 

d 

\ 
6,3 

4,2 

2,9 

2,1 

1,8 · 

-6 10,4-2=8,4 20.15 4,8 
65 totaal d= . 1 7, 3irrn 

1.6 

I 
I 

I 

I 

I 
1:J 1 

/ 1 

/ : 
/ 1 

1. 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
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De zetting onder de fundering van kolom 15 

De belasting van de bovenbouw2bedraagt 7082'.3Klr 2 
opp.fundering 2,7.3,15= 8,5 m belasting/m = 8,4N/cm 

gewicht funderingsblok=y.h=2.5.0,75 = 1,875 N/cm2 

gewicht zand op de fundering=y.h=l,6.0,25 =+0 1 4 N/cm2 

de n~euwe belasting is dus ;10,7 N/cm2 

Hei gewicht van het weggehaalde zand=l,6.1 = 1,6 ,, 

De extra spanning op de grond wordt dus dp = 9,1 ,, 

Deze extra spanning dp verdeelt zich hoe dieper we komen 
over een groter opp;dph=opp.fundering dp 

opp.op diepte h 

De zettingen worden berekend met d= 2 , 31ogP±QJL 
C p ' 

waarbij p de oorspronkelijke korrelspanning is en c een 

constante, c=300. 

diepte - dp dp iogp+dp d 
.t;' p p ·P 

-1 1,6 815 .9,1=8,5 
2,4 8,5 7,6 0,62 4,8 mm 

-2 3,2 8,2 .9 1 1=6,l 
4 12,8 5,3 0,36 2,8 ' ' 

-3 4,8 8,5 .9,1=4,4 
5,6 17,8 3,8 0,22 1,7 ' ' 

-4 6,4 . · 8, 5 .9,1=3,2 
6,9 24 2,9 0,14 1,1 · 

' ' .;.:5 8,4-1=7,4 8,5 .9,1=2,5 
7,9 31 2,3 D,11 o,9 ' ' -6 10,4-2=8,4 8,5 .9,1=2 

·.39 totale zetting 11,3,, 

I 
1•.3 / \ 

I 

I \ 
\ 

\ 

V::.1.r, , -1 

C-..3= 

l 

1 

\ 
_____ -=-:ir-lt--'-=---~- ')_'t ~ 

G➔ Lvi;~J 
vergelijken we de zettingen van 8-3 en 15 ,dan blijkt 
verschil 17,3-11,3=6 mm te zijn,acceptabel duso 
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De windbelasting. 
Hoewel de gevel als borstwering uitgevoerd is,wil ik 
er mee rekening houden, dat er later eventueel een 
dichte gevel in geplaatst wordt. Voor de berekening 
ga ik er dan ook van uit dat de gevel gesloten uit

gevoerd is. Voor de overdracht van de stuwdruk van 
de gevel op de vloer, neem ik aan ,dat de gevel zodanig 
bevestigd is, dat per vloer de windbelasting gelij}~na

tig verdeeld aangrijpt over een hoogte gemeten van 
een halve verdiepingshoogte onder tot boven de vloer. 

De vloeren dragen de windbelastint 

over naar de kruisen en portalen. 
De voegen in de Ergonvloer zijn n.l. 

zo sterk, dat deze volgens proef
nemingen beschreven in Cement XXV 
(1973), nr.10, met een vijfvOudige 
zekerheid spanningen van 1 kg/cm

2 

over kunnen drac;en. ~r...,,t ...... 1 vP..,,z,u....... 

-
0 

:8 
+ 
C, 

":, 
,.; 

~ ,-

+ 
.e ... 

De ERgon SPA20 vloer is dus instaat als schijf de krach-

ten naar de schijven en portalen over te dragen. 
De stuwd:1::'uk bedraagt voor gebouwen kleiner dan 15m 
830-N/m2 , de coef. ·voor druk wrijving en zuiging z·jn 

r;spect.ievelijk O, 8 0, 04t,:en(-9 "4 ( T.G.:Sp,rt232). · 
schema vloer voor het deel der parkeergarage tusoen 

dehelline;;;n 
1 1 1 1 1 1 1 1 1-

_.J = frj 
1 
1 -

\ 

In de X-richting nemen portalen, inde Y-richting nemen 

kruisen de horizQntale krachten op. 
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De windbelasting in de X-richting. 
Doordat de buitenste hellingbaan met een dilatatie 
voeg van de parkeergarage gescheiden is,wordt de 
druk en zuiging niet over meerdere portalen verdeeld, 

(zie tekening blz 9-3) maar nemen de portalen druk 

of zuiging op. 

1 1 1 . 1 1 1 

Py-:1j~--I-

'.[DJ.!JIIJl_l ll1lL.lfJ-1'Til UIJJlJli 
P~ .... ~ 

-bero./.>l•"') 'f"'i:T"'~~ 

De totale krachten op de.hellingb~an word~n; 

Pdruk =0,8 • 830 • (6.7,20) • 3,60 = 103 Kli 

Pwrijving=2. 0,04 .830 .(0,75+3,60+0,75).3,60 =1,2KN 
Pwrijving is dus de kracht per verdieping op de zij
kanten van de hellingbaan, Pdruk is de kracht door de 
winddruk per verdieping.Voor de wrijving op het. dak 
geldt-Pv..rr.dak=0,04.830.(6.7,20).(0,75+3,60+0,75)~7,3KN 
De resulterende kracht op een portaal is 1/7. d~ to
tale kracht ,want de vloerschijven verdelen de krachten 

gelijkmatig over de portalen. 

belasting per portaal; 
Pdak; P4= (Pdrulc+Pwr~Pwrdak)/7= (103+7, 3+1, 2 )/7=15, 8KN 

Pverdieping=P5=P6=(Pdruk+Pwr)/7=(103+1,2)/7= 14,SKN 

\ 

' 
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Wanneer we het rechter gedeelte van de parkeergarage 
tussen de hellingbanen bekijken zien we dat hier de 

windbelasting a-symmetrisch de vloercwhijf belast. 

k /4 1 , 
1 ~- ~ , -- _ _, .,__-----.=====;r====n=====F=::::d:::=l-

/ 1 1 1 '/ 
l - ..-----ll----------4, .. .......:..,. 

p / 11 •, ·i,·t·• · 
-1-,:-..... .... '1 ' · Jf~~~- Wt C 

"' 1 ,, .··"~· ,~~;\E;i;•::·· 
1 ' y 

1 
li 

1 1 1 1 

De totale krachten per verdieping voor de wrijving 

langs de gevel en de wind-druk worden; 
Pwr =0,04. 830. (0,75+16,80+0,75+3,60).3,60= 

Pdr =0,04. 830. (7,20 +4,80) .3,60 = 
De wrijving op het dak bedraagt; 

2,6KN 

14,4KN 

Pwr.dak=0,04.830. (3.7,20+4,80).(0,75+16,80+0,75+3,60)= 
=19 KN 

Wa;nrie.J;r.de vloer de belasting gelijkmatig over de por
talen zou verdelen, dan zouden de resulterende krachten 

per portaal worden; 
Pdak=P4=(Pwr+Pdr+Pwrdak)/5=(2,6+14,4+19)/5=7,2 KN 

Pvloer=P5=p6=(Pwr+Pdr)/5=(2,6+14,4)/5=3,4 KN 
Doordat de belasting a-·symmetrisch is , ontstaat er een 
moment, waardoor de krachten niet meer gelijkmatig over 

de portalen verdeeld worden. 
De invloed van het moment op de krachten in het portaal 
is vast te stellen , w4.nneer we aannemen , dat de p·ortalen 

zi~h t.o.v. de schijf gedragen als veren. 
Uit de computer berekeningen volgt (zie blz 7è ) ; 
dat ~oor een belasting van lKN de uitbuiging van het 
portaal gelijlc is aan O, 0065. cm de veèrconstante cl is 

-4 / dan 1,54.10 KN m. 

.....i - .., ,.,. 
'-l • 

n l:. 
a· 
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Voor het kruis is de verplaatsing voor een kracht van lKN 

d=O,Ol6cm, de veerconstante is dan c2=0,62ol0-4KN/m 
Wa nummeren de portalen vanaf de dilatatie-voeg met 

pl tot p5 en de kruisen met kl en k2. 
-:z...,"""""T._e~.., -1;,,v i'"''..;:T.;'~-

"1 .1.0 7.10 7 :to «.9o 

---
' 1 

1 

'f 

Uit het momenten evenwicht om de dilatatievoeg kunnen 
we berekenen waar de resulterende kracht van de porta
len aan zal grijpenoDe afstand tot de di~atatievoeg 
van dit zwaartepunt der portalen blijkt 13,90 te zijn. 
Het moment door de belasting tov dit zwaartepunt be~ 

draagt;-Pwrdak"Ll+Pwr.L2+Pdr.L3= 
19( 3 •7 ,~o+4 ,so_13,90)+2,6(26,40-13,90)+14,4t7' 2

~+4 ,so+ 

+12,50)= 11~,2 KNM 

De -Schijf verdraait door het moment met een hoek f 
De krachten in de portalen worden cl.f.L L~D afstand 

tot het zwaartepuntoHet moment t.g.v. de portalen 

en kruisen wordt dan c_~
2
.L~f 

moment t .cl. tp 

13,9.pl= 
6,7 .p2= 

2 13,9 .cl. - 193.cl. 
6,72 .cl •. = 45 

2 0,5 .p3= 0,5 .cl. 
. 2 

7,7 oP4= 7,7 .cl. 
\ 2 

12,5.p5=12,5 .cl. 

= 0 

= 59 
= 156 

0 .kl= 0 = 0 
' 2 . 16,8.k2=16,8. c2. - 114 

totaal 567.cl. 

portaallrrach ten 

~= 13,9, o,2 =2,8 
~= 6,7 =l,~4 

~= 0,5 
);: 7,7 
~,.12, 5 

. k,~ 0 

I(~ 16,8.0,2 
=113,2Klîm 

=0.1 
=1,54 
=2,5 

= 0 
c2 
01=1,36 ~ 

uit het momenten evenwicht volgt cl. =0,2 -' 
[r,v IAff ell\ 

-
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De krachten in het portaal door het moment en door de 
evenredigverdeelde belasting moeten saoengesteld \·10rdeJ;J. 

pl=•2,8 + 7,2 = 4,4 KN 

p2=-l,34 + 7,2 = 5,8 KN 

p3=+0,l + 7,2 = 7,3 KN 

p4=+1,54 + 7,2 = 8,64 I(N 

p5=+2,5 + 7,2 = 9,7 "Kn 

We zien dus datt de belasting van het portaal p5 op 

het dak::;9, 7 KN kleiner is dan de kracht op het dak van 

de hellingbaan n.l. 15,8 KN. 
Daar het portaal alleen op de grootste krach.ten zal 

worden gGdimensioneerd, zal ik de krachten in de vloeren 
door de a-symmetrische belasting niet meer uitrekenen. 

\ 

-

. 
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De windbelasting in de Y-richting 
Deze belasting wordt door kruisen ope;enomen.Daar een 
dilatatievoeg de parkeergarage doormidden deelt,kunnen 
we niet de druk plus zuiging over de kruisen verdelen, 
maar moeten we per door dilatatievoegen begrenst gede~lte 

de druk of de zuiging op de kruisen aan laten grijpen. 
Voor het rechter gedeelte van de parkeergarage tussen de 
hellingbaneh grijpt de belasting nagenoeg syrurcetrisch 
aan,dus mogen we de totale windbelasting gelijkelijk 

over beide kruisen verdelen. 
1 

D~ kracht per verdieping is; 
Pd.ru.k= .0,80830.(0,75+3,60+0,75+16,80+0,75+3,60)+0,75). 

' 
(3,60) = 64,5 KN 

Pwr.gevel=0,04.830.(4,'t/120;a.-@,80t.3,60= 4 KN 
De wrijving op het dak wordt; 
Pwrdak= 0,04-830.(0,75+16,8+0,75+3,60+0,75+3,60+0,75) 

.[J,S0.4+4,80)=28,5 KN 
De kracht per kruis op het dak wordt Pl=64 , 5+~+

2s, 5=48,5KN 

De kracht per kruis ·op de vloer wordt =P2=p3=64 ,~+4=34,
2

KN 

\ 
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Temperatuurspannine;en 

Door fluctuatie's in de temperatuur zal het beton ver
korten of uitzetteno Wanneer deze lengte veranderingen 
verhinderd worden, zullen temp.spanningen optreden. 
Volgens 'Dilatatievoegen in gebouwen' zal de t~mp. va'
rieren van -16 C tot +34 C. In het beton zal een tempo 
verloop optreden van -13 C tot +27 c. 
Naast de temperatuursveranderingen moeten we ook met de 
krimp van het beton rekening houden.De krimp is alsvolgd 
om te zetten in een gelijkwaardige temperatuurdaling. 
Voor een relatieve vochtigheid van 90% zal de· krimp 

15.l0-5bedrageno Daar we prefab. beton toepassen, zal 
·bij montage een gedeelte van de krimp reeds ope;etreden zijn 

Wanneer we uitgaan van 4 weken oud beton, dan is dit 
reeds voor 40~<> gekrompen. We hoeven dan slechts 60% van 

de krimp in rekening te brengen. Nemen we een temp.coef. 
van 10-5 i.p.v. 1,2.10-5(hetgeen dus veiliger is), dan 

is de gelijkwaardige temp.verlaging gelijk aan; 
60/100.15.10-5/10-5=9~0. 
Het ergste geval zal optreden ,wanneer we bouwen bij 
+27 C, zodat we rekening moeten houden met eem temp. 
daling van 27+13+9=49vC. 

De temperatuurspanningen kunnen in de parkeergarage 
ontstaan,doordat de vloeren de temp.variatie's volgen 

terwijl de fundering de zelfde temp. zal behouden.In de 
kolommen kunnen dan spanningen ontstaan. In de x richting 

zal dit meevallen daar_ de balken op scharnier en rol op
gelegd zijn .In de y richting zullen we moeten dilateren. 

De verkorting van de vloer zal bedragen; temp.verandering 
\ . 

maal temp.coef maal lengte= t.a.l 
-5 0 a=l,2.10 ,t is in het ergste geval 49 C, 1 wordt gere~ 

kend vanaf een vast punt zoals b.v. een stabiliteits

verband. 
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De kolom zal met de verplaatsing van de vloer meemoeten 
gaan. Deze verplaatsing d zal een kracht F oproepen in 
de kolom. Deze kracht F zal de vloer weer verlengen 
met .f"/opp.E l ,deze contra verplaatsing is echter te voer 
verwaarlozen. Wanneer de kolom met een scharnier aan de 
fundering bevestigd is zal gelden; 

d=f.H3/3.Eik 1 De spanning pis 
'. , ?. om 2 

dan N; W = f. li/..b.~.h oftewel; 
d H2/., E'·- . h =p. ) • . -~- . 
d=verkorting .,in het betàm dus=t. a .1 

-5 in het ergste geval 49.10 · .1 = 
p. H2 /3 . E:- • J. h °'"'"',,__,..t...~ 

Voor een onder 
J:r 1/ , 2 p=-1-. H. -2- b6h , 

ingeklemde kolom is dit; d=2.f.H3/3.8.EI 
d=p .H2 /3 .E.~h. 2_, 

of als we de ergste temp. daling 
beschouwen dan; 49.10-5.1= 

2 . 
½p.H /3.E.-1h 
Bij de zelfde verplaatsing is de 
spanning bij de inge~lemde kolom 
2 maal zo groot als bij de kolom 
met het scharnier. 
Bij de niet ingeklemde 

49.· 10-5 1 7. E1 h/TT2 p= · • • • :.; • -2- • .ti 

hankelijk van de lengte 

lom. 

kolom is de spanning gelijk aan 
De spanning is dus lineair af
van de vloer of de dikte der ko-

De plaats van de kruizen blijkt op de lengte- 1 van de 

vloer inzoverre weinig i_nvloed te hebben" daar er maar 
twee mogenlijkheden zijn voor het parkeergedeelte tussen 
de hellingbanen n.l. kruiöen tussen de kolommen van de eind 

velden of dubbel~ krui~en in het midden. 

--i--1 ~ ------~--T-
L
,, 

·--~ L 
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De :nvloed van de plaats van de kruiB~n blijkt 

voor de rekenwaarde van de aantehouden lene;te 

weinie; uit te maken .Bij krui~en in de koptrave's 

is de lengte 3 maal 7,20 m.Bij kruizen middenin 
is de lengte 2 maal 7,20 pluB 4,80 m. Een relatief 

verschil van 1/18. 

Daar in de busgarage stabiliteitsvoorzieningen 
op andere plaats dan in de koptrave's hinderlijk 

voor de circulatie is,ligt het voor de hand de krui
zen alleen in de kQptrave's te.leggen ,opd~t we een 
zekere uniformiteit krijgen, met alle gunstige aspecten 

voor de kosten. 

Wanneer we afstappen van de'worst case'analyse en 

stellen ,dat de temp. tijdens de bouw 10~0 is dan 

zal de spanning pinde niet ingeklemde kolom op 

de maximale afstand van 3 maal 720 cm tot het kruis 

worden; 

. 

1------------------------~------------1" 
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De berekening van de vloerplaten. 

De vloerplaten overspannen de ruimten tussen de bal
ken van de hellingbaan en de parkeervloer.Deze over

spanningen bedragen respectievelijk 720 cm en 630 cm. 

Voor het parkeerdak zijn de belastingen: 

nuttige belasting 
sneeuwbelas-t;ng 
gewicht platen 
gewicht van de afwerklaag 

totaal 

Het moment in het parkeerdak wordt. 

/ 
2 / 2 4 / 2 M = 1 8.q.L = 1 8.5,5 .630 =27.10 kg cm 

Eigenschappen van de plaat 

200 kg/m2 

50 kg/m2 

_240 kg/m2 

60 kg/m2 

550 kg/m2 

De ! 1 ?0 m brede plaat is 
van 1~ spa~ingen g 13 ·voor- ofo} o o o o o o}j o o o o o o ~ 
zien~ De dsn.opp. bedraagt; 
240.20-12. i3~/4=3200 cm

2
=A 

Traagheidsmoment I=l/12.b.h3-

'l..!-IO 

4; 4 -13 20.12=14,3.10 , 
s.g. 1800kg/m3gewicht/m

2
=240 kg/m

2 

~T.g.v. de voorspankracht P ontstaan inde boven en 
onderzijde van de plaat bij de opleggingen span
ningen :1) =-P/A+P.e/w=~z-::-fb-~ ärt:;;···4Qi,;53 '.VB~74 

2) =-P/ A-P. e/vL:-0:;45-:"f k-,, art •.. 401. 9 VB 
- . 2 C 

Voor B30 geldt 2. fb=30 kg/cm · · . 
0.45 f =-133 kg/cm

2 

weerstandsmoment W=66~6 cm 

e=excentriciteit=6 cm 

formule 1 en 2 optellen geeft p/A=52,5 kg/cm
2 

P=70 ton 

q=-52, 5+P .:ë/W =~i+l0, 5 kg/ cm
2 

/ . 2 
Oo=-52,5-p.e/W =,-115,5 kg/cm 
Dit zijn dus de spanningen bij de opleggingen 
tijdens de montage, dat deze spanningen maatgevend 
zijn voor de· bepaling van de voorspan-kracht, komt 

doordat we rechte voorspanelementen gebruiken. 

. PJ\Rl(EERtARA5E aus5TATTDn 
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ln de gebruiksîase worden de spanningen in het midden 

d:er dsn. ; 
~=-F/A+P'.e/W-M~ ~/W 3) 

. . uO u 

6c, =-P '/ A+P 1 
• e/W+Mtot/W 4) . 

P' is de voorspanning verminderd met de krimp en kruip 

verliesen stel P'=P(l-0,2) 

3) -0,8.52,5 +0,8.42.104/6666 - 27~104/6666 = - 31,6 lcg/c~ 

4) ~ ,.:.·Q.a~ (-52,5-42.104/6666 + 27 .io4/6666 =-52 kg/cm
2 

De. spanningen in de onder en bovenzijde der plaat 

blijven binnen de normen. 

doorbuigi~g van de plaat. 
. . 

De doorbuiging van de plaat onder. volle belasting 

bedraagt; d= P.e L2/8.EI - 5/384. q.L4/EI 
Het blijkt dat de opbuiging door het moment t.g.v. 
de voorspanning groter is dan de zakking t.g.v. de 

belasting. 
d = (P.e- 5.8.Mtot/384}.L

2
/SEI= _ 

:;::(42.104- 5.s.21·.104/384)6302/s.2.105 .75.103==0.65 cm 
Ónder alle omstandigheden is er dus een afschot 

gewaarborgd. 

1(7 

0 
~'5~-~ 'f'().,\11 V\_lM ~ 
l...,t.., ~ ¼\1.-è~ ~-

r _____________________ ....;. _________ ---J" 
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Berekening dakbalk. 

De last op de balk. 

Op de vloer werkte; nuttige belasting 

.sneeuw 
' ' 

.. gewicht vloer 

gewicht afwerklaag 

totaal 

200.kg/m2 

. 50 kg/m2 

240 kg/m2 

60 kg/m2 

550 kg/m
2 

De kracht op de_ balk wordt; 7,20/20·550 kg/m 
· . 2 2 

Dit geeft een moment 1/8.(7,20/2.(5,5}).(17,l.10) 
. 6 . 

Mbel= 7,2.10 kg.cm 
Voor de balk wordt gekozen Ergon IV 30/106 

De_. eigenschappen van het prof.tel bepalen we met de 

metode beschreven in; Theorie van het voorgespannen 

beton, ir.Bruggeling~ 

,,, 
j.9 
~ . ' 1-<J ' 

Voor de midden dsn geldt T ·r 
b=29, bo=8, D = b/bo =3,62 

h.=i4,5 , h=l06, ffi = i4,5/106 =0,1365 
0 3 6 4 I = 0,21 b .h = 2.10 cm 

W = 8;f~ b:.i±2; 3,~. 103c_m3 
2 . 

B = 1,7 b
0
.h = 1450 cm 

.... -.~--. 

Voor de opleggingen geldt; 
· 4 3 b=29, h=52,5 cm I =35.10 , W = 13;3.10 

Waarschijnlijk is _de dsn. bij de opleggingen bepalend 

voor max. hoeveelheid voorspahwapening. 

Bij de opleggingen geldt: 1) ~ = -P/A+ P.e/W 
.. 2 ) 6

0 
= -P/ A- P. e/W 

2 
A ~ b.h =1520 cm 

uit·art 401,9 VB74 volgt;· =0,45 f k=270 .c 

, ' , , 4 01 , 5 3 , , . , , ; == 2 • f b . = 5 0 
J 2 

1) en 2) optellen geeft P/A = 110 kg/cm 

: . 
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Hieruit volgt; P = 167000 kg 
Als we 1) en 2) aftrekken krijgen we; 

P.e/W =330/2 dusr:e= 13,2 cm 
Wanneer we uitgaan van een recht voorspan 
draden verloop dan wordt de einde midden 

dsn. 106/2 - (52,5/2 - 13,2) = 40 cm 
De spanningen bij de boven en onderzijde t.g.v. de 

voorsp. worden dan; 
:5){:P/A + P.e/W = 167.103/1450 + 

4 ~=P/ A - P. e/W = 167. 103 /1450 

3 3 167.10 .40/38.10 =+60 
. 167 .1ó-' .40/38.103=-280 

Door het eigentewicht van de balk ontstaan spanningen 

in de midden dsn. = ± M/W, M=l/8. 362,5 .• 17,1
2

= 
6 . 3 . 2 . 4 

5) Cf=+60 - 1,32.10 /38.10 =+.25 kg/cm 1,32. 10 kgm 

(6)(>o=-280 +1,32.106/38.103~..;255 kg/cm
2 

·Door krimp en kruip zal _de voorspanning afnemen met 
+ ' ' - 20%, na een zekere tijd worden de spanningen; 

(1-0, 2) (P/ A+P .. e/W)- MiwW -Mbel/w = 7) 
(l-0,2)(P/A-P.e/W)+M W +Mb 1/w = 8) 

e 6. e 3· ~ 2 
. 7) 0,8.60-35 - -7,2.10 /3,8.10 = 1~6 kg/cm 
8) -0,8.280 +35+ 7,2.106/3,s.103= 0 kg/cm

2 

on1er zijn de toelaatbare spanningen volgens art. 401.4 
2 

1~5 fb , fb=25 kg/cm vo~r B60 

-10 -'lb l0ol.lC!"l ..J:ifl'-"'""'") 

+ -+ + = 

i-P1 _+::l>, ~•1c> o. OV\_d.e/1.Är"'"'Yl'V\1 
\)~WUM,, 

·. 
_}M~ . fl'l~J~d +äl-a.J, 

~oon~I'°""'"'"" <l 
·-•.,., 

. . 
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Het is niet voldoende alleen de middendsn. van de voor

gespannen dakbalken te kontroleren,doordat de ligger 
verloopt is het mogenlijk dat in een andere dan de mid

dendsn. de spanningen te groot worden. 

Als er zo een dsn. is,is deze als volgend te bepalen. 

We vereenvoudigen de balk tot een ligger met een hoogte 

in de middendsn. hen een hoogte in de eind dsn.½h 
De hoogte 1Lx neemt dan toe volgens hx= ( l!f2. x/L ) ~h 
De grootte van het traagheidsmoment wordt voornamelijk 

bepaald door de afstand van de flensen,ofte~el; 
I=2.b.h(½h~ 2 het weerstandsmoment wis dan I/½h=b.h0 .h ~ V - ~ X 

-Lqx(L x) 
De spanning in een dsn is dan p=M/w= 2 

- · 

b.hohx 
p= (L-x)qi:ï 

b.h
0
.h. (1+2x/L) 

de afgeleide hiervan p' 

J lf~o 
l~ 

+-f 
h -~ 
b 

deze funktie p' is voor een aantal waarden voor x te 

bepalen; 

X= 0 p'= C 

½ • L -1/8.c 

¼.L +1/6 .c 

1/3.L +c.1/25 
Voor x=L.1/3 zal p' bijna O zijn, bij dit punt zullen 

dus de grootste spanningen optreden. 
' ~ .t',cc <.261,,,i.. 

. 

1 

0 
L .1. ,-~! .. , -,. 
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Berekening van de spanningen in de dakbalk op L/BJvan 

de overspanning. 

1/3 van de overspanning=l680/3=570 cm 
De hoogte van de balk is dan; 106-1710.1/16.1/3.½=88,5 

met behulp van de tabellen in Bruggeling ;-th. en 
pr. van het voorgespannen beton-- vinderi we voor 

I = 1230000 cm4 · 

W = 27800 cm) 

op= 1240 cm2 

De belasting/m2=550 ke/m2 ,oftewel 1980 kg/m 

M tt· =½qLx-½q_x2=62.l05kgcm · nu 1g 
De belasting door eg=3,65 kg/cm Hee;=l,16 kg/cm 
Ook nu is de eindoplee;ging bepalend voor de hoeveel 

heid toetepassen voorspanning. 

p0=-F/A7Fe/W =0,45 fck=270 kg/cm2 

2 
pb=-F/A+Fe/W= 2.f0 j= 50 kg/cm 

art 401,9 VB 74 1) 

art 401,53 VB 74 2 ) 

voor de oplegging geldt 
~ 4 3 b=29,h=52,5,A=l520,I=75.10 ,W=l3,3.10 

uit p 0 +pb volgt F/A=llO kg/cm2 . 

F=l67000kg 
pb~Po geeft; e=l3i2 cm de afstand van het wapenings 
-aangrijpings punt tot de onderijijde is dan 13, 3 cm 

In de middendsn op L/3 wordt de spanning bij resp. 
onder en bovenrand, onder invloed van eigengewicht~ 

en nuttige belasting en rekeninghoudend met een af-
name van de voorspanning t.g.v. krimp kruip en relaxatie 

van 24%; 
p 0 =(1-0, 24) (F/ A-Fe/W)+I1eg/W+Mbel/W=52, 5kg/cm2 

pb=(l-0,24)(F/A+Fe/W)+-Heg/W-Mbel/W=-209 kg/cm2 

volgens art 401.4 is onder toelaatbaar l,5fb=37,5 kg/cm2 

dus i5 kg/cm2te veel ,door een extra excentriciteit 

spannen we dit weg; (1-0,24)(Fè/W)=l5,e=3,3 cm 

De spanningen worden dan;" p 0 'T 37,5 pb=224 kg/cm2 

,· PA.Rl<E ER~AE5E aus5TAT T.Dn 
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Bepaling van het breukmornent 

Ook het breulanoment dient te worden bepaald op 1/3 

van de overspanning 

hoogte van de balk 88,5cm afstand wapening onderzijde 

balk 10cm, h is de afstand wapening tot de bovenzijde 

van de balk=78,5cmo 

Mbr= (h-0, lh)A11fpk art· 503, 1, 3 VB '7 4 
we gebruiken 13 tonskabels F=l3000kg,fpk=Fo/0,75=17000kg 

1, 7Mbel+eg < N0r 

(6 5 6 5)- 7 ( ) 3 1,7 2.10 +11, .lo -1,25.10 <13 78,5-7,8517.10 = 

.1,45.107 

kontrole schuifspanningen t 

Vlak achter het hamereind zal de schuifspanning voor

namelijk door het lijf opgenomen worden 

t=l620/2.(19,8+3,65) _42 , / 2 - i-cg cm 
8.56 

toelaatbaar volgens art 504,2,1 t~½fb+o,15 F/ab 

fb=25,Ab=:848 t= ½.25+0,15.13.10~/848=35,5 

een t van 6,5 kg/cm2 moet opgenomen worden door wapening 

of ~oor vergroten van het hamereinde. 

De grootte van het hamereinde is dan alsvolgt te bere-
.. 

keneno 
Stel de afstand tot het midden der overspanning x, de 

hoogte der balk bedraagt dan 106-x/16, de schuifspanning 

t tengevolge van de dwarskracht bedraagt dan; 

(19,8+3,65)x/8(106-x/16) , ook nu laten we de dwars

kracht in de dsn. x· uit het midden alleen door het lijf 

van het profiel opnemen. 
de toelaatbare schuifspanning bedraagt; art F 540 2 

t=½ fb+ 0,15.F/opp. 
fb=25kg/cm2 F=l3.l04kg, opp.=8(106-x/16+2.21.14,5) 

als we de optredende en de toelaatbare schuifsp. aan 

elkaar gelijkstellen krijgen we de volgende vgl.; 

P..\Rl(E ERl:A.R~5E aUS5TAT T.Dn 
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4 
23,45oX = ½o25+0,15ol3.10 , 

8(106-x/16) 8(106-x/16)+21.14,5.2 

door vermenigvuldiging met de noemers van de breuken 

krijgen we de volgende kwadratische vgl.; 

14,8ox2 -5,815xtl04 +32.10
6 

waaruit volgt,x=660 cm, dus een hamereinde van 180 cm 

lang. de schuifspanning t bedraagt dan: 

23,45.660/8(106-x/16)=30 kg/cm
2

, hetgeen daar ook toelaat

baar is volgens;t=½.25+ 0,15.13.104/(8(106-660/16)+610)= 

=30 kg/cm2 ·· 

l i~-, 1 
1 ll 1 

1 Ll 
~x L 

1fo 
t-4 
~o 

. F.A.Rl(EERCA.RA5E 8lJS5T/\TT.Dn 

. ' 
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Berekening der spanningsverliezen in het voornpan staal 

In de balken worden 13 tons kabels toegepast opp. 1 cm
2 

werkspanning 13.104N 
De totale verlenging van het staal 

d=L 0 p/E= F.L/A.E = 130.000.17400 = 
5 100. 2,1.10 

De verkorting door de krimp is da11; 
-5 . 18.10 .17400=3,14 mm 

De verkorting door de krmip is; 

is dan; 
19m .mm-J4 

Een relaxatie van 9% geeft een'verkorting"'van 9,8 mm 
De staalspanning zal dus verminderen met; 

(3,14+14+9,8)/108 = 24% 

Temp. $panningen in de balk 
,/ 

Als we uitgaan van een temp.verlaging van 23°c en 
een krimp. verkorting geiijkwaardig aan 9°c dan 

zal een verkorting in de balk optreden groot; 

1,2.105 .(23+9).1740=0,.67 cm 
De balken zijn aan de kolommen bevestigd met een 
rol en een scharnier, de rol wordt gevormd door 
een elastchmeer oplegging 15X20,4,l cm dik.De glijdings 
modulus G bedraagt 10 kg/cm2 , de horizontaalkracht 

rl door de verschuiving van de oplegging wordt; 
H= 15.20.10.y y=0,67/4,1 n.l. de hoek van afschuiving 

H= 490 kg 

. 
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Berekening van de spanningen in de konsole 

De konsole wordt belast door; 
nuttige belo+gewicht ~loer 19,80 kg/cm 

gewicht Vijn de balk 3,65 kg/cm 

eigengewicht konsole 250 kg 
totaal (19,80+3,625)1680/2+3,625o60/2+250=2ol04kg 

Deze belasting grijpt exeentrisch (22,5cm) aanv en 
veroorzaakt dan ook een schuifspanning t.g.v. dwars

kracht en wringingo 
De schuifspanning t.g.vo dwarskracht bedraagt 

4 2 . 
t=2ol0 .1,7/45075=10,3 kg/cm 
Voor de dwarskracht mogen we 

konsole verhogen volgens art 

½fb~t,,,4,8 fb\(Aî 4.fb/ (A7 
.., ~- 2 

1

~ M < u~-h l+L b.h b.h 

A=20.15=300cm2 L=a/h=20/45 

de schuifspanning in een 

504 1 2 E tot; 

2 
b=75,h=45,Fb=20kg/cm voor B45, dus t=24 kg/cm2 

in principe hoeven we dus geen extra wapening voor de 

dwarskracht aan te brengen. 

Het wrineend moment .bedraagt 
volgens art 505 E bedraagt de 

y=3+6:~5+75/45=4 , 23 

in het boven en ondervlak 

20000.22,5=45.104 

schuifspánning tw dan 

= 

=20,8 

de toelaatbare schuifspanning=½fb=lO kg/cm
2 

door wapening zal du·s 20,8-10=10,8 kg/cm
2 

opgenomen 

moeten worden. 
volgens CEment '72-2-blz 67 moet de wapening voor het 

resterende moment bedragen; 

/ / 
dN AL.p ok=Ah.p tt= 
Bk(l-½bt/ht) 

AL langswapening,Ab beugelwapening 

ok omtrekkerndsn, tt beugelafstand 
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De kerndsn gaat door de hartlijn der beugels. 
? 

p= staalGpanning=2400kg/cm-
voor de beugels wordt 012 gekozen ,de kerndsn wordt dan 

· (75-2.3,6)(45-2.3,6)=2560 kg/cm
2 

,dekking 3 cm 

Ab=l,13 cm2 tt=2400. 1,13.2560.(1-½075/45) _ lO 5 --------Ll.- - , cm 
10,8/20,80 44.10·.1,7 

ok=2~(75-2.3,6+45-2.3,6)= 211,2 cm 

ALangs= dHook 22 8 2 ------- = , cm 
Bk(l-t.75/45).p 

Volgens arto 506E moeten we bij wringing ook de schuifs 
spanningen bij gelijktijdig optedende dwarskracht en 

wringing tendele sornr:1eren. 
. / 2 n.l. 0,85 td+ 0,85 tw=ttot lo kg cm 

0,85.10,3+0,85012,5 10 
Het verschil moet dqor wapening 2pgenomen·worden 
voor de dwarskracht;dt=td-td .t=l0,6-

10
,
6
10 =5,15 

td+tw 19 , 5 

vOOr de wringing ; dt=tw-~~+td•t=s,·7 ~9~510 - 4,25 

De benodigde wapening voor de dwarskracht berekenen 

u:i, t ·het .momenten evenwicht. 
dM=5,15/l0,3.l,7.2.l04 .2o=Alangs.(.h-O,lh).p 

=AL.(42-4,2).2400 
2 AL=3,75 cm 

De benodigde wapening voor de wringing is; 

Ab.p/ok=Ab.p/tt=dH/(Ek(l-i.75/45)) 

de beugelafstand is dan tt=2560.(l-~.75/45).2400.1,13 
4 25 4 
~-45.10 .1,7 

tt=22,8 

De langswapening wordt 

1-----------------------.:.....-----------lr 
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Al=Ok.étH/(Bk(l-¼. bt/ht) .:p) 

211.1~ 2~44.104.1,7 
•' = 10,5 cm2 

2400.2560(1-¼.75/45) 

Voor dwarskracht en wringing hebben v1e dus aan wape

ning nodig:1B,5+3,75=le,25 22,8,het gereken met alleen 
wringing geeft meer wap.ening dan de beschouwing van wr. 

plus dwarslcTacht, zodat de berekende wapening met alleen 

wr. maatgevend wordt. 
De wringing op de konsole werkt zeer ongunstig .Als 
we de konsole smaller maken, zodat de dwarskracht cen
trisch op de konnole aangrijpt, dan zal minder wapening 
nodig zijn.De excentriciteit van de last veroorzaakt dan 

geen moment (wringend) in de konsole maar een moment 
in de kolom zelf ,wat gunstiger is. 

De optredende schuifsp.t wordt dan t= 
Lt 

2.10·.1,7 

45.30 
De toelaatbare schuif sp. t=4, 8 • 2<2_ _ _300 _ 37,5 
(art 504 ~) l+0,2 30 45 

Extra wapening is dan niet nodig. 

2 =25 kg/cm 

4 wel moet dan een extra moment van 44,10 .1,7 per balk in 

de kolom opgenomen worden. 

,_ _____ _ ,_ _____ --
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Berekening portail. 
De windbelasting veroorzaakt de erootste momenten in 
de portalen. Een van de portalen waarop een maximale 
wind belasting op a2.n grijpt, is het portaal gevormd 

door de kolommen 16 en ll. 
De belasting op dit portaal bedraaet; 
t.g.v. de nuttige belasting en het eigengewicht is 
de verticale belasting op de kolom 11 1480,7 KN en 

de vert. belasting op kolom 16; 338,3 KN~ 

De horizontale kracht wordt gevormd doDr de wind
belasting en de remkrachten.De \·rindbelasting mag· 

voor de stabiliteitsberekening gereduceerd worden 

· met e~n factor 0,8 C art E 203,1 VE'74 ), de rem

krachten nemen af met een factor 0,2 per verdieping 

p4 = 0,8.15,8 + 10 
- T ::Pf.)((~1 T ,~, 110.1 \<1,,_ t 
= 22, 3 KN P. i-' + 
..,. '-1 . --~ 1-

p5 = 0,8.14,8 + 10.0,s = 19,9 KN · r . ~ 

= 17,9 :CN 

60,1 KN 
p6 

-r 
10.0,6 = O,B.14,8 + 

f"I 

totale hor. belasting . ' 
Ps J 

-r 1iÎ121 0 

~ -1. 

r' 
"' ï, 

i w Om de tweede orde effecten te 
berekenen schematiseren we het 
portaal tot een verend ingeklemde . 16 71//J '/~ t-

Il 

1-co,lOm. De equivalente stijfheid van deze kolom bere
kenen we uit de doorbuiging van het portaal door een 
belasting op het dak groot 1 KN. Uit de komputerbere
kening volgt, dat het halve portaal 0,013 cm doorbuigt 

t.g.v. een belasting van 1 KN, het hele portaal buigt 
dus 0,0065 cm door. Door deze doorbuiging gelijk te 

van de balk vinden we de 

3 

stellen aan de doorbuiging 

equivalente stijfhe~d3Ieqo 

doorbuigingbalk d ~:i.Ieq 
65 1. 1020~ 

, o,oo 3.2,1.IOJ.Ieq 
. 7 

Ieq=2,6.10 

Voor een ingeklemde balk is de knikkracht 

De vergrotingsfactor n~ is dan7Pk/(l,7.P) 
-rf-.E.~2 9,8.2,1. 20- .2,6.10 .. 

nl= 4 .L = -4.1020 =43,5 
1,7 .P 1,7.(1480,7+338,3) 
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Door het meegeven van de fundering zal ook een v~rç_;ro
y-:,~ 

tinusfactor ontstaan n2o t., d--; 

Om n2 te berekenen nemen we aan 

dat de kolom niet uitbuigt en 

dat de fundering meedraait. 

Bij een belasting evengroot als 
de knikbelasting,wordt .de situ-

1 7so 1 

atie kritiekoHet aandrijvend moment is dan eve~ groot 

als het terugdrijvend moment; lf•L.Pknik =f•_fh
2

"Jt.x
2 

dx. 

B = beddingsconstante = 1,s.10-2 KN/cm2 

b = breedte fundering= 270 cm 
h = lengtefundering =750 cm 

-2 1 3 · 
Pknik =1,8.10 0720270.750 =1,73.105 KN 

1020 5 1,73.10 
n2= Pk/Pbelasting = --~---- =59 1~7.(1480,7+338,3) 
de vergrotingsfactoren sommeren v1e volgens l/ntot=l/nl+l/n2 

l/ntoi/ 43, 5 +l/5 6=1/ 24 ' 5 , De vermenigvuldigingsfactor 

wordt u=n/(n-1)=1,04 

De grootste momente~ in het portaal treden op bij kolom 

nr. -11 bij de knopi;:in 2 en 5 (zie de komputer uitvoer blz 
).De momenten zijn met behulp van een Strudlprogramma 

bepaald voor eenheidskrachten,De werkelijke momenten 
worden bepaald door de belastingen met de strudlfactoren 

te vermenigvuldigen. 

t.g.v de horizontale belasting ontstaande momenten Me; 

knoop 2 knoop 5 
belasting .factor belasting.factor 

3 . 3 
22,3 .266= 5,9.10 22,3_ .204= 4,6.10 

- - 3 · · 3 
19,9 .246 - 4,9.10 19,9 .149= 2,95.10 ...,, ~, 

17,9 .174 =3,1.10.) 17,9 .125= 2,25.103 
'7 

_ totaal 13, 9 .10.:>KNcm · totaalmoment 9, 9 .10.)k~fom 

in het hele portaal dus; 6, 85. 103 J' Me = 4, 85. 103 )' 
De hellingbanen belasten het _portaal met een gelijlanatige 

belasting • 
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De gelijkmatige belasting splitsen we in een nuttige 
en een door eigene;ewicht gelijkmatic:;verdeelde belasting 

q e.g. =720. 300.10-6=21,6.10:~ KN/cm 

q nuttig=720o200.l0-6=0,144 KN/cm 

knoop 2 
q-last factor moment 
0, 216 o 9783=1•1a=2, 1 o 103~cm 

0,144.9783=Mb=l,4ol03KNcm 

knoop 5 
q-last factor moment 

Na=0,216.13261=2,86ol03KNcm 
Mb=0,144,13261=1,88.l03KNcm 

Doordat de balken van de vloervelden de kolommen excen
trisch belasten, ontstaan de momenten Me en· :Md t·. g ~v. 
de belasting door het eigengewicht en de nuttigebelastirg 

op de vloervelden. 
Het primaire moment door het ~ewicht van de vloeren _ 
en balken is;(720o300.l0-6+3,65.l0-2 ).1680.½i22,5=4~8.l03 

nuttigmoment;(720o200.l0-6 ).1680.½.22,5=2;72.l03 KNcm 

knoop 2 knoop 5 
moment factor moment 

Mc=4,B.l03.o,036=0,l8.l03 

l1d=2,7 .1D 3 .0,036=0,l .103 

moment factor 

Mc=4,B.0,434.l03 

Md=2,7.l03 .0,434 

moment 
3 = 2,1.10 
3 = 1,2.10 

D~ grootste momenten ontstaan bij de combinatie; 

Ha+Hb-Mc+Ne 
knoop 2 (2,l+l,4-0,18+6,85).103==10,17 .103 KNcm 

( - - 3 3 
knoop 5 2,86+1,88-2,1+4,84).10 =8,48.10 KNcm 
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rolom 11 wordt dus belast door de momenten; 

knoop 5 8,49.103 ol,04=8,8.1C3 KNcm 
knoop 2 10,17ol03 .1,04=l0,6o1103KHcm 
Bij de verticale belasting moeten we ook nog de reactie's 

lbroS'.J 
van de momenten optellen. 
Extra windreactie; 22, 3. 3, 18= 71 ~--KIT 

19,9.·1,6 = 31,8 KN 

17,9. 0,3 = 5,4 KH 
totaal 

reactie He; 4,85.6,06 = 

verticale last 
totale vert. last 

----
108,2 

29,4 
1480,7 

IGT 

Kn 

KH 
1618, 3 I':'.:H 

3oe> 

. ..(' 3 
\ÖOIO 

J • 

J-,. 

He beschouwen het gedeelte van de kolom tussen fundering 
en momenten nulpunt. De pla2.ts ·van het momenten nulpunt; 

10,6/(8,8+10,6). 300=160cm boven de fundering. 
Schematiseren we nu volgens tabel E-2 fig 2 art 
dan is el=O ,eo=l0,6~103/1,6183.103= 6,3 cm. 

304 VB'74 

160 
ec= 12.75.1,5(100 •75 )2 =0 , 67 c~' 8 totaal =6,3+o,67= 7 cm 

~ 
De veerconstante van de 
is gelijk aan; c=3 •E• 1= 

L· 

funderin~ 3 
3.2,l.10~.270.75= 

217,5 12 

/ 8 
C = 2,9.10 

~= C 2 , 9 • 1 Ü~ ~-- =l · Ro ~ 
c N.h 2,9.10 -1618.16? 7 Jll,lbtó',Jt:l,i."' 

etotaalbJijft dus 7 cm /\6 ~ ,4 6 /-1 . .._~ -~ 

1s--i.cl 

De benoàigde wapening berekenen : . . 
vrn uit het verticaal evenv1icht 
en het momenten evenwicht om de 

trekwapeningo 
vert.evcnwicht;l,701618,3= __ 

b.x.0,7143. =30.x.0,7~43.2,7 .f+ 15 ~ 
x~47,5 cm, dekking =3,5+½.2,5+0,8=5,55cm,momentenevenwicht ct1 

de trekwapening worüt; A.Ó:. (75-ll,1)=1,7(1618)(47,5+7+5,5)-
~ 

(75-5,5-0,376.47,5)(30.47,500,7143.2,7) 
Wanneer we Feb ~00 toepassen blijkt geen wapening nodig te 
zijn, voc,r deze momenten if? de kolom overe;eclimensioneerdo 
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Om de krachten in het portaal te berekenen is 

een Strudl programma opgesteld. 
Achtereenvolgens werd een belasting van l.KN 
horizontaal perverdieping op·het halve portaal 
gezet. Dit veroorzaakte de hierboven aangegeven 
krachten (KN),mornenten (KNcm) en verplaatsingen 

(cm). 
,... ___________________________________ _,.,. 
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Voor de kolom werd ingevoerd Ax=2250 cm2 , lz=l020000cm4 

( breedte 3o cm,hoogte 75 cm) 
Voor de verlopende balk werd Ax.=1800 crn2 en lz=540000crn4 

ingevoerd, nolo een breedte van 30cm en een hoogte van 

60 cm, zijnde twee maal het uiteinde. ,, ,, 
,I 

!. ✓ 
Deze laatste aanname i.s als volgd te 1. ------

kontrmlereno 
Stel de balk wordt belast door een ~~ 
kracht F aangrijpend op het uiteinde 
Het uiteinde heeft een hoogte h, de. 
keel een hoogte 3 .h. Il=bh3 /12, · . 71 · · ·. · 

•. 
7 3 3 3 ~ . 12 =b.C3hj /12, 1 =1/12.b.h • (1+2.x/1) r=-F x _ 3 c 

x , Ell fl+2x/L) + 

Deze integraal is op te lossen met de metode van schei

ding der variabelen ( u•v=- v'u+uv }. 
x. (1+2x/L) 3= {L(l+2x/L)-2 . -L(l+2x/L)-

2
x 

.,/ 4 ' 
Voor x=L ~=0 dus; 0=-L2 (1+2xL_hl-1-L(l+2x/L)-

2
x +C.EI1/F 

8 · 4 . 

C=F/EI1 .-l/18 

voor x=O , 'f=' -F ·(- ~
2

+ 1
2

) 18 = 
.,... EI

1 
Deze hoekverdraaing moet dan gelijk z1Jn aan die van 

de nieuwe rechthoekige dsn =FL
2
/2Ein In= 7,2 r1 

hn=l, 93 h al.s we dus hn= 2h nemen maken we een fout van 
3,5%.Deze fout valt in het niet bij de fiuten welke we 
bij o.a. de schematisatie maken.Bij de verlopende balk 
zouden we b.v. de halve dikte van de kolom,_ stijf moe-

ten nemen • 

. PARl<E ERt"AR'AEiE 8U55TA.T t.an . 
lTilll l~rnEKL rn.G 

1 
1 
1 

Î 
1 



0 

r 

0 

0 

'° t) 

,.· 
C'\ 
I'\ 

'l.1'7-> 7.11.5" 
--+ 

=t:1~Hl 
® 

'l 
lO 

© 0 

lfldï 

, 

mnn 

2. 

A. 
_ 1e.~~k~l\/f bJ. 

C 

"° I") 

.ÀCRQ.IMO'-t~a.tl.L V>~w. . 
ber(l"ott.,.d Q.. ')'2-Qilc, IM~tl) ~~ '. 

tJ, :-r. kh/G-"""'. 

b _..-<MOIMJl,.,Vl. ~Vl. : 

IM.::: +1.l<111t:.-.""'. 
'-n 

V"t1..1t.= -1. I<"'-°'""-. 

I 

..,_ ________________________________ .......,. 
. P/\Rl(EERrARA5E aus5TATTOn 

mw l<AmEKLrnE 



C 

r 

..., 

. PI\Rl<E ERl:ARA5E ëfU55TAT Ton 

,nw l<ArnEKL T n G 

9,ss6 

I ... \ o"l.n..,,09 Cv.,,~ 

T !. SY Q QCX,C,.,.,, 'i 



() 

0 

De berekening van het.kruis 

nemen het kruis gevo:cmd door de kolommen 9 en 10 
De horizontale belasting wordt gevormd door de \·findbe-

lasting en de remkrachten. 

Pl=48,5.0,8+10 = 49 Klf 

P2=34,2.0,8+10.0,8= 35;3KN 
P3=34,2.0,6+10.0, 
De verticale belasting gevormd door de 

de bel. door eigeneewicht bedraagt; 

11 i j~O ~1 
nuttie;e bel. en 

Kolom 9 1141~,8 
Kolom 10 755,4 KU 

. Kol om 6, 7, 8 , 1480, 7 :KN 
Het kruis verzorgt de stabiliteit voor de kolommen 6,7,8 

Dit geeft aqnleiding tot tweede orde effecten. 
We schematiseren het kruis als een iw:0 eklemde kolom . ....., . 

verbonden met een scharnierende kolom voor de invloed~~-~~-

van de kolommen 6,7,8. 

Ql =1144,8+755,4=1900 KN 
q2 ~0,83(3.1480,7)=3700 Klf 

Het systeem van de ingeklemde 
kolom verbonden met.de scharnie

rende kolom is weer te vervangen 

door een enkele ingeklemde kolom 

de belasting op deze kolon is 

dan Ql+Q2 zijnde (Q9+Ql0)+0,83. 2 ..,... 

(Q6+Q7+Q8) .De kniklast isdan; Pk=TT4-~L~tl 

De equivalente stijfheid van de kolom berekenen we uit 
de doorbuiging van het kruis door een eenheidsbelasting 

van 1 Kil op de bovenste vloer aangrijpend. 

De uitbuiging is volgens de strudloutput blz 7 -
d 1,6.10-4 cm, de ~itbui~ing voor een ingeklemde 

3 , 7. 

balk is __F_.k dus Ieq=J 080.J · ~ . 4 3E.I . 3.2,1.10~.l,6.10- 3 · 7 
De vergrotingsfa.ctor nl -Pk/(Ql+n2) ,

8
•
2

,
1

•
1

0 •
1

2
2010

=5 ~~ - .·· 't. . 4.1080.1080 ' 

1,7(1900+3700) 

. . 
. FARl<E ER~A5E BUS5TAT Jon 
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Het tweede orde effect wordt noe vergroot door de ver
draaine; van de fundering.Om deze invloed te bepalen 

1 stellen we dat de ingeklemde kolom niet buigt, doch 
+ dat qe fundering wel verdraait. 

I 
I 
1 

I 

'-( 

:Bij de kritieke situatie,als de kniklast 
evengro,-t Ü-3 Hls de belasting , zal de 

fundering ·net bezwijken.Net even voor deze 
situatie is het aandrijvendmoment even 

groot als het terugdrijvend moment. 

Pk 0 !f"L ==tf.BqI 2 750 1 2703 
jJ □ 1,s.10-c.2.(210.75O.½).240 + i~· -

Pk==---------------- ==10600( 
1080 Pk 106000 

. De vergrotingsfactor is dan weer n2== Ql+Q2==1 , 7 (lgoo+370oJ 2: 
De totale vergr.factor is dan;-
1/n ==1/5,3 +l/22==0,225, n==4,45, u==n/(n-1)==1,27 

:net behulp van de strudlfactoren berekenen ':re de momenten 

in kolom 9 bij de aansluitine met de fundering. 

Moment is belasting .factor 

49. 1:i5_i = 5650 
35,5.113 == 4000 
33, 5 .114· == 3800 

totail 13450.l,27==17,5.l03KNcm 
De extra norma::-1,lkracht t.g.v. deze momenten is 

49.1,75 ::::: 86 KN 

35,5.1,01 = 35,5 KN 

33,5.0,28 = 9,6 Kn 

131,l KN.1,27 == 170 KN 

verticale last 1144i8 
1314,8 KN 

Wanneer we nu schematiseren aan de hand van tabel E-2 
art.304 VB'74 en de kolomlengte 250 cm nemen (tot het 
momenten nulpunt) dan is eo== 17,5.103/1,35,103= 13,3 cm· 

. 2 
en ec =12(h.1,5)(250/100 •30 ) =5,5 cm. 

. 
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De funderingsconstante c= B.I 
-2 À 3 6 ,8.10 -~-7500270-11.10 

12 ' 
C 6 

=c-N.L = ll.lO =1,04 
11.106-1,7.1314,8.250 

etotail=l,04(13,3+5,5)=19 cm 
..Jr'.:,1'-1k1'\ · 

& 
"' ,, 

-...J 

We berekenen nu de benodigde wapening u 

uit.het verticaal en het momenten
evenwicht om de trelcwapening. 
De grootte der beton drukzone is 

1314,8.1,7=75.x.2,7.0,7143 
x=l5,5 cm voor B 45 en feb 400. f "' :' C .~IIC>, 

V11"1[_ç1,} kvic-v,,,.. De 'deldcing is 3,5+1,25+0,8=5,55 cm 
Het momenten evenwicht om de trekwapening is dan; 

1314,8.1,7 =A.40.(30-11,1)+75.15,5.2,7.0,7134.(30-5,55 
1 -0,376.15,5) 

A =25 cm2 neem 5% 25 · · · 
,JQ - I.J 1'1,C "' 1.7 kl,,J. 

.. F1ARl(EERl:ARA5E aJJ55T1'TTOn 

mw KAmEKL rnG 



( ' l 

·- .~ /. 

r 

() 

f: -

r~ 

1,7.o q.::io 1 ;t.o 

D---b Vl. C 

r,i o .O,~ r,10 

-· ' . 

·. PJ\Rl<E ER~~5E SU55TAT Ton 

lIIW l<AmElv- rnG 

3,6o 

3,oo 



o-

r 

0 

.. 

~0-i 

.. k·:·_,~ 
~ .. ,s, 

'-o. tJi- -<>,••7 

~···~ 

"2. 

Y-- .., 5'0 ---Y 

De krachtn in het wind
verband werden met een 
Strudl programma bere

kend.Belasting 1 KN 
horizontaal per verdie
ping aangrijpend. 
Dit leverde de hierbo
ven geschetste krachten 

(KN),momenten (KNcm) 
en verplaatsingen (cm) 
Voor de kolom werd in-

. 2 
gevoerd; Ax=2250,cm 

Iz=l68000ocm4 

.De staven 3,5,7,9,11; 
2· Ax=28.9cm 

Iz=773 crn3 

.,._ ___________________________________ ..... ,. 
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Detail~, kruis 

Het kruis wordt gevormd door de prefab. kolommen, 
waartussen stalen buizen ,0152 1 4 mm gepla.J.tst worden. 
In de onderste schuine staaf wordt de axiale kracht 

t.g.v. de wind belasting; 
belasting studlfactor vergrotingsfactor kracht 
Pl 49 KN 1,76 1,27 
P2 35,5 1,72 1,27 
P3 33,5 0,56 1,27 

totaalkracht 
.We gebruiken een buis ,0 152, 4 mm opp. 

De trekspanning is dan 1,5.210,5 =110 
baar voor FeE24. ~B90 

109 KN 

77, 5KN 
24 KH 

210,5KN 
. 2 

=28,9 cm 
N/mm2 ,toielaat-. 

Wanneer wc inplaats van trek,druk inde staaf krijgen, 
moeten we op knik kontrolerenolngeval van windzuiging 

wordt de drukkracht; ½.210,5=105,3Kn (globaal benarJerd) 
~ 2 . 

De knikkracht istf.E.I = 9,8.2,1.10 .7T3= 450 F ... N/ .. ~ 
L.L 6000.60u0 

De buis wordt verbonden a~n de kolom met 4 bouten M20 
.1.1 

kracht perbout 210,5.1,5 =80KN ,spanning F/opp = 
80/2-45, =0, 33H/mm2 ' 4 ~ 
toelaatbaar wanneer we sta~ü FeE36 gebruiken. 

Le aangelaste plaat nemen we 25run dik, het moment 

1-üaat wordt; Vi= 2.800 (150-30-½.152,4) , W=250.25 2 , 
in de 

de spanning in dE: plaJ.t wordt ·dan 270N/mm2 ? 
toelaatba.r voor b1aliteit FeE36. 

150-'Jo- ~l.n1'1 

0 r, 

f f 

. FI\Rl(EERl:ARA5E aussTATTOTI 
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Berekeningen gevel 

Bij neerstort gevaar moet de gevel een kracht op 
kunnen nemen van 10 KN aangrijpende op 50 cm boven 
de vloer. Hiertoe verbinden we de stijlen van de 

balustrade met een buis 110xll0x4.Het moment in de 

buis wordt 1,5.:F.L.1- ,L=3300rllP.l,F=l04 N,H=l,24.l07Nmm 
het weerstandseoment bedraagt 55600 mm3 de spanning 

is dan H/W=l,24.107/55600=2:eB N/mm2 hetgeen kleiner 
is dan de toela:1tbarespanning voor FeE24 n.l. 240N/mm2 

::l1.C> 

1 

1 

De stijl 

-~ 

wordt dan belast op een kracht 104N aan2:rij-
pende op een hoogte 50 cm,hetgeen een moment ge~ft van 
1,5.104 .500 Nmm, voor de stijl gebruiken ve dezelfde 
buis als voor de regel, W=55600,de spanning wordt 
dan H/W=l35 N/mm2 ,hetgeen dus ook toela.J,tba":-tr is. 

De leuning moeten we belasten volgens RP'74 art 3.1.1 
met of een gelijkmatige bela[ltine; q=0,5 KH/m of een 
pumtlast van 1 KN. 

Het moment door de qlast wo:r-dt H=l,5.500.3,3§ 104wm 
Het moment door de puntlast wordt; 

H= 1,5.¼ .103.3300=1,24.l06Nmm 

t3 

Voor de leuning nemen we een balk 20x7,5 cm (hout) 
' 2 

Het weerstandsmoment is dan 2~.7,5 = 187 cm3 

De maximale spamdng in de balk wordt dan N/1:l= 
6; 3 / 2 · 1,24.10 187.10 =6,7 N mm ,hetgeen toelaatbaar is. 

-
. 
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ne invloed van de horizontale belastine op de fundering. 

Bij de berekening van de fundering ( zie blz. 7-7, 7-8 
en 7-9) zijn we er van uitgegaan, dat de maximale 
verticale last optreedt bij de portalen, gevormd door 

de kolommen 1-6,2-7,3-8 ( zie blz 7-2).Tevens gingen we 
er van uit, dat de horizontale belasting weinig invloed 
op de fundering zou hebben, dit zal nu nagegaan worden. 

t'i9~1kvi J. l'i&'O,l l<h 
?~ 

Verticale belasting; 
JJe kolommen van de portalen 

1-6,2-7 en 3-8 worderi ieder 
belast door een vert.kracht 

van 1480,7 KN (zie blz 7-4). 

Horizontale. belasting; 

JJe portalen 1-6,2-7,3-8,4-9 
en 5-10 (zie blz 7-2) worden 
door de wind a-syr::unetrisch 
belast. (zie blz 7-l7) 

(j' 

[ 

Wanneer de belasting symmetrisch was ge·:rweest , hadden 
we deze gelijkelijk over de portalen mogen verdelen. 
JJe belasting per portaal~ zou dan zijn geweest; 

1 
1 

P4= 7,2 KIT ,?5=P6 = 3,4 KN (blz 7-17).Doorda,t de belasting 
A-symmetrisch a 0,ngrijpt moeten \·re rekening houden met een 

moment, zodat de portalen 1-6 en 2-7 minder belast worden 
dan het portaal 3-8.0p blz 7-19 is berekend hoe de portalen 

--.+=-+=-=--=i:=--=:.::--Ä='- ,_ 4 - 1_ 
r---''~--'-·I __ ...,.~:«'---'--~+--·""""J---!;~~10 

1 

1 t- - ~ ... -l ' \ ~ 

1 
1 

1 1 

-
1 

ter ho~gte van het dak wor

den belast.Het portaal 3-8 
wordt door nauwelijks meer 
dan de eelijkelijk over de 
portalen verdeelde belasting 
b~last.We mogen dan ook ver-

. 

1 ·1 
ltt:2F~ 

onderstellen ,dat ook op de 
andere vloeren dit zal gebeuren· 

J 

. PJ\Rl(EER~A5E aussTATT.an 
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De windbelasting op portaal 3-8 is dus I14=7, 2 IGT 

P5 =:î?6=3,4 KN 
Volgens art. 20301 VB 74 mogen we deze belasting reduceren 

met een factor 0,8. 
De remkrachten zijn 10 KN per verdieping Volgens RP 74 313 
mogen we bij gelijktijdig optreden rekenen met 100% 
voor het dak, 80% voor de een na hoogste verdieping en 

60% voor de twee na hoogste verdieping. 
De totale horizontale kracht op het portaal per verdieping 

wordt; P4 = 7,2 .0.8 + 10 =15,7 KN 
P5 = 3,4 .o,a + 10.0,8=10,7 KN 
P6 = 3,4 .0,8 + 10.0,~= 8,7 KIT 

Deze horizontale krachten geven momenten bij de aansluiting 
portaal-fundering, dus in knoop 1 en 2.0p blz 7-41 is 
het momenten-verloopgetekend voor een belasting van 1 Kn 
perverdieping.Door de momenten net bovengenoemde hor. 
belasting te vermenigvuldic;en vinden we de momenten onder 

in de kolom; 
i-5,7.103 • 2·,66 = 4,15.104Nm 

3 4 10,7.10 • 2,46 = 2.,63.10 Nm 
3 4 8,7._10 • 1,74-= 1,5 .10 Nm 

. 4 
totaal 8,28.10 Nm 

voor het hele portaal moeten 
we met een½ vermenigvuldigen, 
dus het moment wordt; He=4,14,104Nm 
De horizontale belasting zal ook een 
extra verticale last ge~en.Op 
blz 7-41 zijn deze gegeven voor 
een belasting van 1 KN.De extravert 
reactie wordt; 

4 3,18 1,57.10 • = 50 Kl~ 
4 1,6 17 KN 1,01.10 • = . 
4 0,3 0,87.10 • = 3 KN 

totaal - 70 KN 

Pb+ ~/ r:J-~=------l~lf 

L © Me j (b} 

1~----=--1 

De belasting verdeelt zich over·het hele portaal, dus 

moeten we met o, 5 vermenigvuldig•~n; Fextra = 35 ,KN 

. PARl{EERLP,.RA5E SU'S5TATTDTI 
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J!,venzo als op blz 7-38, belar3t de hellingba 0-m het 11or
taal met een gelijkmatigverûeeldebelasting. 

q e.g.= 2,16 N/m 

q nuttig= 1,44 N/m 

Op blz 7-43 is de rnomentenlijn gegeven voor een belas

ting van 1 K1J/moTioor vermenigvuldiging met de optredende 

belasting vinden we de momenten in de voetpunt der kolom

meno 

Ma 
Mb 

4 = 2,16.10 
4 = 1,44.10 

0 0,9783 
• 0,9783 

= 2,l.l04Nm 

= l,4ol04Nm 

T.g.v. de excentrische oplegging van de vloerbalken op 

de kolom ontstaat ook een momento 

Het moment door het eigengewicht van de vloer is; 
4 4,8.10 Nm 

Het moment t.g.v. de nuttige belasting op de vloer is; 

2,73.104 Nm 
Deze momenten geven ook momenten inde aansluiting kolom

fundering. Op blz 7-43 is de momentenlijn gegeven voor 

momenten van 1 KNcm.Door vermenigvuldiging van de momenten 

in knoop 1 en 2 t.g.v. de belé!-sting van 1 Kncm met de 

optr~dende momenten 

Me =4,s.10 4.o.2s9 = 
Md =2,7.10 4.0,289 = 

(D 

vinden we de 

1,39.104 Nm 
4 0,78.10· Nm 

PARl(EERl::-ARA5E SU55TATTDn 
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Het optredende maximale moment vinden we door de momenten 

Ha tot He te sommeren. 

Het moment in knoop 1 wordt He + Hd + }î:e - Ha - J.Ib = 
2,8.104 Nm 

Het moment in knoop 2 wordt ; Ha + Hb + :He - He - Hd = 

5,47.104Nl1 

Omdat de invloed van de verticale belasting groter is dan 

de invloed van deze momenten mogen we hier de momenten 
t.g.v. de nuttige belasting ook e;unstig laten werken.D. 1.I.z 

in knoop 1 wordt Mb aîgetrokken en in knoop 2 wordt Hd af

getrokken. 

l'1o.. f, 
I 

+ 

De extra verticale last t.g.v. de horizontale belating 

moeten we bij de vert.last optellen; 

knoop 1 F = 1480,7 - 35 = 1445 KN 
knoop 2 F = 1480,7 + 35 = 1515 KN 

Door het moment zal de verticale kracht excentrisch aangrij~ 
e. _l

1
1 r-J "--r+,' N 

pen. M ii? :,!r 
e -- _N 

4 2,s.10 
in knoop 1 e= 1445000 = 0,02 m 

4 

<D 

V'1. 

. , 2 5,47.10 _ 
in Knoop . e= 1515000 - 0,036 m 7:S ll.o '--'-

t t ~ 

Net als bij portaal 11~16 (blz 7-39) zullen de tweede orde 

effecten klein zijn, voor deze berekening zijn deze dan 

ook te verwaarlozen. 

In de berekening van blz 7-9 zin we er van uitgegaan dat 

de grondspanningeri gelijkmatig verdeeld zouden zijn. 

= o, 17 N/mni2 ;Doordat de belasting asy~1TI1etrisch is, 

. FARl(EERt"ARA5E SU55TATTOn 
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moeten v1e bij de eelijkmatie; verdeelde belastine; de 
spanningen sommeren t.g.v. de excentrisch t.o.v. het 
zwaartepunt van de fundering aangrijpende belasting. 

De excentriciteit berekenen we uit het momenteneven

wicht om het zwaartepunt van de fundering. 

M 
0= w 

8 3,7.10 
= 2700.75002 =0,15 N/mm2 

0 

We schematiseren de fundering als 

~en tweezijdig uitkragende ligger 

op twee steunpunten te pl. van de 

verti-cale lasten. 
We berekenen nu de wapening voor 
een strook van 1 m breedte.Het 
maximale moment treedt op bij 

knoop 2; 

q=geliükmatigverdeelde bel=. 
170 + 60 =230 H/mm zie tek. 
p= dri~hoekig verdeelde bel.= 

= 70 N/mm zie tek 
x = lengte uitkraging= 1540 mm 

Ooor- ,_ briaz.JGz 

1 00..,....., 
1540""""-

Het inwendigmoment wordt,als we d~efboomsarm kleiner dan 

o,85 maal de hoogte nemen; 

. P/\Rl(EERl:ARA5E SU55TATTDn 
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Minw=. Ao 0,85 .h 

Ó=staalspanning 400N/mm2 

A =opp. wapening 
h=hoogt 50 mm 

Minw = Muitw 

2200 mm2/m d.w.z. 11 p 16 

A 
.. 
. ..:•-

1 1,t:'-19 v,,M,• 

1 

We moeten dus twee staven toevoegen per meter boven de 
berekende wapening als de horizontale belasting verwaaP~ 
loosd wordt" 

ro . 

1..2.oa_,..:ps,9_----3. b oo 
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Fotoelastisch onderzoek 

om de invloed van de verandering van de neutrale 

lijn in het portaal te bepalen, heb ik het por
taal aan een fotoelastisch onderzoek onderworpen. 

Achtergronden fotoelastisch onderzoek. 
Voor en achter het model staat een polariserendeplaat 

De eerste plaat wordtpn:h.n:irysator , de tweede. 9-naJ"y: -

sator genoemd. 
""' L rchf brol, . 

. -D -

,· 

---
De pnl-ä.rsator laat allee·n licht dat in een richting 

triJt door. In het model wordt het licht in twee 
·, 

richtingen a1 en a2 .ontbonden. ~eze richtingen vallen 
samen met de hoofdspanningsrichtingen in het beschouw

de punt. De ''2..ilal~rsator laat ook alleen licht door 

dat ~n~;Jen richting trilt. Deze trillingsrichting 
staatYloodrecht op de trillingsrichting van_de ana

lysator. Wanneer de hoofdspanningsrichtingen in 
het model samen vallen met de richtingen van de ana
lysator en de polarisator, dan vindt op dat punt 
uitdoving plaats. door polarisator en analysator 
te draaien kunnen we de hoofdspannings richtingen 
in het model bepalen. JJe lijmen, waarvan de hoofd
spanningsrichtingen een gelijke hoek maken, worden 

isoclinen genoemd. 
In het model wordt de trillingsrichting niet alleen 
in de richtingen a1 en a2 ontbonden, de ontbonden 
trillingen krijgen tevens een verschillende snelheid. 

n.l. v1=v0+c1.cr1+c2.cr2 en v2= v0+c1.a2+c2.cr1 
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Door het snelheidsverschil ontstaat een faseverschil 
s ~ als dit faseverschil de halve golflengte bedraagt 
zal het licht uitgedoofd worden. de lijnen welke dan 
op zwaxtwit foto's te zien zijn worden isochromaten 
genoemd. Om de isoclinen uit het isochromatenbeeld 

• M, 

te verwijderen gebruikt men kwartlabda platen. 
'Het fase-verschil ontstaan door de snelheidsverschil
len van de trillingsrichtingen is representatief voor 
het verschil der hoofdspanningen. 
Wanneer geen belasting op de zijkant van het model 

aangrijpt , ~al de spanningc'1 loodrecht op de rand 
0, zijn. Uit het spanningsverschil is dan de grootte 
van de spanning in de richting evenwijdig aan de 
rand te bepalen. 

. , 
J./e spanningen , ,'Welke niet aan de rand van het model 

gelegen zijn, zijn moeilijker te bepalen._ De klas
sieke metode hiervoor is met de schuifspannings-in

tegratie. 

De schuifspanningsmetode 

Met behulp van de èirkel van Mohr kunnen we de span
ningen in een x en y richting bepalen uit de hoofd
spanningen. 

a -a =(p1-p2)cos2a ~) 
X y 

~-+-=,:s-,_,--- X 

Uit de evenwichtvergelijkingen 

9:gx+ d:rx·y =O en da + d't' __ 0 dx d - ., - Y - xy y dy dx 
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da =- d-r d x dyxy. x 
per blokje, voor een doorsnede kun-

nen we nu defvolgende integratie formule samenstellën; 

0xp= 0 XjP-IJ-~;xy.dx ~~~ . x 

p-1 o p-, r 
waaruit we dus de spanning in x of y richting kunnen 
bepalen. Met het spanningsverschil en de spanning in 
een richting bepalen we de spanning in de andere 

richting. 

De procedure 
De procedure loopt als volg~,.; 
a Langs de dsn leg_gen we een assenkruis aan, x Il snede 

bvoor de lijnen y=i± ~2Cberekenen we de schuifspànningen 

~x is de afstand tussen twee punten, voor welke we 

integreren. 
c we bepalen het verschil -rxy t.a.v. de beide dsn. 

d we bepalen ax uit de integratie formule 

e we bepalen ax-ay uit de foto's 

f we bepalen ay "'" ~i=-:=X~~=,..,··--,---,-,-~bSh 
".!! ·~~--------1 

De bepaling van de kalibratiewaarde 
Het spanningsverschil is af te leiden uit; 

ax-ay=n.f.El1+u, f=l/d.k d=dikte materiaal 

l=golflengte licht 
k= kalibratiewaarde 

K wordt bepaald door met behulp van speciale ~appe-
ratuur een bekende verplaatsing aan te brengen, 
de orde en het moment te bepalen s,, waaruit de kali-
bratiewaarde te bepalen is. - 6 4 . 576. 1 o 

, E=2,5.1o , f=d.o, 147 k bleek o.147 

f=88.1o- 5 
d=4,42 cm 

. 

...-------------------------------,----~,. 
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De proeven 

De eerste proef; 
Bij de eersteproef werd het op 8-7 getekende portaal 
met een kracht van 20N ,aangrijpende net boven de drie 

konsolen, belast. 
Voordat de resultaten van de proef geïnterpreteerd 
worden ,is het verstandig een globale kontrole uit 

te voeren. 
Bekijk in fig. 21 de dsn onder in de rechterpoot van 

het portaal.De sp~nningen in de randen van het portaal 
zijn ,doordat de ,spanning loodrecht op àe-.:r~n.dJ·Oais, 

eenvoudig te bepalen uit het spanningsverschil.(fig 22 

In de beschouwde dsn is een inwendig moment en een 
trekkracht .Wanneer we aannemen ,dat deze rechtlijnig 
verlopen,dan is uit de randspanningen de ·trekkracht.in 

de kolom te bepalen. 
p=trekspanning in de rand 

. u 
p'=drkspanning in de rand p 
M= het moment 1 F 

W =weerstandsmoment dsn. 1-.E. [ ·:- -- - r--" "'2.A 

F= trekkracht A ! 
p '=F / opp-:M/W . --;,-rr:=-;z:-==-=--=-=-==-=-=.!L-c-Jt---- .!:'. 

p =F/opp+M/W 
p+p'=2.F/opp, uit fig 22 volgt p=3.L,p'=-2.L dus 

5 5; · / 2 
p+p'=l.L 

opp=0,4~ 

, L= 88.10 .2,5,10 1,2 N=0,185 KN,cm 
1 ( ) . 1 -2 ;F=2 p+p' -~~opp=2.0,185.0,45.l,8=7 ,5.10 KN 

Deze kracht kunnen·we ook berekenen met behulp van 

het momenten-evenwicht om een punt A. 
F.9,6=20.4,2+20.11,4+20.18,B} F=70 N 

Ondanks dat de eevolgd.e .rekenmethode·ruw is ,blijkt 

de proef redelijk overeen te komen met de globale 

.kontrole 

r------------------~-------_J" 
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Om de invloed van de verandering van de dsn. van het 

portaal te bepalen,is het verstandie de beschouwde 
dsn. niet direct te belasten.Bij de tweede proef wer 
den dan ook alleen de twee bovenste konsoles met een 

kracht van 60N belast.(zie 8-7) 

D,e twe-ede proef. 
Met behulp van het nomogram bepalen in de dsn 1,2,3 
zie tek. 23 ,de schuifsp 0 t uit t =pl-P

2 
.. 2 xy - xy · - 2- si:o a 

(de spanningen in de hierna volgende tabellen worden 

uit gedrukt in L,L=0,185 KN/cm
2

) · 

dsn 
dsn 

1 

l 
5 

A 

0 

0 

0 

•. 

schuifsp 

0 

0,2 
0 

C 

txy 
1,6 

0,4 
0 

D 

o,45 
0,45 
ó 

E 

0 

0 

O' 6 
' 

F 

0 

0 

0,45 

de verandering van de schuifsp. dtxy/dy 

2 

4 

0 -0,2 0,2 0 0 0 

0 -0,2 -0,4 - 0~45 0,55 0,45 

px vinden we met behulp van de integratie formule 

_ px=px-f dtxy dx 
✓ dy 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

0 

0 

0,1 
0,1 

px-py vinden we uit 

-0,5 
-1,5 

py=lPx-pyJ-px 
-0,5 
-0,5 

0 

0 

dus 

--0,1 
-0,1 

0,1 0 0 

0,4 0,8 0,8 
px-py=(pl-p2)cos2a 

0,6 1,4 3 
0,8 1 2,7 

0,7 
1,2 

1,4 
1,83 

3 
3,5 

0 

0 

0 

0,2 

G 

0 

o. 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Om de werkelijke spanningen in het model te krijgen 
moeten we de waarden in de tabel met L=l,85.l0-3N/rnrn

2 

vermenigvuldigen. py wordt dan; 

2 

4 

-~,093 -0,0185 0~13 
-0,093 -0,0185 0,22 
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0 
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0 

0 

1 m 11~1 1 i: 
, ________________________ ,..L___,; _ _J. 

. ' 



0 

-r---,,------------------------~t-

De resultaten van proef 2 (zie 8-7) kunnen verge

leken worden met een elementen programma. 

Het elementenprogrammao 

Volgens het schema op 8~6 is het portaal geschemat~ 
seerd tot een staafwerk waarvan een deel in elementen 

beschreven wordt~ 
Om de verbinding tussen staven en elementen de werkelijc 

heid zoveel mogenlijk te laten ~enaderen, zijn de sta

ven 33 tot en met 36 oneindig stijf genomen. 
De belasting bestaat uit horizontale krachten groot 60N 

aangrijpende op joint 54,59. 
De eerste kontrole van het programma is het horizontaal 

en het verticaal evenwicht. 

Horizontaal evenwicht 

joint 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
totaal 

48 

reactie 
0,0261 

- 0,0055 
- 0,0021 

- 0,0003 
- 0,0006 
- 0,0021 
+ 0,0422 
+ 0,58.10-lKN 

0,62.10-lKN 

totaal 
Belasting 

-1 1,2 .10 KN 
0,12 KN j..klopt 

Verticaal evenwicht 

joint reactie 

1 +0,0613 

2 +0,0728 

3 +0,0189 

4 -0,027 

5 --o, 077 

6 -0,125 

7 -o.oq6 

.. 

subtotaal 

+ 0,153 -0,325 =0,172 . 
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joint 48 +0,172 
het geen met het subtotaal even-wicht maakt 

Het horizontaal en verticaal evenwicht blijkt dus\t..e 
kloppeno Wel blijken de horizontale reactie's niet 
geheel symmetrisch te zijn. Het elementen stuk blijkt 
toch iets minder stijf te zijn dan men zou verwachten. 
De fout is echter niet zo groot ,dat verdere kontrole 

'.. · n:fil.lódig is. 

Met een fotoelastisch onderzoek vindt men in eerste in
stantie de richting en het verschil der hoofdspanningen 

Het ligt dus voor de hand in eerste in-staritie deze 
waarden te vergelijken met het elementen programma 

Bij het strudl-programma worden de hoofdspanningen per 

element in het centrum berekend. KN/cm
2 

element pl p2 pl-p2 

7 
8 

9 
10 

0,017 
0,04 
0,15 
0,36 

0,4 
0,2 
0,1 

0,037 

-0,4 
-0,16 
0,05 
0,32 

11 0,6 0,02 0,58 

12. 0,85 0,023 0,8 
Beschouwen vrn dsn 6 ( telcening 23) dan zijn de waarden 

voor pl-p2 in L uitgedrukt; 

A B C D 

-2,5 -2 -1 1 

E 

2 

F 

3 

G 

4 
Het werkelijke spanningsverschil krijgen we door met 

L=0,185 KN/cm2 te vermenigvuldigen; 
~0,46 -0,37 -0,185 0,185 0,37 0,56 O,J4 

zie ook 8-11 

de resultaten blijken iets uitee;;_~e lopen 

-
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Het verschll van de hoofdspanningen pl-p2 kunnen we 

ook kontroleren voor de fü-m 2 en 4, welke samenvallen 

met resp. de middens van de elementen 25 tot en met 28 

en 19 tot en met 24. 

element nr 25 26 27 28 

~m" c,:r:: -0,005 

p2 -0,2 

pl-p2 -0,19 

element nr 19 

pl 0,007 

p2 0,22 

+0,18 

-0,01 

0,19 

20 

0,055 

0,005 

0,46 

0,04 

0,42 

21 

0,34 

0,05 

0,19 

0,1 

0,1 

22 

0,59 

0,042 

pl-p2 -0,21 0,05 0,29 

Het verschil der hoofdspanningen 

dsn 2 -0,5 0,25 1,25 1,75· 

0,55 

in L 

3, 25_ 

2,5 
E. 

4 -0,25 0 0,75 1,5 

A J3 C D 

23 

0,59 

-0,05 

o,64 

1,5 

F 

0 

G 

24 

0,15 

-0,017 

0,'.!7 

Het verschil der hoofdspanningen in KN/cm
2 

dsn 2 -0,092 0,046 0,23 0,325 0,60 o 

(verm met 0,185) 

0 

dsn 4 -0,092 0 0,135 0,28 0,46 0,28 0 

Vo5>rál bij de randen blijken het programma en de proef 

te verschillen. 

We kunnen ook nog de spanningen in de y-richting kontro

leren, deze worden in het :programma per joint berekend. 

dsnl 

joint 36 37 38 39 40 

PY "'."o, 24s 0~489 0,271 0,512 1,06 · 

dsn 3 

joint 29 30 31 32 33 34 

py -0,38 -0,042 +0,24 o·, 54 0,93 0,177 

dsn 5 

joint 22 23 24 

py - 0,359 · -0., 123 0,112 
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35 

0,127 

28 

0,27 
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Konklusie's 
Bij dsn 6, waar een eenvoudig spanninf;sverloop optreedt 

blijken de resultaten van proeî en elementen programma 

redelijk overeen te komenoBij deze dsn zijn 6 elementen 

voldoende om het spanningsverloop weer te geveno 
Bij dsn 1 tot en met 5 verstoort de konsole het spannings

beeld dusdanig ,dat het verschil van de hoofdspanningen 

bij het elementen programma de resultaten van de proef 

niet voldoende benaderenoDe uit het verschil der hoofd

spanningen afgeleide resultaten,als b.vo de spanning in 
de y-richting zijn dan ook niet voldoende naukeurig te 

vergelijken om kwantitatieve konklusies te mogen trekken 
De overeenkomst tussen pro.::;ramma en proef is 'del groot 

genoeg om te stellen,dat de spanningen dicht bij de 

doorsnedeverandering in de konsol& optreden. 
De beslissing om het portaal in zijn geheel te beproeven 

heeft als konsequentie gehad,dat de schaal waarop b~preofi 

werd te klein werd om nU.1!J.erieke ge5evens te trekken. 

Beter was het geweest om een deel van het portaal op gro

tere schaal uit te voeren ,zodat de bewerkingen nau

keuriger hadden kunnen geschieden.Ook voor het elementen 

programma,had het.voordelen gehad slechts een deel van 
het po~taal te belasten, met beperkte kosten had men dan 

meer elementen kunnen toe:pasr::en •. 
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