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Deel 1 De koepel TUE 

Voorwoord. 

Als men begint met het afstuderen moet er een keuze worden gemaakt voor 

een afstudeeronderwerp. Deze keuze is erg moeilijk. Een juiste keuze is echter 

uiterst belangrijk, omdat men toch een jaar intensief met dit onderwerp bezig is. 

Het onderwerp mag dus nooit vervelen. Voor mij is deze keuze niet moeilijk 

geweest. De mogelijkheid om mee te werken aan een project dat ook daadwerkelijk 

uitgevoerd wordt is een buitengewone kans. Een kans die ik waargenomen heb. 

Het uitwerken van zo'n project is het constant bezig zijn met allerlei zaken 

zoals, uitvoering, veiligheid, ontwerp en detaillering. Zij zijn op ieder moment van 

de dag aanwezig en op ieder moment van belang. Naarmate het einde nadert komen 

deze zaken steeds dichter bij elkaar totdat ze èèn zijn. Dit is het mooie van dit 

project. Hiervan heb ik het meeste geleerd. 

Ik heb er geen moment spijt van gehad om aan dit project deel te nemen. Ik 

heb geen moment van verveling gekend. Kortom, ik heb een uiterst plezierig en 

leerzaam jaar achter de rug. Hiervoor wil ik de mensen bedanken die me geduren

de dit jaar gesteund hebben. Hartelijk dank aan mijn ouders, mijn begeleiders en 

mijn vrienden. 

Marcel Vullings 

Eindhoven, oktober 1991 
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Deel 1 De koepel TUE 

Inleiding. 

Een aantal jaren geleden heeft men bij de vakgroep BKO, faculteit bouw

kunde, een nieuw bouwsysteem ontwikkeld 0 >. Een bouwsysteem voor het bou

wen van draagstukturen met behulp van koud gevormde staalplaten (foto 1 <2>). Om 

het bouwsysteem uitgebreid te kunnen testen is de behoefte ontstaan aan een 

overdekte bouwplaats. Deze maakt het mogelijk om allerlei experimenten in een 

beschutte omgeving uit te voeren. 

Men heeft een onderzoek gedaan naar een geschikte situatie voor het project, 

het zgn. I.S.B.-project. Er is gekeken naar de mogelijkheden in bestaande gebou

wen op en buiten het T.U. -terrein. Bestaande gebouwen voldeden echter niet aan 

de gestelde eisen, daarom is naar een andere oplossing gezocht. Met een aantal 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lichte draagkonstrukties is een alternatief 

uitgewerkt dat aan alle eisen voldeed. Diverse onderzoeken zijn daarbij samen 

gevoegd tot èèn project, "De koepel TUE". 

De koepel is een lichte draagkonstruktie, in de vorm van een bolkap, waarin 

een tentdoek als afdekking wordt gespannen <3>. De lichte draagkonstruktie is 

opgebouwd uit stalen buizen en bolvormige knopen (foto's 2 t/m 4). De variabele 

knoop is daarbij èèn van de drie deel-onderzoeken. In tegenstelling tot vaste 

knopen, zoals de MERO-knoop, is de variabele knoop<3
> verstelbaar en kan daarbij 

op een willekeurige plaats in de konstruktie gemonteerd worden. 

1. Ontwerp van ir. J.O. Bats. 

2. Foto's en figuren zijn opgenomen in deel 2 van dit verslag: "Illustraties". De foto's, figuren etc. 
zijn daarbij achtereenvolgens doorgenummerd. 

3. Een ontwerp van ir. W.J.J. Huisman. 
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Deel 1 De koepel TUE 

Een voorgespannen tentdoek in de staalkonstruktie vormt de afdekking van de 

koepel. Het tentdoek is met behulp van een nieuw ontwikkeld komputerprogramma 

gekonstrueerd <
4>. Het konstrueren van het tentdoek, zoals het bepalen van de 

geometrie, het bepalen van de inwendige krachten en een uitwerking van de diverse 

doekdelen waaruit het doek is opgebouwd, is het tweede deel-onderzoek. In dit 

deel-onderzoek zal het programma worden getoetst op zijn werking en toepas

baarheid in de praktijk. 

Het derde en tevens laatste deel van het koepel-project betreft een nieuw 

afdeksysteem voor draagkonstrukties zoals de koepel <
5>. In de toekomst zal het 

tentdoek geheel of gedeeltelijk vervangen worden door het nieuwe afdeksysteem. 

Ondanks het feit dat het om een toekomstig onderzoek gaat is de kiem al gelegd in 

de vorm van een speciale geometrie voor de draagkonstruktie. Het afdeksysteem 

dicteert dus de geometrie van de staalkonstruktie van de koepel. 

Voor de bouw van de koepel is een gedetailleerde uitwerking nodig. De 

dimensionering, de detaillering en de uitvoering van de fundering, staalkonstruktie 

en tentdoek zijn het onderwerp van dit afstudeerverslag. Hierin wordt een samen

vatting gegeven van het werk dat uiteindelijk heeft geleid tot de bouw van de 

koepel. 

4. Het komputerprogramma "TENT" is ontwikkeld door ir. W.J.J. Huisman en M.W.F. Vullings. 

5. Een ontwerp van ir. W.J.J. Huisman. 
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Deel 1 De koepel TUE 

Het ontwerp van de lichte draagkonstruktie. 

De speciale geometrie van de draagkonstruktie is het gevolg van het nieuwe 

afdeksysteem. De nieuwe afdekking zal op een later tijdstip aangebracht worden, 

maar de bijbehorende de geometrie is het uitgangspunt, het startpunt van het 

afstudeerwerk. 

De koepel bestaat uit lichte lijnvormige elementen en verbindingsknopen. De 

knopen liggen op het oppervlak van een bolkap. De bol heeft een staal van 30 

meter. De koepel zelf heeft een diameter van 52 meter en een hoogte van 15 meter 

(figuur 5). In het stalen buizenframe van de koepel zal een tentdoek gespannen 

worden dat voor de gewenste afdekking zal zorgen. Zo zal het gewenste binnenkli

maat ontstaan. 

De koepel is het onderkomen van het onderzoek naar een nieuw bouwsys

teem, het zgn. I.S.B.-project. In eerste instantie wil men het systeem in een 

beschutte omgeving beproeven. In een later stadium kan de behoefte ontstaan om 

de konstruktie ook in weer en wind te testen. Hiermee wordt geëist dat de overkap

ping verwijderd kan worden zonder dat de onderliggende experimenten daarvan 

hinder ondervinden. Daarom is de koepel voorzien van een tentdoek. Het tentdoek 

bestaat uit zes segmenten die ieder apart verwijderd kunnen worden (figuur 6). 

Tevens is het tentdoek zodanig gedetailleerd zodat het relatief eenvoudig te verwij

deren is. 

Dit zijn in het kort de eisen en redenen die geleid hebben tot de uiteindelijke 

vorm van de koepel. Het zijn in hoofdzaak technische en praktische eisen. Zij 

vormen het startpunt van het afstudeerwerk. 
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Deel 1 De koepel TUE 

De fundering van de koepel. 

Inleiding. 

De koepel is gesitueerd op het T.U.E.-terrein, op het zgn. terrein "Oost" 

(figuur 7). Om de draagkracht van de grond te bepalen zijn er een aantal sonde

ringen gedaan. Deze laten zien dat er een goede draagkrachtige zandlaag van 4.00 

meter aanwezig is. Deze laag bevindt zich ongeveer 0.40 meter onder het maai

veld. Deze zandlaag maakt het mogelijk om op staal te funderen. 

De bovenliggende staalkonstruktie heeft in totaal 33 steunpunten die hun 

krachten afdragen naar de fundering. Er zijn een aantal mogelijkheden om deze 

krachten af te voeren naar de draagkrachtige grond. Een aantal van deze mogelijk

heden is als variant uitgewerkt. De varianten zijn beoordeeld op konstruktieve, 

uitvoerings-technische en economische aspecten. Hieruit is èèn variant als beste 

naar voren gekomen en deze is verder uitgewerkt. 

De poerenfundering. 

De funderings-varianten zullen in het kort toegelicht worden samen met de 

voor- en nadelen van de betreffende variant. 

De eerste variant is de toepassing van poeren (figuur 8). Deze variant ligt erg 

voor de hand als men kijkt naar de bovenliggende konstruktie. Elk steunpunt wordt 

apart gefundeerd. Het is een slanke en lichte fundering, evenals de bovenliggende 

staalkonstruktie. 
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Deel 1 De koepel TUE 

De bestemming van de koepel, na afloop van de onderzoeken, is nog niet 

bekend. Als de koepel wordt verkocht of gewoon verplaatst, moet de fundering ook 

verwijderd worden. De poeren kunnen eenvoudig worden uitgegraven en weer 

worden gebruikt op de volgende locatie van de koepel. 

Een poer bestaat uit een vierkante voetplaat met een rechtopstaande kolom 

waarop later de staalkonstruktie wordt gemonteerd (figuur 8). Werkgroep 7<6
> laat 

aan de hand van proeven zien dat dit soort konstruktie ook kunnen opwaaien. De 

konstruktie moet dus zwaar genoeg ZIJn om bestand te zijn tegen opwaaien. Het 

eigengewicht van de staalkonstruktie is daarvoor niet toereikend. De fundering 

moet dus hierin voorzien. De poeren kunnen extra gewicht krijgen door het 

toepassen van meer beton of men kan de grond het werk laten doen. De voetplaat 

kan zodanig vergroot worden totdat deze voldoende oppervlakte heeft om genoeg 

grond als ballast "op te pakken". Voor de laatste oplossing is gekozen. 

Uiteindelijk is deze variant niet verder uitgewerkt. Uit de eerste berekeningen 

is naar voren gekomen dat er te grote spanningen ontstaan in de stalen onderrand 

van de koepel als gevolg van temperatuurwisselingen. Door het weglaten van deze 

onderrand kan de staalkonstruktie scharnieren op kolommen van de poeren. Er 

ontstaan geen grote spanningen meer, maar het gedrag van de poeren in de grond 

is onvoorspelbaar. Dit heeft geleid tot een volgende funderingsvariant, poeren met 

een scharnierende kolom in de radiale richting (figuur 8). De betonkolom is daarbij 

vervangen door een stalen juk. In staal is gemakkelijker een scharnier te realiseren 

6. Werkgroep 7, IASS. Deze groep mensen heeft onderzoek verricht en aanbevelingen gedaan in: 
"IASS, Recommendations for air-supported structures". IASS, Madrid 1985. 
Andere onderzoeken zijn verzameld in: "Analysis, design and construction of braced domes", 
Z.S. Makowski. 
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Deel 1 De koepel TUE 

dan in beton. Ook deze variant is niet verder uitgewerkt. Beide oplossingen zijn te 

arbeidsintensief en het gedrag van de poeren is moeilijk te voorspellen. 

De strokenfundering. 

De derde variant is een strokenfundering over de volle omtrek van de koepel 

(figuur 9). Deze fundering blijkt in deze situatie de beste oplossing te zijn. 

Konstruktief gezien is de betonnen ring erg aantrekkelijk. De fundering bezit een 

aantal eigenschappen waardoor de krachten in de konstruktie beter worden ver

deeld. 

De betonnen ring neemt de functie over van de stalen onderrand als trek/druk 

ring (een belangrijke kostenbesparing). Het geeft de staalkonstruktie de gelegenheid 

om nagenoeg vrij te kunnen uitzetten en krimpen zodat er geen grote spanningen 

optreden in de staalkonstruktie. 

Ondanks de zware doorsnede van de funderingsstrook, in verband met de 

ballastfunctie van de fundering, is het toch een slanke ring. Berekeningen tonen aan 

dat de betonnen ring stijf genoeg is om de wisselende belastingen en vervormingen 

op te nemen zonder extreme spanningen in de beton en staalkonstruktie. Het gedrag 

van de fundering is alsof de koepel op een oneindig stijve plaat is gefundeerd. Dit 

wederom heeft een gunstige invloed op stabiliteit van de staalkonstruktie. Hierover 

later meer. 

De fundering wordt in het werk gestort en heeft een eenvoudige doorsnede. 

De poeren daarentegen zijn door hun vorm en afmeting erg arbeidsintensief. De 

mogelijkheid van prefabricage is daarbij in overweging genomen, maar dan 

ontstaan er weer problemen bij het plaatsen van de poeren in het zand. Ook het 

grondwerk bij de funderdingsstrook is eenvoudiger dan bij de poeren. 
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Deel 1 De koepel TUE 

Een mm punt is het zware karakter van de fundering in verhouding tot de 

uiterst lichte bovenkonstruktie. Het tweede nadeel is de verplichte sloop van de 

fundering als de koepel wordt verwijderd. De ring is niet meer te gebruiken op de 

nieuwe standplaats van de koepel. De konstruktieve, uitvoerings-technische en 

economische voordelen hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. De strokenfunde

ring is verder uitgewerkt. 

De schematisering. 

Voor de berekening van de inwendige krachten in de konstruktie is gebruik 

gemaakt van het eindige elementen pakket "GTSTRUDL"<7
J_ Tijdens de analyse 

van de diverse varianten zijn deze geschematiseerd volgens figuren 8 en 9. Een 

nauwkeurige schematisering is op dit tijdstip niet noodzakelijk. Bij de afweging 

spelen ook niet-konstruktieve aspecten een belangrijke rol. Een globale schematise

ring geeft voldoende informatie over de krachten om een juiste keuze te kunnen 

maken. Voor een verdere uitwerking echter is een gedetailleerde schematisering 

nood zakelijk. 

De funderingsstrook is geschematiseerd tot een aantal lijnvormige elementen 

van steunpunt tot steunpunt (steunpunten van de staalkonstruktie). Deze elementen 

hebben de materiaal-eigenschappen van de gebruikte betonkwaliteit, B25, en een 

wapenigspercentage van O. 7 % . Voor de ondersteuning van de fundering zelf is 

een stelsel van veren uitgewerkt dat het gedrag van de grond moet simuleren. 

7. Het gaat hierbij om het pakket "GTSTRUDL". 
Uit gegeven door: Georgia Institute of Technology, USA. 

Release date July 1988. Version 8502SUN. 
Mod level 1. Completion no. 2180/85. 
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Deel 1 De koepel TUE 

Daarvoor is met behulp van de sonderingen een aantal veerconstantes bepaald <S>. 

De hoogte van de fundering introduceert een excentriciteit in de aansluiting van de 

staalkonstruktie met de fundering. Deze is geschematiseerd met een oneindig stijf 

element loodrecht op de funderings-elementen. In GTSTRUDL is dit gedeelte 

gedefinieerd als "space frame". Dit soort konstruktie-elementen kunnen momenten 

en dwarskrachten opnemen. De bovenliggende staalkonstruktie is gedefinieerd als 

"space truss". Deze elementen kunnen alleen normaalkrachten opnemen. 

De uiteindelijke schematisering van de fundering is weergegeven in figuur 9. 

De toegepaste invoerfile voor GTSTRUDL is in beheer van ir. W .J .J. Huisman. 

De berekening met behulp van GTSTRUDL. 

Van de konstruktie is met behulp van GTSTRUDL een statische berekening 

gemaakt. Aan de hand van de berekende krachten in de fundering is een fictief 

belastingsgeval opgesteld. In dit fictieve belastingsgeval zijn alle maximale inwen

dige krachten samengevoegd alsof deze samen zouden optreden in èèn doorsnede. 

Gezien de grootte van de inwendige krachten is het niet noodzakelijk om een 

onderzoek te doen naar de werkelijke krachten-kombinaties per doorsnede. Bij de 

uiteindelijke dimensionering van de wapening zal in een aantal gevallen toch het 

minimum wapeningspercentage toegepast moeten worden. Voor de definitieve 

berekening wordt verwezen naar deel 3 van dit verslag: "Berekeningen". 

8. De berekeningen die geleidt hebben tot de diverse veerconstantes en andere zaken zijn opgeno
men in deel 3 van dit verslag: "Berekeningen". 
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Deel 1 De koepel TUE 

De staalkonstruktie. 

Inleiding. 

De vorm van de staalkonstruktie is reeds omschreven in voorgaande hoofd

stukken. De verdere uitwerking van de staalkonstruktie bestaat uit het dimensione

ren van de konstruktie en het konstruktief ontwerpen van diverse details. 

De dimensionering gebeurt op grond van de berekeningen die zijn uitgevoerd 

met behulp van GTSTRUDL. De staalkonstruktie is daarbij geschematiseerd tot een 

ruimtelijk vakwerk, een "space truss". In deze konstruktievorm kunnen alleen 

normaalkrachten optreden. Als men een berekening uitvoert met momentvaste 

knopen zal men ontdekken dat de vervormingen en inwendige krachten niet veel 

afwijken van de situatie met scharnierende knopen. De werkelijkheid zal dichter bij 

de scharnierende knopen liggen, omdat de konstruktie ter plaatse van de knopen 

nagenoeg geen moment kan opnemen. Space truss is dus een juiste aanname voor 

deze staalkonstruktie. 

De aansluiting met de fundering is geschematiseerd tot scharnierende aanslui

tingen aan de stijve opstandjes van de funderingselementen (figuur 9). De kolom

men ter plaatse van de ingangen zijn verend ondersteund. De reden daarvoor zal 

tijdens de behandeling van de stabiliteit van de staalkonstruktie aan de orde komen. 

De konstruktie bestaat uit een groot aantal staven die met elkaar verbonden 

zijn door middel van knopen. In de koepel bevinden zich drie verschillende soorten 

knopen, namelijk: een steunpuntsknoop, een vaste knoop en een variabele knoop 

(figuren 10 t/m 13). De variabele knoop is een deel-onderzoek dat geen onderdeel 

is van dit afstudeerwerk. 

9 



Deel 1 De koepel TUE 

De vaste knoop wordt op maat gemaakt voor een bepaalde plaats in de 

konstruktie. Een vaste knoop maakt het ontwikkelings- en bouwproces ingewik

kelder, daarom is er een variabele knoop ontwikkeld. Door tijdgebrek is het niet 

mogelijk om alle knopen als variabele knopen uit te voeren. Het fabricageproces 

van de variabele knoop is complexer dan voor de eenvoudige vaste knoop. De 

steunpuntsknoop is een aangepaste vaste knoop die een speciale functie heeft. Het 

vormt een verbindingselement tussen de staalkonstruktie en de fundering. 

Met een eenvoudige berekening is een profiel, buis 0152,4 - 4 mm 1
, bepaald 

voor de hele staalkonstruktie. Deze profielkeuze is na de komputerberekening niet 

meer aangepast. Hij voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de NEN 3851, TGB 

1972 - Staal. De gebruikte invoerfiles zijn in beheer van ir. W.J.J. Huisman. 

De belastingsgevallen. 

Het eigengewicht. 

Voor de bepaling van de belastingsgevallen en de veiligheden is de NEN 

3850, TGB 1972 - Algemeen, gehanteerd. Daarin is voorgeschreven dat het 

eigengewicht van een konstruktie altijd samenwerkt met ander belastingsgeval. 

Het eigengewicht is een optelling van eigengewichten van alle konstruktie 

onderdelen, zoals; de stalen buizen en knopen, het tentdoek en de fundering. Het 

eigengewicht van de knopen is daarbij iets verhoogd in verband met het extra 

gewicht van de "reducers". De reducers zijn overgangselementen tussen de buizen 

en de knopen. Hierover later meer. 
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Deel 1 De koepel TUE 

De voorspanning van het tentdoek. 

Het tentdoek zal in de uiteindelijke situatie binnen de staalkonstruktie gespan

nen worden. Hierbij zal het tentdoek een kracht uitoefenen op de staalkonstruktie. 

Deze krachten wijzen allemaal naar het middelpunt van de koepel. Dit is alleen 

juist als het zou gaan om een hele bol met daarin een doek dat in de hele bol is 

gespannen. De koepel is echter een bolkap en het tentdoek is tevens in zes segmen

ten opgedeeld, daardoor ontstaan er randverstoringen die de radiale richting van de 

krachten verstoort. Het aanbrengen van randkabels kan dit evenwicht enigszins 

herstellen en met het konstrueren van het tentdoek, met het programma TENT, kan 

dit nog eens worden bijgestuurd. De afwijking die dan nog aanwezig is kan 

verwaarloosd worden. Dit geldt ook voor het eigengewicht van het tentdoek. De 

krachten tengevolge van het eigengewicht zijn veel te klein ten opzichte van de 

voorspankrachten. Ze zullen dus een gering effect hebben op de radiale richting 

van de reaktiekrachten. 

In combinatie met het eigengewicht en sneeuw levert de voorspanning als 

belastingsvorm geen probleem op (figuur 14). Dit is echter niet het geval bij wind. 

Door windzuiging kan de voorspanning aan de lij-zijde opgeheven worden. Hoe het 

doek zich onder deze omstandigheid verder gedraagt is niet bekend, daarvoor zou 

een windtunnelonderzoek nodig zijn. Daar de voorspanning in verhouding tot de 

windbelasting een kleine bijdrage levert aan de krachten in de konstruktie is het 

mogelijk om deze belastingsvorm bij wind te verwaarlozen. 
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Deel 1 De koepel TUE 

De windbelasting. 

De NEN 3850, TGB 1972 - Algemeen, voorziet voortreffelijk in windbelas

tingen bij traditionele gebouwen. De koepel is alles behalve een traditioneel 

gebouw en het is dan ook erg moeilijk om met behulp van de NEN 3850 een juiste 

windbelasting te bepalen. Ook de literatuur biedt voor deze konstruktievorm geen 

bevredigende oplossing. Windtunnelproeven zijn eigenlijk de enige manier om een 

indicatie te krijgen van de windbelasting op deze ongebruikelijke vorm. Deze 

proeven zijn helaas erg duur en tijdrovend, daarom is getracht met de beschikbare 

gegevens een aantal windbelastingen op te stellen die een veilige dimensionering 

mogelijk maken. Daarvoor zijn de NEN 3850 en studies van Werkgroep 7<9l 

gebruikt. 

Windbelasting volgens de NEN 3 850. 

De NEN 3850, TGB 1972 - Algemeen, geeft een bepaalde C-factor voor een 

bepaalde belastings-situatie. De C-factoren moeten dan later met een bepaalde 

stuwdruk vermenigvuldigd worden om tot een windbelasting te komen. Voor 

onder- en overdruk in de hele koepel worden de aangegeven factoren, C0 =-0.4 en 

C0 = +0.4, gebruikt. Voor winddruk is de factor Cd= 0.8 aangehouden en voor 

zuiging Cz =-0.4. Beide factoren nemen als het ware ieder èèn helft van de koepel 

voor hun rekening (figuur 15). Op deze factoren is echter wel de oppervlakte

reductie toegepast, omdat de belastingen erg grof zijn toegepast. De koepel wordt 

immers ook gedeeltelijk door windwrijving (Cw=0.04) belast en er is aangenomen 

dat de hele koepel belast wordt met winddruk of met windzuiging. 

9. Werkgroep 7. "Recommendations for air-supported structures". 
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Windbelastingen volgens vergelijkbare konstruktievormen. 

Werkgroep 7 heeft een aantal windtunnelproeven uitgevoerd op bolvormige 

konstrukties en de resultaten daarvan gepubliceerd ooJ. Aan de hand van deze 

resultaten zijn een aantal windbelastingen opgesteld (figuur 15a en b). Ook deze 

belastingen komen niet overeen met de werkelijkheid, omdat de proefobjecten niet 

geheel overeen komen met de vorm van de koepel. De afmetingen zijn gelijk, maar 

het oppervlak is in de proeven glad en het oppervlak van de koepel is bedekt met 

kegelvormige uitstekels. 

Eèn belastingsgeval 1s geheel afgeleid van de gevonden C-factoren van 

Werkgroep 7. Overigens is dit belastingsgeval de oorzaak voor de aanname dat de 

koepel kan opwaaien en dus van ballast voorzien moet worden. In deze situatie 

wordt bijna aan de hele koepel gezogen. 

Het tweede geval is een combinatie van Werkgroep 7 en de NEN 3850. 

Hierbij wordt de opstuwende kracht van de wind nog eens versterkt door de 

aanname van overdruk in de koepel. 

Windbelasting op de ingangen. 

In de koepel bevinden zich een drie ingangen. Deze ingangen zullen ook 

belast worden door de wind. Voor het bepalen van de grootte van deze belasting 

kan de NEN 3850 gewoon toegepast worden. De ingangen zijn voorzien van een 

winddruk met een factor Cct=0.8. 

10. Werkgroep 7, "Recommendations for air-supported structures". 
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Er is onderscheid gemaakt tussen wind uit het oosten, precies tussen twee 

ingangen in, en wind uit het westen, loodrecht op èèn ingang. De konstruktie wordt 

hierdoor immers anders belast en de gevolgen zijn niet te voorspellen. De windbe

lastingen worden daarom in beide richtingen toegepast. 

Temperatuurwisselingen in de konstruktie. 

De konstruktie staat bloot aan zonlicht in de zomer en aan ijzige winden in de 

winter. Hierdoor treden grote temperatuurwisselingen op in de konstruktie. Deze 

wisselingen vormen ook een onderdeel van de belastingen op de konstruktie. Er is 

in eerste instantie vanuit gegaan dat de konstruktie als geheel wordt opgewarmd of 

afgekoeld. Als de konstruktie bij een temperatuur van 10° C wordt gemonteerd en 

de konstruktie in de winter afkoelt tot -30° C en in de zomer opwarmt tot een 

temperatuur van 50° C ontstaat er in beide gevallen een temperatuurgradiënt van 

40° C. Beide belastingsgevallen zijn in de berekeningen opgenomen. 

De berekeningen laten een erg geringe spanningstoename zien als gevolg van 

de temperatuurwisselingen. Dit is te verwachten als de konstruktie scharnierend op 

de fundering bevestigd is. De koepel is zo gekonstrueerd dat temperatuurwisselin

gen geen probleem oplevert. Door de geringe toenamen in spanning en vervorming 

wordt verondersteld dat een plaatselijk temperatuurwisseling geen noemenswaardige 

spanningen en vervormingen tot gevolg zal hebben. 

Met al deze belastingen z1Jn m totaal 13 belastingsgevallen samengesteld. 

Hiermee is een statische berekening uitgevoerd met behulp van het pakket 

GTSTRUDL. Aan de hand van deze berekening zijn alle onderdelen van de koepel 
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gedimensioneerd. De dimensionerings-berekeningen van de diverse onderdelen zijn 

opgenomen in deel 3 van het verslag: "Berekeningen". 

De statische berekening van de koepel. 

De berekeningen van de koepel leverde opmerkelijke resultaten op. Opvallend 

is bijvoorbeeld de vervorming van de konstruktie. Met een overspanning van 52 

meter vervormt de konstruktie maximaal maar 14 mm 1 in de Z-richting (loodrecht 

op het grondvlak van de koepel). Als men de vervorming van de grond, gemiddeld 

7 mm 1
, hierin verrekend blijft er nog maar 7 mm 1 over. De koepel is dus een erg 

stijve konstruktie. 

De maximale normaalkracht in de staalkonstruktie treedt op bij de windbe

lasting uit het westen, met onderdruk en winddruk loodrecht op een ingang. In deze 

situatie ontstaat er een maximale drukkracht in de konstruktie van 100 kN en een 

trekkracht van 92 kN. In de fundering treedt in deze situatie een normaalkracht op 

van 127 kN en een maximaal buigendmoment van 39 kNm. Het maximale wring

moment bij deze belasting is gelijk aan 32 kNm. Dit zijn echter niet de maatgeven

de krachten in de fundering. De normaalkracht in de fundering loopt op tot 632 kN 

en de momenten tot; My = 71 kNm, Mz = 41 kNm en Mw = 56 kNm. Deze 

maxima zijn gebruikt bij de dimensionering van de staal- en betonkonstruktie. 
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Het ontwerp van de reducer. 

De reducer is een overgangselement tussen buis en knoop. Dit element 

reduceert geleidelijk de doorsnede van de buis tot een doorsnede die goed aansluit 

op de relatief kleine knoop (figuren 16 en 17). Een andere oplossing zou een 

grotere knoop kunnen zijn, maar de inwendige krachten nemen daarbij sterk toe en 

de knoop zou onacceptabel zwaar worden. Een kompaktere knoop is tevens een 

lichtere knoop. 

De reducer heeft een afgeknotte kegel als uitgangsvorm. Deze vorm is 

aangepast, omdat tijdens de montagefase momenten op de knopen ontstaan. Deze 

kunnen niet door deze aansluiting overgebracht worden naar andere konstruktie

onderdelen. De maat van het kontaktvlak tussen de reducer en knoop is daarom in 

de richting loodrecht op de koepelbolschaal groot. In het vlak van de bolschaal 

wordt door de driehoekige koepelstructuur voldoende stijfheid verkregen en is de 

kegel aan deze zijde afgesneden. Dit in verband met de geringe afmeting van de 

knoop en de voorkomende hoeken tussen de staven in het vlak van de koepelbol

schaal. 

De reducer wordt met een voorspanbout aan de knoop bevestigd. Dit moet 

gebeuren vanuit de reducer. Om dit mogelijk te maken is een gat nodig. Vanuit dit 

gat kan de bout aangedraaid worden. Het gat moet groot genoeg zijn voor een hand 

en een momentsleutel. De bout moet immers door dit gat in de juiste positie 

gebracht kunnen worden en tot een bepaald moment aangedraaid kunnen worden. 

Deze voorwaarden hebben tot de uiteindelijk vorm van de reducer geleid. 

Verder is de reducer zodanig gekonstrueerd dat hij alle voorkomende krachten kan 

overbrengen op knoop en buis. De bijbehorende berekeningen zijn opgenomen in 

deel 3 van dit verslag. 
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De vaste knoop. 

Ondanks het regelmatige uiterlijk van de staalkonstruktie is er grote variatie in 

staaflengtes en ruimtelijke hoeken tussen de staven. Er zijn welgeteld 22 verschil

lende knopen en 25 verschillende staaflengtes. De hoofdvorm en de afmeting van 

de diverse knopen is gelijk, maar de aansluitingen voor de staven zitten op 

verschillende plaatsen. Dit probleem wordt geëlimineerd met de variabele knoop. 

Zoals eerder vermeldt is wegens tijdgebrek ook een vaste knoop ontworpen. Deze 

vaste knopen worden in de koepel 94 keer toegepast en de variabele knoop 30 keer. 

Deze vaste knoop wordt dus voor een bepaalde plaats in de koepel gemaakt. 

Hij is niet uitwisselbaar. Een zorgvuldige codering is dus uiterst belangrijk. 

Om materiaal en tijd te sparen is de vaste knoop zodanig ontworpen zodat hij 

uit een standaard dikwandige buis vervaardigt kan worden (figuur 11). Voor dit 

ontwerp zijn een drietal varianten onderzocht. Variant 1 is een knoop in de vorm 

van een cilinder. Variant 2 is een cilinder met verstevigde randen en variant 3 is 

een cilinder met twee deksels. Deze varianten zijn met behulp van het programma 

GTSTRUDL geanalyseerd (figuren 18 t/m 20). 

Voor de analyse van dit soort objecten heeft GTSTRUDL de beschikking over 

een aantal basiselementen. Elk basiselement is geschikt voor een bepaald probleem. 

Het is dus zaak het juiste element te vinden voor het gestelde probleem. Een 

verkeerd element geeft geen juiste rekenresultaten. Om het juiste element te vinden 

is een proefmodel gemodelleerd, een ananas-schijf, waarvan de inwendige krachten 

bekend zijn (figuur 21). Door deze te vergelijken met de berekende krachten kan 

bepaald worden of het element voldoet of niet. Deze analyse is opgenomen in deel 

3 van het verslag. 
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Uit de knoopanalyse komt variant 3 als enige naar voren die voldoet aan de 

gestelde eisen. Deze eisen hebben betrekking op de aanwezige krachten in de 

konstruktie. Deze knoop is dus verder uitgewerkt tot een vaste knoop met dezelfde 

vorm en afmetingen als de variabele knoop. Alle knopen hebben dezelfde vorm en 

afmetingen, omdat alleen dan de reducers overal dezelfde afmetingen kunnen 

hebben. Tevens kan later, indien daar behoefte aan is, een vaste knoop vervangen 

worden door een variabele knoop zonder de omringende konstruktie aan te passen. 

De steunpuntsknoop. 

De steunpuntsknoop is een variant op de vaste knoop (figuur 10). Een halve 

massieve bol op een voetplaat. De dimensies zijn wederom afgeleide van de 

variabele knoop en niet van konstruktieve overwegingen. Een sterke-berekening is 

in dit geval zelfs niet nodig, omdat de vaste knoop voldoet qua sterke en stijfheid 

en de steunpuntsknoop is een massieve uitvoering van de holle vaste knoop. 

De variabele knoop. 

De variabele knoop is continu variabel instelbaar, met uiteraard fysische 

beperkingen. Deze instelmogelijkheden vangen de variatie op in tangentiale en 

radiale hoeken die de staven maken ten opzichte van de knoop. Er is al eerder 

opgemerkt dat de koepel 22 verschillende knopen heeft. Met deze verschillen 

worden deze hoeken bedoeld. Al deze verschillen kunnen dus met èèn knoop 

opgevangen worden. Dit is een aanzienlijk verbetering ten opzichte van de vaste 

knoop. Voor verdere informatie wordt verwezen naar ir. W.J.J. Huisman. 



Deel 1 De koepel TUE 

Stabiliteit van de staal konstruktie. 

Knikken van de staven. 

Naast de sterkte en stijfheid moet ook de stabiliteit van de staalkonstruktie 

gecontroleerd worden. Daarbij moet zowel de partiële als de totale stabiliteit van de 

konstruktie worden bekeken. Partiële stabiliteit is in dit geval gelijk aan de 

knikstabiliteit van de staven. Door een toenemende normaaldruk in de staven 

kunnen deze uitknikken en daarmee is de konstruktie bezweken. Door de bereke

ning van de Eulerse knikkracht01 i kan gecontroleerd worden of deze situatie in 

de konstruktie kan ontstaan. 

De Eulerse knikkracht 

11; = kniklengte van de staaf. 

De kniklengte is een onderdeel van de knik-formule, en de koepel heeft 25 

verschillende staaflengtes. Het is niet eenvoudig om de juiste, maatgevende 

kombinatie te vinden van staaflengte en normaalkracht, daarom is een computerpro

gramma gemaakt om alle belastingsgevallen en staven te kontroleren. Deze 

kontrole wijst uit dat de eerder gemaakte profielkeuze, op grond van ontwerpbere

keningen van Huisman, de juiste is. Alle staven worden uitgevoerd als ronde 

buizen 0152,4 - 4 mm 1
• 

11. Volgens de stabiliteits-eisen van de NEN 3851, TGB 1972 - Staal. 
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Doorslag van de koepel. 

Als men op een tafeltennisbal drukt ontstaat er een deuk, een blijvende 

vervorming, in de bal (foto 22). Bij schalen en schaalvormige konstrukties kan een 

soortgelijke situatie ontstaan. Krachten op de konstruktie kunnen zo hoog oplopen 

dat er een blijvende vervorming, een deuk, in de konstruktie ontstaat. Dit stabili

teits-probleem wordt "doorslag" genoemd. 

Voor de kontrole op doorslag moet de kracht worden bepaald waarbij de 

konstruktie doorslaat. Is deze kracht eenmaal bekend kan met behulp van de 

werkelijk aanwezige kracht en de doorslagkracht een veiligheid worden bepaald. 

Deze veiligheid geeft aan of de konstruktie versterkt moet worden of niet. 

Voor de bepaling van de doorslagkracht moet een geometrisch niet lineaire 

berekening worden uitgevoerd. De vervorming van de konstruktie moet dus tijdens 

de berekening worden meegenomen. Deze berekeningsmethode is bij het gebruikte 

elementenpakket GTSTRUDL niet volledig omschreven. De waarden die berekend 

worden kunnen daarom niet goed geïnterpreteerd worden. Er is gekozen voor een 

andere berekeningsmethode, een benaderingsmethode die voldoende nauwkeurig 

kan zijn. 

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld zal deze benaderingsmethode 

worden toegelicht (figuren 23 en 24). Als eerste wordt de geometrie van de kon

struktie ingevoerd in een programma dat geometrisch lineaire berekeningen kan 

maken. In dit geval is dat GTSTRUDL. Daarna wordt er een belasting aangebracht 

op de konstruktie en een berekening uitgevoerd. De belasting is zodanig gekozen 

dat men in eerste instantie binnen het geometrisch lineaire gedrag van de konstruk

tie blijft. De eerste berekeningen dienen namelijk als referentie-berekening voor de 

volgende berekeningen. De berekende vervormingen worden verwerkt in de 
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geometrie van de konstruktie. De knopen verplaatsen dus een stukje. Deze nieuwe 

geometrie wordt opnieuw ingevoerd in GTSTRUDL. Daarna wordt er weer een 

belasting aangebracht op de konstruktie en de konstruktie kan opnieuw berekend 

worden. Dit levert opnieuw vervormingen op die weer verwerkt worden in de 

voorgaande geometrie. Dit proces wordt nu zolang herhaald totdat de vervormingen 

per stap sterk toenemen. Het proces gaat dan door met kleinere belastingen totdat 

de belasting zo klein is en de berekende vervormingen zo groot dat er sprake is van 

doorslag. 

De nauwkeurigheid van de methode wordt bepaald door de stapgrootte, de 

grootte van de belasting. Vergelijking van een aantal benaderingen met verschillen

de stapgrootte geeft aan of de werkelijkheid voldoende nauwkeurig wordt benaderd. 

De gegevens kunnen in een last-zakkingsdiagram verwerkt worden. Dit geeft 

een helder beeld van het gedrag van de konstruktie bij het opvoeren van de 

belasting tot het punt van doorslag. 

De gekozen belasting heeft een grote invloed op de uiteindelijk gevonden 

doorslagkracht. Voor de koepel zijn een tweetal praktijksituaties als belasting 

gebruikt. Met deze twee belastingsgevallen worden twee doorslagmechanismen 

gesimuleerd. Doorslag van een groot deel van de konstruktie en doorslag van een 

klein onderdeel van de konstruktie. 

Tijdens de winter kan het voorkomen dat de sneeuw zich alsmaar ophoopt op 

de koepel. Als de sneeuw dan ook nog aanvriest kan het gewicht van de sneeuw in 

het uiterste geval tot doorslag van de konstruktie leiden. De belasting is daarbij 

over een groot gebied verspreidt (figuur 25). 

De tweede situatie is een puntlast op een knoop van de koepel. Deze puntlast 

kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een takelkonstruktie ten behoeven van 

het I.S.B.-project. Als de takellast groot genoeg is kan de koepel plaatselijk 
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doorslaan. Deze situatie is gesimuleerd met een groeiende puntlast op de nokknoop 

van de koepel (figuur 25). 

Met deze twee belastingen is de koepel getest op doorslag. De resultaten zijn 

weergegeven in een aantal last-zakkingsdiagrammen (figuren 26 t/m 33). Aan de 

last-zakkingsdiagrammen is te zien dat de konstruktie zich in eerste instantie lineair 

gedraagt. Bij een sneeuw belasting van ongeveer 900 kN nemen de vervormingen 

snel toe en slaat de konstruktie door (figuur 34). De doorslagbelasting is hier 

ongeveer 900 kN per belaste knoop. Bij de puntlast, de tweede berekening, is de 

doorslagbelasting gelijk aan 260 kN. De belastingen op de knopen zijn in werke

lijkheid echter veel lager. In de statische berekeningen zijn deze niet groter dan 

15 kN. De konstruktie zou in dit geval een doorslagveiligheid van ongeveer 18 

hebben, mits partiële instabiliteit niet eerder zou optreden. 

Bij deze berekening wordt er vanuit gegaan dat de konstruktie oneindig grote 

inwendige krachten kan opnemen. Dit is natuurlijk niet het geval. Er moet bij deze 

beschouwing een kanttekening geplaatst worden voor wat betreft de werkelijke 

veiligheid. De doorslagveiligheid blijft 18, maar de konstruktie is in die situatie al 

lang bezweken door andere bezwijkmechanismen. Denk daarbij maar eens aan het 

knikken van de staven, of aan de aansluitingen van staven met knopen. Als deze 

zaken ook in het veiligheidsplaatje worden opgenomen wordt de veiligheidsfactor 

voor de hele konstruktie een stuk lager. Bij een overschrijding van deze factor zal 

de konstruktie dan ook eerst bezwijken op knik of op breuk van de knoopverbindin

gen. Doorslag is bij deze konstruktie dus geen gevaar, hij kan nooit optreden. 

Onregelmatigheden in geometrie en belasting verhogen het risico van door

slag. De ingangen zijn zo'n onregelmatigheid in de geometrie. De kolommen van 

het ingangsportaal zijn relatief stijf en als er geen maatregelen worden genomen 
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kunnen deze kolommen plaatselijk doorslag inleiden. Zij drukken als het ware 

tegen het koepeloppervlak. Om te verhinderen dat dit gebeurt moet de kolom in 

zijn lengte-richting slapper worden. Een slappere kolom kan immers minder hard 

tegen het koepeloppervlak drukken. De kolommen zijn slapper gemaakt door de 

toepassing van een verende verbinding tussen de kolom en de staalkonstruktie. 

Voor de veerstijfheid van de verende verbinding moet een keuze gemaakt 

worden. Overwogen is een oplossing met voorgespannen schotelveren in de 

verbinding tussen kolom en knoop of tussen kolom en de fundering en sterke 

verjonging van de kolom bij de knoop. In beide gevallen kan voor de kolom een 

fictieve E-modulus reductie van I ho worden bereikt. In verband met doekdetails is 

gekozen voor de tweede mogelijkheid. Op grond van ervaring is de fictieve E

modulus gekozen. Uit de last-zakkingsdiagrammen blijkt dat het een juiste keuze is. 

De toegepaste kolommen verhogen niet het doorslaggevaar. De last-zakkingsdia

grammen geven dus ook een goed beeld van eventueel aanwezige storende elemen

ten in de geometrie. 

Bepaling van de bezwijklast van de knoop en reducer. 

De knoop en de reducer z1Jn onbekende factoren bij de bepaling van de 

veiligheid van de koepel. Voor het bepalen van de maximale extra-belasting op de 

staalkonstruktie is het echter van belang om te weten hoe groot deze invloed 1s. 

Deze extra-belasting kan bijvoorbeeld ontstaan door lampen, hefinstrumenten en 

dergelijke. Er zijn een aantal laboratorium-proeven uitgevoerd om te bepalen wat 

de bezwijklast is van de knoop en de reducer. 

Voor deze proeven is èèn buis van 4.4 m1 voorzien van twee reducers. Met 

deze staaf zijn een tweetal proeven uitgevoerd (figuur 35). Een trekproef voor het 
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bepalen van de maximale trekkracht die de staaf kan opnemen. Een buigproef voor 

het bepalen van het maximale moment dat de reducer, en de verbinding, kan 

opnemen. Een drukproef is niet uitgevoerd, deze zou geen extra informatie geven 

over het gedrag van de staaf. De staaf zal op knik bezwijken. 

Tijdens de trekproef is de belasting opgevoerd tot 240 kN. Deze kracht heeft 

gedurende 12 uur op de staaf gewerkt. De staaf is niet bezweken en er zijn ook 

geen blijvende vervormingen gekonstateerd. De belasting is niet verder opgevoerd 

om beschadigingen aan het proefstuk te voorkomen. Er was maar èèn proefstuk 

aanwezig. 

De buigproef is tot bezwijken uitgevoerd. Bij een kracht van 3.25 kN is de 

boutverbinding ter plaatste van de inklemming bezweken. Deze kracht van 3 .25 kN 

komt overeen met een inklemmingsmoment van 11.2 kNm en een trekkracht in de 

voorspanbout van 295 kN. De voorspanbout is daarbij aangedraaid met een 

aandraai-moment van 60 kNm. Naast de vervorming van de voorspanbout en moer 

(foto 36) is ook het uiterste deel van het drukvlak van de reducer plastisch ver

vormd. Foto's 37 t/m 39 geven een beeld van de proefopstelling voor de buigproef. 

Deze proeven hebben aangetoond dat de boutverbinding de zwakste schakel in 

de staalkonstruktie is. Tevens is bekend bij welke belasting de staven bezwijken. 

Met deze gegevens kan men in de toekomst een uitspraak doen over de grootte van 

extra lasten op de staalkonstruktie. 

De knoop is nog de enige onbekende. In de toekomst zal deze in gelijk

soortige proeven beproefd worden. De verwachtingen zijn dat deze proeven de 

bovenstaande konklusie zullen bevestigen. Deze verwachting is gebaseerd op 

resultaten van eerdere laboratorium-proeven op de variabele knoop. Hierbij is 
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echter alleen de knoop getest en niet het samenspel van knoop, reducer en verbin

ding. Een bevestiging is dus nog noodzakelijk. 

De montage van de koepel. 

De maatvoering van de koepel. 

De maatvoering van de konstruktie is een erg nauwkeurige zaak. Een 

eenvoudig getallenvoorbeeld zal dit duidelijk maken. De top van de koepel bestaat 

uit een aantal staven die een soort piramide vormen met een basis van 9.0 meter en 

een hoogte van 0.5 meter. De bijbehorende staaflengte komt dan overeen met 

4.5277 meter. Stel dat door een onnauwkeurigheid de lengte van een staaf 4.5267 

meter is. Het gevolg is dat, bij gelijkblijvende basis, de hoogte van de piramide 

nog maar 0.49 meter is (figuur 40). De konstruktie wordt vlakker en de normaal

krachten in de staven nemen bij gelijk blijvende belasting toe. 

Een ander nadelig gevolg is de ongunstige invloed op de stabiliteit van de 

koepel. Het risico op doorslag wordt verhoogd. De maatvoering is dus uiterst 

belangrijk. De staven en knopen zijn niet voorzien van een nastelmogelijkheid, 

daarom worden de staven vervaardigd met een lengte-tolerantie van 0.5 mm1 en de 

knopen met een maat-tolerantie van 0.05 mm 1
• 

De maatvoering van de fundering en de ankers in de fundering moet ook aan 

een hoge maatnauwkeurigheid voldoen. Dit is echter bij "in het werk gestorte" 

beton niet mogelijk. De krimp van de beton maakt het niet mogelijk om zo'n hoge 

nauwkeurigheid te bereiken, daarom moet er een nastel-mogelijkheid aanwezig zijn 
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om de onnauwkeurigheden op te vangen. Deze nastel-mogelijkheid is aangebracht 

in de voetplaten van de steunpuntsknopen (figuur 41). De voetplaten zijn voorzien 

van een aantal slobgaten die het mogelijk maken het steunpunt in de juiste positie te 

plaatsen. Deze stelmogelijkheid blijft beperkt tot ongeveer 2 cm. De fundering en 

de ankers moeten dus nog steeds erg nauwkeurig aangebracht worden. 

Ook de vorm van de koepel moet voldoen aan bepaalde vormtoleranties. Deze 

mogen ook niet overschreden worden. Afwijkingen hebben grotere inwendige 

krachten en een hoger doorslagrisico tot gevolg. De vorm van de koepel is tijdens 

de montage "vogelvrij". Met een relatief kleine kracht kan deze vorm worden 

verstoord. Tijdens de montage moet dus de vorm steeds weer opnieuw gekontro

leerd en indien nodig hersteld worden. De laatste kans daarvoor is tijdens het 

monteren van de steunpunten. Daarom is de maatvoering van deze elementen erg 

belangrijk en zal er de nodige aandacht aan besteed moeten worden. 

Mogelijke montageprocedures. 

Het monteren van de koepel stelt speciale eisen aan de konstruktie. Er moeten 

voorzieningen worden getroffen om zaken als veiligheid, stabiliteit en sterkte 

tijdens de montage te garanderen. Om deze voorzieningen zo beperkt mogelijk te 

houden zijn een aantal montage-varianten onderzocht. De uiteindelijke procedure 

moet voldoen aan een aantal eisen, nl; 

- veiligheid van mens, materiaal en materieel MOET gegarandeerd zijn, 

- de konstruktie moet de krachten kunnen opnemen die tijdens de montage 

ontstaan, 
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- de stabiliteit van de konstruktie moet tijdens de montage gewaarborgd 

blijven, 

- de maatvoering van de konstruktie moet te kontroleren en te corrigeren 

ZIJn, 

- zo min mogelijk extra voorzieningen gebruiken, 

- de procedure moet uitvoerbaar zijn. 

Er zijn een viertal procedures ontworpen en getoetst aan de bovenstaande 

eisen. Procedure 1 is een voorstel om de koepel van buiten naar binnen op te 

bouwen (figuur 42). Daarbij worden de ingangspartijen als eerste gemonteerd en 

voorzien van extra stabiliteitsverbanden. Vanaf deze ingangen wordt de eerste, de 

buitenste ring opgebouwd. Bovenop de eerste ring wordt vervolgens de tweede ring 

bevestigd enz. Tijdens deze procedure ontstaan ontoelaatbare krachten en vervor

mingen in de konstruktie. Door de konstruktie tijdelijk vanaf de grond te ondersteu

nen zouden deze krachten en vervormingen kleiner zijn, maar het aanbrengen van 

ondersteuningen is niet praktisch en erg bewerkelijk. 

Procedure 2 is een variant op procedure 1. De ondersteuning vanaf de grond 

1s vervangen door ondersteuning met behulp van kabels en kranen. Ook deze 

procedure is niet verder uitgewerkt, omdat deze uitvoerings-technisch niet erg 

aantrekkelijk. 

Bij procedure 3 is de aanpak op een fundamenteel punt veranderd. De 

konstruktie wordt niet meer van buiten naar binnen opgebouwd, maar van binnen 

naar buiten. Hier bij is in eerste instantie gedacht aan èèn kraan die dan de hele 

konstruktie draagt, maar er zijn geen bouwkranen in Nederland die een giek 

hebben die ongeveer 28 m. (van middelpunt koepel tot 2 m. buiten de koepel) kan 

uitzwaaien en dan nog 30 ton kan opnemen. Het gebruik van meerdere kranen 

geeft ook geen bevredigende oplossing van het probleem. De procedure blijft 

uitvoerings-technisch bedenkelijk, daarom is een vierde procedure ontwikkeld 
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waarbij de konstruktie van binnen naar buiten wordt opgebouwd met behulp van 

een centrale mast. Deze procedure voldoet aan alle gestelde eisen en is daarom 

verder uitgewerkt. 

De staalkonstruktie. 

Alle konstruktie-onderdelen worden in de fabriek vervaardigd en voorzien 

van een codering. Op de bouwplaats moet deze puzzel in de juiste volgorde gemon

teerd worden. Deze puzzel, de grote afmetingen van de koepel èn de gevoelige 

maatvoering zorgen voor een komplex montageproces. Het hele proces moet van te 

voren goed bekend zijn om verrassingen te voorkomen en om de veiligheid tijdens 

het monteren te kunnen waarborgen. Dit zal in een montage-draaiboek worden 

vastgelegd. 

Het is bekend dat de koepel in de gemonteerde situatie erg stijf en sterk is 

(bij maximale sneeuw- of windbelasting zijn de grootste knoopverplaatsingen 

slechts + 7 mm 1 bij een vrije overspanning van 52 m1
). Dit is te danken aan een 

goed samenspel tussen konstruktievorm en randvoorwaarden. Wordt dit samenspel 

verstoord, door het verwijderen van steunpunten of andere konstruktie onderdelen, 

ontstaat er een erg instabiele konstruktie. Neem bijvoorbeeld een ei. Een heel ei is 

een relatief sterke konstruktie. Door een beschadiging in deze konstruktie wordt 

deze erg slap. Al bij het oppakken van een beschadigd ei kan het kapot gaan. Dit 

geldt ook voor de staalkonstruktie. Als de konstruktie niet kompleet is is hij erg 

slap. Tijdens het monteren is de konstruktie niet kompleet, dus erg slap. Omwille 

van de veiligheid en om blijvende vervormingen te voorkomen moet de konstruktie 
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tijdens de montage ook stabiel gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door het 

beperken van de vervormingen. 

Het beperken van de vervormingen kan op een aantal manieren. Bijvoor

beeld door middel van extra steunpunten in de vorm van stempels of tuien. Een 

andere mogelijkheid is het toepassen van momentvaste knopen. Hierdoor kan de 

konstruktie meerdere inwendige krachten opnemen. In het geval van de koepel zijn 

beide mogelijkheden toegepast. Tijdens de montage zal de konstruktie met tuien 

worden afgespannen en de verbindingen tussen de knopen en de staven zijn zo 

ontworpen zodat ze ook een bepaald moment kunnen opnemen. Dit is al aan de 

orde gekomen tijdens de bespreking van het ontwerp van de reducer. 

Als de fundering gestort en uitgehard is kan met de montage van de staal

konstruktie worden begonnen. Eerst moet de montagemast opgebouwd worden 

(figuur 43). De montagemast bestaat uit twee kolommen van HE 300 B profielen. 

Deze profielkeuze hangt samen met later gebruik van de mastdelen als onderdelen 

van de "mecano-doos" voor het bouwen van proefopstellingen in het "Pieter van 

Musschenbroek"-laboratorium. Door de dubbele mast kan de nok van de koepel 

mee gemonteerd worden. De mast wordt met een kraan in het midden van de 

koepel geplaatst. Deze plaats is van tevoren voorzien van een fundering en een 

duidelijk meetpunt. Dit meetpunt geeft het midden van de grondcirkel aan en wordt 

voor alle metingen als referentie punt gebruikt. 

De montagemast is voorzien van drie tuien die de mast afspannen. Bij het 

ontwerp van de koepel is er van uitgegaan dat de masttuienbevestiging aan de 

koepelfundering zelf kan geschieden. Tuien rechtstreeks van masttop naar funde

ringstrook betekend dat de koepel tijdens de montage door de tuien heen zou 

moeten en tui-verplaatsing tijdens de montage noodzakelijk 1s. Dit was mede 
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aanleiding om de drie ingangspartijen onder 120° als "nis" uit te voeren. Daardoor 

kan een drietal bokken ter plaatse van de ingangen worden geplaatst die de tuien 

voldoende omhoog brengen. Deze bokken zijn een tijdelijke voorziening voor de 

montage. De tuien worden als het ware over deze bokken naar de fundering geleid. 

Daar worden de tuien bevestigd aan ankers die speciaal voor dit doel aangebracht 

zijn. Als alles is gemonteerd kan de mast nauwkeurig worden afgespannen. De 

mast moet daarbij loodrecht op het grondvlak staan. De montagemast wordt 

opgericht met behulp van een kraan die eventueel nog hulp kan bieden bij het 

vervoer en plaatsen van de staven. 

Als de tijdelijke montagemast opgericht is kan de eerste ring, de nokpirami

de van de koepel, met de nokknoop tussen de twee mastbenen gemonteerd worden. 

Als deze gereed is kan de ring opgetakeld worden tot een hoogte waarbij de 

volgende ring van de koepel probleemloos aangebracht kan worden vanuit de 

grond. Deze procedure gaat door totdat de staalkonstruktie helemaal gemonteerd is. 

Tussentijds moet per ring een aantal kontrolemetingen worden verricht om de vorm 

van de koepel te kontroleren en eventueel te corrigeren. 

Vervolgens moeten per ring alle bouten in de knopen onder de gewenste 

voorspanning worden gebracht. Tenslotte kunnen alle montagehulpmiddelen worden 

verwijderd. De staalkonstruktie is gereed. 

De werktekeningen van alle konstruktie-onderdelen zijn opgenomen in deel 4 

van dit verslag. Met behulp van deze tekeningen zijn de fundering en alle konstruk

tie-onderdelen, die nodig zijn voor de bouw van de staalkonstruktie, gemaakt. 
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Het tentdoek. 

De volgende stap in de montage van de koepel is het aanbrengen van het 

tentdoek. Het tentdoek wordt geprefabriceerd en komt in zes delen op de bouw

plaats. Alle aansluitingen zullen daarbij al zoveel mogelijk aan de doekdelen 

bevestigd zijn. Op de bouwplaats worden deze delen in de koepel op de grond ge

legd. Daar zullen ze aan elkaar worden gemonteerd. Dit wordt zodanig gedaan dat 

alles luchtdicht aansluit. De randen van het doek worden ter plaatse van de funde

ring bedolven onder water en grind. Hiermee is een goede afdichting tussen doek 

en grond verzekerd. De bedoeling van al deze moeite is het creëren van een 

luchtdichte zak. Deze zak zal met behulp van een ventilator worden gevuld met 

lucht. Als de zak goed gevuld is kan het doek eenvoudig worden bevestigd aan de 

staalkonstruktie. In eerste instantie zal dit losjes gebeuren, maar als alles bevestigd 

is kan het tentdoek gespannen worden. Het spannen gebeurt met de randkabels en 

de spanners tussen doek en staalkonstruktie. 

Als het afspannen gereed is kan gestart worden met de afwerking. Het 

bijstellen van diverse aansluitingen. Het verankeren van de randschorten aan de 

fundering en het afwerken van de ingangen. Na de afwerking is de koepel gereed 

voor gebruik. 
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Het programma TENT. 

Inleiding. 

Het computerprogramma "TENT" is ontwikkeld voor het ontwerpen van 

kabel-, membraan- en (gediscretiseerde) schaalkonstrukties. TENT kan van een 

willekeurig kabelnet en een aantal bekende steunpunten een geometrie bepalen die 

voldoet aan de eis dat in elke knoop krachtenevenwicht moet zijn met trek (of 

druk) in alle aansluitende elementen. Tevens berekent TENT de krachten (verhou

dingsgewijs) in het kabelnet. Als het kabelnet fijn genoeg gedefinieerd is kan een 

goede benadering worden verkregen van een membraan- of schaalkonstruktie. Het 

programma is bedoeld als architectonisch en konstruktief ontwerp hulpmiddel. De 

foto's 44 t/m 52 geven een aantal voorbeelden van konstrukties die met behulp van 

dit programma uitgewerkt zouden kunnen worden. Gebouwen zoals; het olympisch 

stadion in München, de koeltoren in Schmehausen, tuincentrum te Mannheim, het 

bevrijdingsmuseum in Groesbeek en het Tropisch zwembad in Dürrheim. 

De ontwikkeling van het programma is nog niet beëindigd. Uitbreidingen 

voor tensigrity konstrukties is o.a. onderwerp van verder onderzoek. 

Een ontwerp van een kabelkonstruktie met TENT. 

Aan de hand van het volgende voorbeeld zal de toepassing van TENT 

toegelicht worden. Een ontwerper maakt een schets van de konstruktie die hij in 

gedachten heeft (figuur 53). Daarna moet een keuze gemaakt worden voor de 

topologie van het kabelnet. TENT stelt aan deze keuze geen beperkingen. Na enige 
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ervaring met het programma en met voldoende konstruktief ontwerp ervaring weet 

men snel genoeg welke kabelnet-topologie het beste is voor een bepaalde konstruk

tievorm. 

Als er een keuze gemaakt is moet de topologie ingevoerd worden in het 

programma (figuur 54). Met TENT werkt men interactief, dus de invoer gaat 

eenvoudig en snel. Na het invoeren van de kabelnet-topologie moet deze nog een 

plaats krijgen in de ruimte. Dit gebeurt met het opgeven van randvoorwaarden in 

de vorm van coördinaten van de steunpunten. Physieke eigenschappen van de 

konstruktie worden in de vorm van getallen op basis van ervaring ingevoerd. Het 

programma kan dan een vertaling maken naar een ruimtelijke konstruktie-geome

trie. Na deze vertaling zijn de x,y en z-coördinaten van alle knopen bekend en 

kunnen deze met behulp van een tekenprogramma worden getekend (figuur 55). 

Het beeld dat men dan ziet is een kabelkonstruktie onder voorspanning. Er zijn nog 

geen uitwendige belastingen toegepast. 

De getekende konstruktie kan, nagelang de mogelijkheden van het tekenpak

ket, in diverse standen worden bekeken (figuur 56). Er wordt gekeken of de 

konstruktie naar wens is of dat er wijzigingen nodig zijn. Men kan eenvoudig en 

snel steunpunten en/of stukken kabel wijzigen, toevoegen of verwijderen. Het 

aanpassen van de physieke conditiegetallen beïnvloed de ook geometrie van het 

net. Dit vergt enige ervaring, maar die is snel aanwezig. Na alle aanpassingen 

volgt weer een berekening en na een korte tijd is de nieuwe geometrie bekend. 

Men ziet direkt de consequenties van de veranderingen. Dit is het grote voordeel 

van dit programma. Men ziet direkt allerlei gevolgen van diverse akties. Men kan 

op deze manier een konstruktie architectonisch èn konstruktief optimaal ontwerpen. 

Figuren 57 t/m 60 laten een aantal kabelkonstrukties zien die met TENT zijn 

ontworpen. Genereren van de netgeometrie kan ook onder belasting plaatsvinden, 
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bijvoorbeeld het eigengewicht van bijvoorbeeld een staafwerk. De mogelijkheden 

zijn onbegrensd. De enige beperking is de capaciteit van de gebruikte computer. 

Het ontwerp van het tentdoek met TENT. 

Met TENT is een ontwerp gemaakt voor het tentdoek van de koepel. De 

praktische mogelijkheden en toepassingen van TENT worden hiermee getoetst aan 

een praktijk situatie. Daarvoor is eerste een kabelnet-topologie opgesteld die 

voldoet aan een aantal eisen; het net moet fijn genoeg zijn om een redelijke 

benadering te kunnen geven voor een membraankonstruktie, de uiteindelijke 

knippatroon vormen moeten al in het net opgenomen zijn (figuren 61 en 62). Na de 

invoer van dit net moeten de steunpunten worden opgegeven. Hiervoor zijn de 

systeempunten van de staalkonstruktie genomen. Het tentdoek van de koepel is in 

zes gelijke segmenten verdeeld, daarom wordt maar 1/6 deel van het doek in 

TENT ingevoerd. Figuur 63 laat het resultaat zien van de eerste berekening. 

Architectonisch is dit een perfecte oplossing, maar om konstruktieve en uitvoering 

technische redenen is deze geometrie aangepast (figuren 64 en 65). Als het resultaat 

uiteindelijk voldoet aan alle eisen kan men aan de volgende stap beginnen. 

De hoofdvorm van het tentdoek is nu bekend, maar deze moet nog geopti

maliseerd worden. Dit zijn relatief kleine veranderingen in de geometrie van het 

net. De hoofdvorm blijft gelijk. 

Onder het optimaliseren valt het "verschuiven" van kabels of staven zodat ze 

in de gewenste positie komen. Dit kan nodig zijn om een doekdeel of een lasnaad 

in een bepaalde positie te krijgen. Een andere optimalisering is het "bijsturen" van 

reactiekrachten. Het tentdoek wordt opgespannen in de staalkonstruktie. Dit gebeurt 
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in de ideaal situatie radiaal. In deze ideaal situatie staan de reactiekrachten van het 

doek radiaal op de staalkonstruktie, het zgn. stekelvarken-effect (figuur 66). Bij de 

berekende kabelnet-geometrie is dit niet het geval. Dit is het gevolg van de 

randverstoringen. Door nu met de physieke conditiegetallen "te spelen" kunnen 

deze reactiekrachten, met een zekere tolerantie, in de ideaal stand gebracht worden. 

Als dit niet gebeurt ontstaan er ongelijke spanningen in het tentdoek rondom het 

steunpunt en gaat het doek daar plooien. Deze plooien zijn natuurlijk niet gewenst, 

ze zijn lelijk en gaan gepaard met spanningsconcentraties. 

Na de optimalisering moeten de definitieve steunpunten ingevoerd worden. 

Tot nu toe zijn daarvoor de systeempunten van de staalkonstruktie gehanteerd. Dit 

komt niet overeen met de werkelijkheid. Het doek kan niet in een punt aan de 

staalkonstruktie bevestigd worden. Het tentdoek zou direkt inscheuren. Er is een 

sterk overgangs-element nodig om de krachten zodanig te spreiden dat de doek

spanningen binnen de toelaatbare waarden blijven. Hiervoor is een kegel ontworpen 

(figuur 67). Deze kegel verdeelt de spanningen. Het tentdoek verschuift hierdoor 

van systeempunt in het hart van de knoop naar de onderkant van de kegel èn het 

steunpunt is verandert in een steunpuntslijn. Ook aan de onderrand moeten dit soort 

aanpassingen worden gedaan. Als dit allemaal is uitgevoerd kan een definitieve 

berekening worden uitgevoerd van het kabelnet en dus het doek. 

Als de definitieve geometrie van het tentdoek bekend is kan dit verder 

uitgewerkt worden. Dit houdt in dat de knippatronen van het tentdoek en de 

detaillering definitief uitgewerkt kan worden. Voor het maken van de knippatronen 

is een speciale procedure in TENT opgenomen. Deze procedure berekend de 

knippatronen en geeft een uitvoer op maat. Met deze patronen van de doekdelen 

kan in de fabriek het uiteindelijke doek worden samengesteld. 
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De detaillering van het tentdoek. 

Op het tijdstip van het schrijven van dit verslag zijn er nog geen definitieve 

uitwerkingen van doekdetails. Wel zijn een aantal principe-details bekend. Deze 

zijn weer gegeven op figuren 67 t/m 71. 

Figuur 68, de ingang. 

De wangen van de ingang zijn opgenomen in de doekgeometrie. Zij vormen een 

onderdeel van het tentdoek. De deur is gemonteerd in een stalen portaal. De deur 

sluit direkt aan op de fundering. De funderingsstrook ligt immer 10 cm. boven het 

maaiveld. De ruimte tussen de twee betonstroken wordt opgevuld met zeskantige 

betontegels. 

Figuur 69, aansluiting van tentdoek met fundering. 

Aan het tentdoek zijn schorten bevestigd die loodrecht naar het maaiveld gaan. 

Daar vormen ze een "goot" die gevuld wordt met grind. Het regenwater wordt in 

deze grindbak opgevangen en afgevoerd naar een opslagsloot naast de koepel. In de 

schorten worden ventilatie stroken aangebracht. Deze stroken èn een opening in de 

nok moeten zorgen voor voldoende natuurlijke ventilatie. 

Figuur 70, het afspannen van het tentdoek aan de fundering. 

In de randen van het tentdoek bevinden zich randkabels die afgespannen worden 

naar een oog aan de voetplaat van de steunpuntsknoop van de staalkonstruktie. 

Tussen kabel en oog bevindt zich een spanmechanisme voor de kabel en het doek. 

De kabels vormen een scherpe punt ter plaatse van de steunpuntsknopen. Door de 

voorspanning in het tentdoek zal het doek naar boven kruipen. Om dit te verhinde

ren moet het doek ook bevestigd worden aan het steunpunt. 
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Figuur 71, aansluiting van de doeksegmenten. 

De aansluiting tussen twee doeksegmenten gebeurt door middel van twee randka

bels en een tussenelement. Dit tussenelement is een enkel-gekromd doekdeel dat 

met behulp van veel klemmetjes bevestigd is aan de doeksegmenten. Deze aanslui

ting moet de krommingen in het doek volgen en moet instelbaar en flexibel zijn, 

vandaar de vele klemmetjes. 

Al deze details zijn niet definitief in dit stadium. Ze zullen nog verder 

uitgewerkt moeten worden. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk. 

Op de bouwplaats. 

Tijdens het afstuderen is men begonnen met de bouw van de koepel. Een 

aantal onderdelen van de staalkonstruktie is in produktie en op de bouwplaats is 

men volop bezig met de fundering. Foto's 72 t/m 79 geven een beeld van de 

bouwwijze tot het tijdstip van het schrijven van dit verslag, 30 oktober 1991. 

Als eerste is de fundering van het I.S.B.-project uitgevoerd, samen met de 

fundering van de montagemast van de koepel. Daarna is er sleuf uitgegraven voor 

het aanbrengen van de koepelfundering. De fundering van de koepel wordt in drie 

delen gestort. Voor deel 1 is na het graven de buitenste helft van de bekisting 

gesteld. Tegen deze bekistingshelft wordt de wapening aangebracht. Hierna kan de 

andere helft van de bekisting worden aangebracht. Na het aanbrengen van de 

ankers kan de beton worden gestort. 

Op 30 oktober 1991 heeft men deel 1 van de koepelfundering gestort. 
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Foto 1. Het I.S.B.-projekt, een draagstruktuur uit koud gevorm
de staalplaten. 

Foto 2. Deze kleine bol geeft een goed beeld van de uiteindelij
ke vorm van de koepel. 
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Doorsnede 

Isometrie 

Fig. 5 De vorm en de afmetingen van de koepel. 
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Fig. 7. 
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doorsnede 500 x 8(X) mm 2 

schematisering doorsnede 

I 

De koeoel TUE .. 

Vr 

;/1
1111 

/ ' 
Vz. 

space fruss 

space frame 

V = veerconstante 
z = z richting 
r = radiaal 
f = tangentiaal 

Fig. 9. Schets van de strokenfundering. Tijdens de funderings-analyse ZIJn 
geen veren toegepast, maar scharnieren t.p.v. de opstandjes. 
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Deel 2 De koeoel TUE 

Fig. 11. Doorsnedes van de vaste knoop. De boutgaten bevinden zich op een 
bepaalde plaats waardoor de knoop niet te verwisselen is. 
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Deel 2 De koevel TUE .. 

-r-"ffl----Ll__1 
~~~~_J// êlS 1 

I 

Doorsnede A · A 

s . 6 
/ 

/ 

Doorsnede B · B - f3 n, -

Fig. 13. Doorsnedes van de variabele knoop. Deze knoop is continu instelbaar 
en dus niet beperkt tot èèn plaats in de konstruktie. 
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eigen gewicht 

onderdruk 

4. combinatie als getekend (wind uit hef westen) 

5 als 4, zonder windzuig,ng 

6. als 4, zonder onderdruk 

wind 
==oC:=> 

eigen gewicht 

winddrukgebieden 

~-o--

7 cominafie als getekend 

B als 7 + overdruk. 

De koepel TUE 

Fig. 15a. Een aantal windbelastingen met wind uit het westen. De vijf 
gevallen worden nog eens toegepast met wind uit het oosten. 
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1 

1 

i 

. 1 

/~ 
. 1 . 

1 

1 

Isometrie 

Dncrsnlde A-A 

Fig. 16. Een isometrie en een doorsnede van de reducer. Deze tekeningen zijn 
onderdeel van de werktekening waarmee de reducer vervaardigd is. 
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Deel 2 De koepel TUE 

Fig. 19. Variant 1 uit het onderzoek naar de juiste "vaste knoop" 
vorm. Een cilinder zonder extra voorzieningen. Deze 
variant is al in een bolvorm gemodelleerd. 

Fig. 20. Variant 2, een cilinder met èèn deksel. De cilinder is al 
in de vorm van de knoop gemodelleerd. 
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Deel 2 

Foto 23. Een tafeltennisbal met een deuk. 
Een blijvende vervorming als 
gevolg van een "grote" uitwendi
ge kracht. 
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eigen gewicht 

F F~,..___,__..F_,,.__ 

sneeuw 

de sneeuwbelasting op hef tentdoek is terug gebracht tof reactie krachten 

op de knopen ( getekend is een wi/lekeurçe doorsnede) 

J IIü .• eigen gewicht 

Fig. 25. De toegepaste belastingsgevallen bij de doorslag-analyse. 
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Il 

o., 

o.a 

0.7 

0.1 

0.!I 

0.4 

0 . .1 

0.2 

0.1 

0 

Lost - Zokkingsdiogrom, sneeuw. 
,-~--nok. 

0 100 200 .100 

D ..._l,24en4!1 
Zoklûnt (nwn) 

+ ..._,.21 ... !IO 

Fig. 28. Sneeuwbelasting. 

Lost - Zokkingsdiogrom, sneeuw. 
Derde~-""denok. 

0.9 

0.1 

0.7 

......... 0.1 z• 

.!!.l 

i! 0.!I 

0.4 

0 . .1 

0.2 

0.1 

0 
0 200 100 

D ..._4..,25 
Zoldllnt(nwn) 

+ ..._ •• 13, lO, .14 

Fig. 29. Sneeuwbelasting. 
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Lost - Zokkingsdiogrom. 

300 
T- ffl9 _. de -. 

280 

280 

240 

220 

200 

! 
180 

180 
2: 

140 1 120 

100 

80 

eo 
40 

20 

0 
-4 -2 0 2 4 • 

a -...s. 24.., 45 
Zoldllnt(mm) 

+ -..a.n"so 

Fig. 32. Puntlast. 

Lost - Zokkingsdiogrom, puntlast. 
300 

Detde ffl9 _, de ....... 

280 

260 

240 

220 

200 

'i' 180 

t!.. 1&0 
2: 

140 1 120 

100 

80 

eo 
40 

20 

0 
-0.1 -0.4 -0.2 0 

D -..s"n ♦ 
Zo1c,._,.~""") 
...,_ 1 en 17 • ..._,. 

Fig. 33. Puntlast. 
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l = 4,40 m f 
C--> 

frekproef 

f 
½ 
1/, 1/,,._-,---------------,-~-_j 

~ -~==============1.,~= 
~ ½ 

buigproef 

Fig. 35. Een schematisering van de twee proefopstellingen t.b.v. 
de bepaling van de bezwijklast van knoop en reducer. 

Foto 36. De voorspanbout is tijdens de buigproef iets ge
knikt. De draad van de moer is eruit getrokken. 
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Deel 2 

Foto 39. 

De koeoel TUE 
~ 

De boutverbinding is bezweken. De grote vervor
ming zijn het gevolg van een verende inklemming. 
Een ideale inklemming was niet te realiseren. 
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ä 

'-++----"-< 7 i~- ~· , 
L--= --$- --. ' 

- 1 

.. ~/ 

\ 

.... 

Voel plaat ( ! 0,2 l 

, 0 0 

Doorsnede A-A 

De koepel TUE 

.. 

Doorsnede B·B 

}3-

J--

Fig. 41. De voetplaat van de steunpuntsknoop is voorzien van slobgaten. De 
knoop kan 2 cm in radiale en tangentiale richting verplaatsen. 

31 



Deel 2 De koepel TUE 

Fig. 43. Het montage-proces dat zal worden toepast bij de bouw van de 
koepel. Met een centrale mast van binnen naar buiten. 
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Deel 2 

Foto 46. Koeltoren te Schmehausen. Een 
kabelkonstruktie. (Deze toren is 
inmiddels afgebroken.) 
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Foto 48. Een detailopname van het tuin
centrum in Mannheim. Deze 
konstruktie bestaat uit houten 
"net". 
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Deel 2 

Foto 51. 

Foto 52. 

De koeoel TUE 
~ 

Het tropisch zwembad in Dürrheim. Een konstrulctie 
die bestaat uit dubbel gekromde gelamineerde lig
gers, afgedekt met een houten dakbeschot. 

Een detailopname van de houten konstruktie. 
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Foto 55. 

Foto 56. 

De koepel TUE 

Een bovenaanzicht van het kabelnet na de eerste 
berekening van TENT. 

Een isometrie van de konstruktie zoals deze is met 
TENT is ontworpen. 
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Foto 59. Voorbeeld 3. 

Foto 60. Voorbeeld 4. 
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Deel 2 De koepel TUE 

Fig. 63. Een tekening van het resultaat van de eerste berekening 
van TENT. 

Fig. 64. Het eerst berekende doeksegment is uitgebreid tot een 
heel tentdoek. Dit geeft een beter beeld van het doek. 
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ideaal situatie 1 -r 

1 
' 

1 
' 

situatie na eerste 
berekening 

1 

/ / 
l / 

Doorsnede koepel. ( staal konstruktie en tentdoek) 

De koepel TUE 

Fig. 66. Bij het opspannen van het tentdoek ontstaan radiale krachten op de 
staalkonstruktie. 
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' 

. / \ 

;
1
, :f:: -.. · -:-~Tt-=~::, l 

• 1~.; .. , · 1 1 f. 

il.,/ 
''.?: 

---. . \ 

-; • 

De koepel TUE 

Fig. 69. Een detail van de aansluiting tentdoek - fundering. De 
randschorten hangen in een "goot" gevuld met grind. 

-::--~, --~-.--:-:, 
• .. ·,. 

-::--,;;::-:<_-::.:··-:-~ 

Fig. 70. Een detail van de spanner ter plaatse van een steunpunt 
op de fundering. 
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Foto 72. 

Foto 73. 

De koepel TUE 

Het ontgraven van de funderdingsleuf. 

Een overzicht van de ontgraven sleuf met in het 
midden een verbreding t.b.v. een ingangspartij. 
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Deel 2 

Foto 76. 

Foto 77. 

De koepel TUE 

De wapening wordt tegen de bekisting gesteld. 

Na het stellen van de wapening kan de andere kant 
van de bekisting worden geplaatst. 
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Deel 2 

Foto 79. 

De koepel TUE 

Voor dat de beton kan worden gestort worden o.a. 
de ankers in de bekisting aangebracht. Bijvoorbeeld 
de ankers voor de voetplaat van de steunpunts
knopen. 
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Deel 3 De koepel TUE 

DE FUNDERING. 
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Deel 3 De koepel TUE 

IDIE IFlJINIDIEIR DIN«,. 

AO...«,IEIMIEIEIN. 

De volgende voorschriften zijn toegepast op de statische berekening 

van de fundering. 

➔ Voorschriften: - VB 1974/1984, 

- TGB 1972, 

NEN 3880 

NEN 3850 

De volgende gegevens zijn toegepast bij het vaststellen van de 

materiaaleigenschappen van de fundering. 

➔ Gegevens: - betonkwaliteit B 25 

- staalkwaliteit FeB 500 

- dekking 100 mm en minimaal 35 mm 

- aanlegdiepte 700 mm onder maaiveld 

- afmeting betonstrook 500 x 800 mm 2 

- Eb= 29000 N/mm2 

- Aa = 2800 mm2 

- Conusweerstand = 10 N/mm2 

Deze gegevens leiden tot de volgende materiaal-eigenschappen die in 

het pakket GTSTRUDL zijn toegepast: 

Eig = 0.5 • Ea •Aa• h2 

Eig 0.5 • 210000 • 2800 • 700
2 

Igz 4.9676 • 109 4 = = mm 

Eig 0.5 • 210000 • 2800 • 400
2 

lgy 1. 6220 • 109 4 = = mm 

Iw /31 • b
3 

ht 
ht 

1. 6 /31 = 0.202 = b = ~ 

Iw 0.202 • 500
3 

• 800 Iw 2.020 • 1010 4 = = mm 

2 



Deel 3 De koepel TUE 

Er zijn 3 veerkonstantes bepaald voor een verenstelsel onder de 

fundering. Dit verenstelsel moet het gedrag van de grond simuleren. Om 
1 de 0.4 m wordt er zo'n stelsel aangebracht. De konstantes hebben dus 

betrekking op een funderingsstrook van b•ht•l = 500 • 800 • 400 mm3
• 

De volgende konstantes zijn bepaald: 

KFy = veer in tangentiale richting (loodrecht op de fundering) .. 

KFx = veer in radiale richting (evenwijdig aan de fundering). 

KFz = veer in de z-richting (loodrecht op het grondvlak, 

maai veld). 

KFy is passieve gronddruk. Deze wordt geschat op 5 kN/m1
, optredend bij een 

verplaatsing van ongeveer 8 mm (figuur 1). Voor een strook van 400 mm geldt 

KFy = 2000 N/strook. 

KFx is passieve gronddruk, wr1Jv1ng tussen grond en fundering. Deze 
1 wordt geschat op 5 kN/m, optredend bij een verplaatsing van ongeveer 

1.5 mm (figuur 2). Voor een strook van 400 mm geldt ook hier KFx = 

2000 N/strook. 

fig 1 

kN/m 

5 -

! B mm 

& . 

fig 2 

3 

'kN/m 

5- ,, 
1 

1 6 
1 " 
! 1,5 mm 
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Dee/3 De koeoel TUE . 
KFz wordt bepaalt met behulp van de methode van Terzagi. Hierbij is 

een spreiding aangenomen van 3: 1. Er wordt een kracht van 5 kN op een 

strook van 400 mm aangebracht. De bijbehorende zakking wordt daarna 

bepaald. Hieruit volgt een veerkonstante: 

S = ~ • ln( 0"2 ) 
C en 

(figuur 3. ) 

C = 200 (tweemaal de sondeerwaarde) 

S1 500 ln( 18.40 + 21.39 
) 1.928 1 = • = mm 200 18.40 

S2 500 ln( 26.40 + 16.51 
1. 214 

1 = • = mm 200 26.40 

totale zakking 3. 142 
1 

= mm 

KFz F 5000 N 1600 N/mm 1 = = = s 3. 142 mm 

Met deze veerkonstantes is een statische berekening gemaakt met behulp 

van GTSTRUDL. De maximale krachten uit verschillende snedes in de 

funderingselementen zijn samengevoegd tot 

~ F:5 kN 

--r----
'1.b 

n belastingskombinatie. 

C:: 200 
Xd= 16 kN/m' 
spreiding 3:1 

0,9 

~1tJ 
<!1, "' 1-----4,_=L..-----"7 24,45 

1,4 

t,g 3 1,9 
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Deel 3 De koeoel TUE . 

, , 
Nd = 648 kN Ndî = l. 7 • 648 = 1102 kN 

, 
103 , Nctr 1102 • 2 

, 
2 fb 2::: = = 2.8 N/mm fb = 20 N/mm (B 25) 

Ab 500 • 800 

20 N/mm 2 
2::: 2.8 N/mm 2 

NT = 546 kN NTr = 1.7 • 546 = 928 kN 

Er wordt aangenomen dat de wapening deze kracht geheel opneemt. 

fa NTr Aa NTr fa 500 N/mm 2 = Aa ~ = fa = 

928 • 103 2 Aa = = 1856 mm 500 
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Deel 3 

Mz = 42 kNm 

h ht 
1 = - C - - bgls 
2 

h = kh ~ 
kh = 58. 2 

Mz7 Aa= ka• -
h 

Amin = 0. 15 • Ab 
100 

My = 74 kNm 

h ht 
1 = - C - - bgls 
2 

h =kh~ 

kh = 31. 5 

My7 Aa= ka • -
h 

Amin 
2 = 600 mm 

De koepel TUE 

Mz7 = 1.7 • 42 = 71.4 kNm 

h = 800 - 100 - 5 = 695 mm1 

695 = kh ~ ✓ iri 

kx = 0.0239 zie bijlage 1. 

ka = 2016.7 

Aa = 2016.7 71. 4 208 2 • 695 - mm 

Aa 600 2 = mm 

My7 = 1.7 • 74 = 125.8 kNm 

h = 500 - 100 - 5 = 395 mm1 

395=kh ~ ✓~ 

kx = 0.0800 

ka = 2058.0 

Aa = 2058.0 125.8 
208 2 • 695 - mm 

Aa 656 2 = mm 
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Deel 3 

Tz = 63.9 kN 

T = 0. 70 N/mm
2 

1 

De koepel TUE 

Tz0 = 1.7 • 63.9 = 108.7 kN 

Er wordt aangenomen dat de hele dwarskracht wordt opgenomen door de 

wapening. 

Abgl 
= Tzr • y 

fa• Z 

Abgl = 
108.7 • 103 

• 4500 
500 • 625.5 

y = lengte waarover de dwarskracht werkt 

1 y = 4.50 m 

z = inwendige hefboom, 0.9 • h. 

z = 0.9 • 700 = 625.5 mm1 

= 1564 2 mm verdeelt over 4.5 m1 
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ÎY = 46.0 kN 

T = 0. 70 N/mm2 

1 

De koepel TUE 

Tzr = 1.7 • 46.0 = 78.2 kN 

Er wordt aangenomen dat de hele dwarskracht wordt opgenomen door de 

wapening. 

Abgl 
= Tzr • y 

fa• Z 

Abgl = 
78.2 • 10 3

• 4500 
500 • 355.5 

y = lengte waarover de dwarskracht werkt 

1 y = 4.50 m 

z = inwendige hefboom, 0.9 • h. 

z = 0.9 • 400 = 355.5 mm1 

= 1980 2 mm verdeelt over 4.5 m1 

2 Voor de beugels is de 1980 mm maatgevend. 
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WIR O IN O IN«, . 

Mw = 56.2 kNm Mw0 = 1.7 • 56.2 = 95.5 kNm 

"t = 0.10 N/mm 2 
"t :!:: "t 

1 1 Hw 

"t = "' . Mwo 
Hw 2 

b • ht 

Vormfactor 3 + 
2.6 

0.45 + ht 
b 

= 3 + 
2.6 

800 
0.45 + 500 

= 4.27 

"t = 
Hw 

4.27 • 95 · 5 • 
106 

= 2.033 N/mm2 

500
2 

• 800 

"t :!:: "t 
Hw 1 

2 de beton kan maar 0.70 N/mm opnemen, de rest moet de 

wapening opnemen. 

De wapening moet nog opnemen: 

Voor de langswapening geldt dan: 

2 · 033 - O.?O • 95.5 = 62.6 kNm 
2.033 

AL= 
bk + hk 
bk • hk 

• Mwr 
fa = 

300 + 600 
300 • 600 

62.6 • 10
6 . -----

500 
= 626 mm2 

Voor de beugels geldt: 

Mwr 
Abgl = 2 • bk • hk •fa• t 

Abgl 
62.7 • 10

6 
300 

= 2 • 300 • 600 • 500 • 

t = h.o.h. van de beugels 

t = 300 mm1 

2 
= 104. 5 mm 
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Deel 3 

Een samenvatting van alle berekende wapenings-doorsnedes: 

- Nt 1856 
2 

=> mm 

- Mz 208 
2 

=> mm 

- My 656 
2 

=> mm 

- Mw 627 
2 langswapening. => mm, 

105 
2 beugels h.o. h. 300 

1 mm, mm. 

- D 1980 
2 verdeelt over de balklengte. mm, 

Figuur 4 geeft een overzicht van de gekozen wapening. 

fig 4 
y 

• . 
' 

z ·--i-. 
• • 
il, • -

bgls "12-300 

10 

3 f 20 

2 f20 

2f20 

3 f20 
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Deel 3 

he = 8 • /Zl + C 

he ::5 ht - X ht 

Abe = b • he 

Aa 
100 % We = Abe • 

AL ç2 ( 2 
- /Zl 

) ' = • C + ç • -3 We 

AL 1 ( 2 • 122 + 8 20 = • 0.7 

AL ::5 10 • ç • /Zl 2 
AL 200 

1 = mm 

w = 0.8 • ITa • AL • 10-s 
' 

CTa 
= fa • Abenodlgd 

r Aaanwezlg 

w = 0.8 • 204.8 • 200 • 10-s 

= 8 • 20 + 122 

- X = 800 - 21 

= 500 • 282 

942 
100 % = • 141000 

ç2 = 1, ç3 

= 10 • 1 • 20 

W ::5 0. 25 • Caanwezlg 
Cmln 

W ::5 0.50 mm 
1 

De koepel TUE 

282 
1 = mm 

779 
1 = mm 

= 141000 mm 

= 0.7 % 

= 8 

= 473 
1 

mm 

= 200 
1 

mm 

= 0.71 
1 

mm 

2 

500 = 1. 7 
656 • 942 

= 204.8 N/mm
2 

= 0.33 
1 

mm 

De scheurwijdte in de y-richting wordt niet overschreden. 
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Deel 3 

he = 8 • 0 + C 

he ::5 ht - X 

Abe = b • he 

Aa 100 % We = Abe 
• 

AL ç2 ( 2 
- 0 

) , = • C + ç • -
3 We 

AL 1 ( 2 122 + 8 20 = • • 0.6 

AL ::5 10 • ç • 0 
2 

AL 200 mm 
1 = 

w = 0.8 • era • AL • 10-s , 

cra = fa • Abenodlgd 
'( Aaanwezlg 

w = 0.8 • 154.0 • 200 • 10-s 

ht 

= 8 • 20 + 122 

- X = 500 - 21 

= 800 • 282 

1257 • 100 % = 225600 

ç2 = 1, ç3 

= 10 • 1 • 20 

W ::5 0. 25 • Caanwezl g 
Cmln 

W ::5 0. 50 mm1 

500 = • 
1. 7 

= 0.25 

656 
1257 

1 mm 

De scheurwijdte in de z-richting wordt niet overschreden. 
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282 1 = mm 

479 1 = mm 

= 225600 mm 

= 0.6 % 

= 8 

1 = 511 mm 

= 200 mm 

= 0.71 

1 

1 mm 

2 

= 154.0 N/mm2 
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• • 
Nct = 93 kN Nctr = 1. 7 • 93 = 158. 1 kN 

. 
103 . Nctr 158. 1 • 2 • 2 

fb ~ 
Ab = = 0.4 N/mm fb = 20 N/mm (B 25) 

500 • 800 

20 N/mm 2 
~ 0.4 N/mm 2 

Nt = 94 kN Ntr = 1.7 • 94 = 159.8 kN 

De trek kracht is zo gering dat deze door de beton kan worden 

opgenomen. 

fbk 
159. 8 • 10

3 

500 • 800 

1. 9 ~ 0. 4 N/mm
2 

= 0.4 N/mm2 
fbk = 1. 9 N/mm2 

13 



Deel 3 

Mz = 14 kNm 

h ht 
1 = - C - - bgls. 
2 

h = kh ~ 
kh = 100. 7 dit valt buiten de tabel. 

Aa Amin = 0. 15% •Ab= 600 mm 2 = 

My = 72 kNm 

h = 500 - 100 - 5 = 395 mm1 

395 = kh /w 
kh = 32.0 dit valt buiten de tabel. 

Aa = 0. 15% • Ab = 600 mm2 

14 

Mz-r = 1. 7 • 14 

h = 800 100 -5 

695 

My-r = 1 . 7 • 72 

De koepel TUE 

= 23.8 kNm 
1 

= 695 mm 

= 122.4 kNm 
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IDWAIRSIKIRA(CD-nr. 

Tz = 26 kN en Ty = 20.6 kN Tr = 1. 7 • 26 = 44.2 kN 

Er wordt aangenomen dat deze kracht geheel door de wapening wordt 

opgenomen. 

Abgl 
= Tr • y 

fa• Z 
y = lengtewaarover de dwarskracht werkt. 

1 y = 4.5 m 

z = 0.9 • h = 0.9 • 800 
1 = 625.5 mm 

Abgl = 44.2 • 10
3 

• 4500 
500 • 625. 5 

= 636 mm2 

WIR II IN(G OIN(G • 

Mw = 23.2 kNm Mwr = 1.7 • 23.2 = 40 kNm 

0.70 N/mm 2 
(B 25) T = 

1 

t/J 3 + 
2.6 3 + 

2.6 
4.27 = = = ht 800 0.45 + b 0.45 + 500 

t/J • Mwr 
4.27 • 

40.0 • 106 
0.854 N/mm 2 

T = = = Kw 2 
500

2 
b • ht • 800 

T 2:: T 
Kw 1 

15 
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Er moet nog opgenomen worden door de wapening: 

0.854 - 0.70 • 40.0 = 7 3 kN 
0.854 · m. 

AL = ~bk_+-,-h_k • Mw7 _ 300 + 600 
bk • hk fa - 300 • 600 

1. 3 • 10
6 

• ---=..,......,....- = 73 mm2 

500 

Abgl 
Mw7 • t 

t 300 1 = = mm, 2 • bk • hk • fa 

7.3 • 106 • 300 2 
Abgl = = 12.2 mm 2 • 300 • 600 • 500 

De koepel TUE 

beugelafstand. 

Een samentvatting van alle berekende wapenings-doorsnedes: 

- Nt 319 2 
~ mm 

- Mz 600 2 
~ mm 

- My 600 2 
~ mm 

- Mw 73 2 langswapening. ~ mm, 

13 2 beugels h.o.h. 300 1 mm, mm. 

- D 636 2 verdeelt over een lengte van 4.5 1 mm, m 

Figuur 5 geeft een overzicht van de gekozen wapening. 
fig. 5 y 

. 
1 

z 1 

1 ' 

-

bgls r 12-300 

16 
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De montagemast wordt gefundeerd op een vierkante plaat met een dikte 

van . 400 
1 mm Voor deze fundering zijn de volgende 

toegepast: : 

- Beton 

- Wapening 

- Dekking 

- Conusweerstand 

B 25 

FeB 500 
1 

C = 35 mm 

10 N/mm2 

F 
(T = - -

400 • 10
3 

---- = 0.625 N/mm2 

A 800
2 

2 
a- :s 10 N/mm 

gegevens 

Hierbij is niet het hele oppervlak van de fundering in rekening 

gebracht. Deze zal iets vervormen door de belasting en zal daarom niet 

geheel dragend zijn. 

17 
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IPOINS. 

F = 400 kN 
1 h = 400 mm 

"t = 0. 70 N/mm2 

1 

Fd = 1.7 • 400 = 680 kN 

(B 25) 

e = excentrisiteit van de kracht t.o.v. de hartlijn. 

De koeoel TUE 
L 

Deze wordt geschat op 15 mm1
. De toelaatbare tolerantie van de 

montage-mast en fundering valt binnen deze 15 mm1
. 

2 ( a + a 
d b 1 = 

7r 

"[" ~ "[" 
d 1 

Fd ( 1+ ~) 
h + d "[" = 

n • h • ( h + d d 

= 

) = 

2 (350 + 350) 
------- = 446 mm1 

7r 

10
3 2 • 15 

680 • (l + 400 + 446) 
0 66 N/mm2 

n • 400 • (400 + 446) = . 

0.66 ~ 0.70 N/mm2
, er is geen extra wringwapening nodig. 

18 
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Voor de berekening van de momenten in de plaat wordt de plaat in het 

midden ingeklemd. De gronddruk t.g.v. de mast-belasting wordt als een 

gelijkmatig verdeelde belasting op de uitkragende ligger geplaatst. 

(figuur 6). 

Md = ~ • q • 12 
= ~ • 680 • 0.52 = 85 kNm. 

2 2 

h ht 400 - 35 = 365 mm 1 = - C = 

0.9 • h 0.9 • 365 = 328.5 mm 1 z = = 

Aa Md 85 • 106 2 een kruisnet 12 150 = = = 517. 5 mm , 0 -
fa• Z 500 • 328. 5 (net B 754) 

F mast 

_____ J 
q == gronddruk 

q 

fig 6 
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DE STAALKONSTRUKTIE. 

20 
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ID0IM[NS0OIN!E~0Nt VAN ID[ SiAV[N. 

1 
De staven, buizen 0 152.4 - 4 mm, zijn gekontroleerd volgens artikel 

2.5.7, NEN 3851 TGB 1972-Staal. De staven moeten aan de volgende eisen 

voldoen: 

bij trek: er :5 ere, 

bij druk: F1 w A max 

waarbij 

+ 8 

+ 8 

nx M 
nx-1 W 

M 
w 

er F = A en ere = 

240 N/mm 2 
:5 ere = 

2 
:5 ere = 240 N/mm 

240 N/mm 2 

1 = 1. 5 8 = 1, geen torsieknik gevoeligheid. 

Fe 
Fe = A 

1l2 E 
À = 1k 

nx = F -- i À2 

157 als À 111 w = < 
max 177 - À 

= 1.93. 10-4
• À

2 als À;?; 111 

Er is een komputerprogramma geschreven voor het analyseren van de 

rekenresultaten van GTSTRUDL met behulp 

vergelijkingen. Hierbij is elke staaf bij 

van 

elk 

bovenstaande 

belastingsgeval 
1 gekontroleerd. De buis 0 152.4 - 4 mm voldeed aan alle eisen. De 

maximale drukkracht in de konstruktie is 100 kN en 92 kN is de 

grootste trekkracht. Tijdens de de montage is dat; druk 53 kN, trek 

124 kN en het maximale moment is 0.5 kNm. 

21 
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ID[ IR[IDIJ.JC[IR. 

De reducer heeft in elke doorsnede een andere vorm. Elke doorsnede 

moet voldoen aan konstruktieveeisen. De doorsnede moet alle snede 

krachten kunnen opnemen. Daarnaast wordt de afmeting van de reducer 

bepaald door de aanwezig ruimte ter plaatse van de knopen. 

Om de reducer te kunnen dimensioneren zijn een aantal variabele 

profiel-eigenschappen nodig. Met deze variabele eigenschappen moet de 

reducer worden gedimensioneerd. Daarvoor zijn een aantal 

vergelijkingen opgesteld die van elke doorsnede de eigenschappen 

geeft. De vergelijkingen: 

f 
z 1 

s = z dA 
A 

O'. 

s = 2 J R cos <p d R drp 

0 

s = 2 R2 d sin a X 

A = 2 R d O'. 

s 2 d R2 sin a R sin O'. 
z = = = A 2 R d O'. O'. 

I = f z2 dA 
A geschematiseerde 

O'. doorsnede 

J (R 
2 

I = 2 cos rp + z) d R drp 
u 

[ d R
3 sin a ad R (2 z 2 

+ R2) l cos a + 2 d R2 z sin 1 
I = 2 

O'. + 
2 

... 
u 2 

I = l~ t h 
3 

+ z
2 t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

22 
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<re ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

Vergelijkingen 1, 2 en 3 zijn toegepast bij de dimensionering van de 

reducer. In een aantal snedes van de reducer is een aantal 

berekeningen uitgevoerd. Hierbij is een normaalkracht (F) op de 

reducer aangebracht en het toelaatbare moment is daarna bepaald. 

[)[ VIDIDIRSIPAINIBIDIIJ"O". 

De voorspanbout brengt alleen bij trek en momenten een kracht over op 

de knoop en reducer. Dit houdt in dat de voorspanbout een kracht van 

124 kN (tijdens de montage-fase) moet kunnen overbrengen. 

Er is een voorspanbout gekozen die een kracht kan over brengen van 

1.5 • 124 = 186 kN en past in de reducer. De ruimte is erg beperkt, 

daarom is voor een bout gekozen met 

zeskant. 

23 
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Om het doorslagrisico niet te vergroten zijn de kolommen van de 

ingangspartijen voorzien van verjongingen aan de bovenzijde van de 

kolom. Door de verjonging ontstaat een soort veer die maar beperkte 

krachten kan opnemen en overbrengen. 

In de statische berekeningen met GTSTRUDL is een fictiefe E-modulus 
2 

(Er= 7000 N/mm) toegepast om het verende gedrag van de kolom te 

simuleren. De definitieve detiallering was op dat moment nog niet 

bekend. 

De verjonging van IPE 140 (figuur 7): 

de kolom met Er= 7000 N/mm
2 

heeft een normaalkracht vervorming 

van: 

'11 = F 1 
E A = 

F • 5000 
7000 • 1643 

= 
5 

11501 F 

de verjonging kan op twee manieren worden geschematiseerd. De 

werkelijkheid ligt tussen de oplossingen. 

1 F cos 50° ~t _____ v 
[{1 f = 108,9 mm a. 

fig 7 
{~ Fcos 50° b. 
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Oplossing A. 

' F 13 cos 50 
ó = = 1.56 ó 

3 EI 

F 
3 

ó 
1 cos 50 

= 
4.68 EI 

ó 

I 13972.3 
4 

I _!_ b h3 = mm = 12 

De breedte van een flens van een 

bijbehorende I 
4 = 1999 mm . 

Oplossing B. 

!. ó ' F 13 cos 50 = 
3 EI 2 

ó 

til 

5 
11501 F 

2 = 

= 

= 

F 1
3 

cos 50 
4.68 EI 

ó 

2 F 1
3 

cos 50 
4.68 EI 

I = 3493 mm
4 

F 1
3 

cos 50 
4.68 EI 

= 

1 
• b • 6.9

3 = 
12 

De koepel TUE 

5 
11501 F 

~ b = 510 
1 

mm 

1 
IPE 140 is maar 73 mm. De 

' ó = 1.56 ó 

Ook deze schematisering geeft een I die te laag is. Bij de 

uiteindelijke detaillering is niets aan de oplossing veranderd. Alleen 

de flens van het IPE-profiel loopt door tot de knoop. De I is dus 

lager dan in de berekeningen is aangegeven. Dit is echter geen 

probleem, omdat het doorslagrisico nog minder wordt beïnvloed. 
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HET PROEFMODEL VOOR DE BEPALING VAN HET JUISTE GTSTUDL-ELEMENT. 

26 
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Het proefmodel is een "ananas-schijf" die loodrecht op het buitenvlak 

wordt belast met~ (figuur 8).De juiste radiale en tangentiale 
b 

spanningen zijn te bepalen met: 

Voor een aantal GTSTRUDL-elementen is een berekening gemaakt en zijn 

de resultaten vergeleken met waardes die berekend zijn met 

bovenstaande vergelijkingen. Op deze manier is een element gevonden 

dat de juiste rekenresultaten zal opleveren. Met dit element zijn de 

diverse knopen gemodelleerd en berekend. 

fig B 
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DE MONT AGE -MAST. 

28 
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De bepaling van de tui-krachten gebeurt aan de hand van een 

benaderingsmethode ontwikkeld door s. Palkowski, "Statik der 

Seilkonstruktionen" Springer-Verlag Berlin 1990. Met 

kabelvergelijking kunnen de tui-krachten worden bepaald. 

vereenvoudigde 

De kabelvergelijking: 

= 
EA cos 

2 s 
0 

1 

dx ...... 1 

0 

Als de belasting op de kabel constant is, q(x) = constant, kan de 

kabelvergelijking omgevormd worden tot: 

s3 + s2 = 

~ q ( X ) LJ_j_L.LLJ___J_J 

29 

EA cos a: q2 1 3 

24 s 
0 

Ss 
R' [- - ~l'i 

/ 1 

R / ' 
8~ 

B H 

R' = S sin O' 
H = ScosO' 

l 
i 
1 

....... 2 
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Voor het bepalen van de krachten in de tuien zijn een aantal aannames gedaan 

om de berekening te vereenvoudigen. De tuien worden maar vanuit 1 richting 

belast. De tempertuur wordt niet verwerkt in de uitwerking. 

De procedure voor het bepalen van de tui-krachten: 

- de start-lengte so van de tui wordt gelijk gesteld aan ls, 

figuur 9. 

- de S wordt bepaald met vergelijking 2. 

- de verplaatsing (u) van de masttop wordt bepaald: 

ks EA = r; 

k1 k2 ks 2 = = cos a 

k = kl + k2 

H u = 
k 

lso 
" l= 25,141 ~ I = 25,141 

7 

~~ 
k3~k4 
k1" 2 · 0,S-k3 
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- met deze verplaatsing wordt een nieuwe tuilengte bepaald: 

1s 
1 

De koeoel TUE 

deze nieuwe lengtes worden in vergelijking 2 verwerkt en S1,2 

worden opnieuw bepaald. 

- met S1,2 worden nieuwe veerkonstantes bepaald: 

ks = àS 
àls 

= verandering in kabelkracht 
verandering in tuilengte ksl en ks2 

k = ksl + ks2 H 
u = ië 

met de nieuwe verplaatsing (u) wordt 

enz. Totdat de verplaatsing niet meer 

tolerantie. 

opnieuw 1s en 1s bepaald, 
1 2 

veranderd, met een bepaaalde 

Om de berekening te kunnen starten moeten een aantal gegevens bekend 

zijn. Bijvoorbeeld de horizontale kracht H. Deze ontstaat door de wind 

op de konstruktie tijdens de montage. Deze kracht is op de volgende 

manier opgesteld: 

1 -totale lengte staven is ongeveer 1450 m. 

-winddruk en zuiging: Cct + Cz = 0.4 + 0.4 =0.8 

Ct •stuwdruk= 0.8 • 830 = 664 N/m2 

-oppervlak waarop de wind werkt is ongeveer: 0 buis• lengte 

0. 15 • 1450 = 218 m2 

-totale windbelasting is: 664 • 218 = 144752 N ~ 144.8 kN. 

-een correctie is nodig, omdat niet alle buizen loodrecht op de 

windrichting staan, er ook wrijving is in de plaats van druk of 

zuiging. Zo blijft er een belasting van 50 kN over. 

-deze last wordt verdeeld over de mast en de tuien aan de koepel. 

Zij allen nemen een gedeelte van de 50 kN op. Dit resulteerd 

uiteindelijk in een horizontale kracht op de mast van 16.5 kN. 
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Verdere gegevens zijn: 

- kabel 0 10 mm A = 50 2 mm E = 175000 

eg = 0.005 kN/m1 

De tui-krachten worden uiteindelijk: 

en de bijbehorende verplaatsing is: 

De krachten in de diverse tuien zijn dan: 

Tt = 20. 0 kN 

T2 = 21. 8 kN 

T3 = 8.5 kN 

T4 = 13. 2 kN 

S1 = 0.52021 kN 

S2 = 20. 19425 kN 

u = 84. 7 mm
1 

De koepel TUE 

N/mm2 

De mast bestaat uit twee kolommen van HE 300 B - profielen. Deze zijn 

onder en boven momentvast aan elkaar gekoppeld. Eveneens met HE 300 B 

profielen. De mast staat via een bolscharnier op de mast-fundering. 

De profielen zijn gekontroleerd op sterkte en knik: 

- de krachten op de mast zijn: koepel = 265 kN 

tuien = 30 kN 

e.g. = 5 kN 

totaal = 300 kN 

- sterkte: 

de be 1 asti ng op n kolom is 150 kN. 

F 150 • 103 • 1. 5 2 2 
<1' = Ä :!: <re = 15.0 N/mm :!: 240 N/mm 

14910 
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- knik: 

1. 

2. 

De lweoel TUE 
~ 

lk = 0.5 • 21 = 10.5 m
1 

À= 133.8 ~ w = 3.39 

F 
w - :S 

A 
150 • 10

3 
• 1.5 2 

Ue ~ 3.39 
14910 

= 51.3 N/mm :S Ue 

lk = 1.0 • 21 = 21.0 m
1 

À= 21000 = 161.5 
130 

À= 161.5 ~ w = 5.0 

5.0 
150 • 10

3 
• 1.5 2 

14910 
= 75. 5 N/mm :S ue 

EE X 

knik om x as 
knik/engte h 

33 

h 

y as 
0,5 h 



Deel 3 De koepel TUE 

De koppelbalk wordt belast als een balk op twee steunpunten met een 

puntalst van 300 kN in het midden. Naast de sterkte en stijfheid moet 

ook de oplegging worden gekontroleerd. 

De koppelbalken zijn bewerkte HE 300 B - profielen, daarom moeten de 

profiel-eigenschappen aangepast worden: 

Ix = 13753.9 • 10
4 4 mm A = 10158 

2 mm h = 288 mm
1 

- sterkte: O' = 

O' = 

- stijfheid: fm = 

fm = 

Me 
y;-

1
/4 • 300 • 10

3 
• 1.5 • 144 

13753900 
2 = 1. 2 N/mm 

F 1
3 

300 • 103 • 1500
3 

= = 7.3 
48 EI 48 • 210000 • 13753900 

1 • 1 
205 

O'e 

1 
mm 

- oplegging op bolscharnier: (art. 2.6.7 NEN 3851) 

F ~ t w ( c' + 5 d' ) o-e (bij c' ~ 3.33 d') 

c' is de lengte waarover de puntlast verdeeld is. 

c' 100 
1 = mm 

d' 40 
1 deze waarde is gewijzigd i.v. m. bewerking = mm, 

van het profiel. 

tw = lijfdikte 

tw 11 
1 = mm 

F ~ 11 ( 100 + 5 • 40) 240 = 792000 N ~ 792 kN 

F = 300 kN ~ 792 kN 
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~ 

Over de bokken worden de tuien naar de fundering geleid. De bokken 

bestaan uit twee ronde buizen die scharnierend op de fundering zijn 

bevestigd. 

De buizen worden alleen door een normaalkracht belast. Er is alleen 

een kontrole op knik noodzakelijk. 

knik: buizen 101. 6 3.6 i = 34.7 
1 

A 1110 2 - 0 - mm = mm 

lk = lengte buis lk = 6634 1 
mm 

À 
lk 6634 191. 2 w = 7.0 = i = 34.7 - ~ 

F 13.6 • 103 • 1. 5 2 
CT = w - = 7 = 128.7 N/mm :S CTe A 1110 

Dit is de laatst uitwerking van berekeningen van de konstruktie van de 

koepel. De toegepaste invoerfiles voor GTSTRUDL zijn in beheer van 

ir. W.J.J. Huisman. Dit geldt ook voor de uitvoerfiles. 
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1B O JJILAGIE. 

E<ETONI WALI TE IT E< 

2550(11 
STAAU WAL I TE IT FeE< 

~:x t z ~;H 

(l. (ll(l •L996 88.3 
(,.C,~(I û.993 6:'.. 6 
û.û3û û.989 51. 2 
0.(14(1 û.986 44.4 
l1. (15(, (t.982 39.8 
0.06(1 û.979 36.4 
O.û7û û.975 33.8 
o.1':,9i:, û.972 31.6 
(i. (190 ,:,. 968 29.9 
(l. lûû û.965 ?8.4 
(,. 11 (1 0.961 27" 1 
0. 12û (l.957 26.0 
(1. 130 û.954 25.û 
0. 14û 0.950 24.2 
o. 150 0.947 23.4 
0. 16(! {,. 94?, 22.7 
o. 17û 0.940 22. 1 
û. 18<) 0.936 21.5 
(1. 19(• (1. 9.33 21.(, 
0. 20(t (l.929 2û"5 
0.21û 0.9:;:'6 20.û 
e,.220 û.922 19.6 
0.23(1 û.918 19.2 
0.240 û.915 18.8 
c-,. 25û 0.911 18.5 
0.260 û.9(,8 18.2 
(1. 270 û.904 17.8 
lt. 28û û.9(11 17.6 
û.29û û.897 17.3 
0. 3(H~ û.894 1 7. 0 
------------- 10.6 ~x maxi 
0.310 0.89(! 16.8 
0.32(! 0.887 16.6 
û.33û 0.883 16.3 
û.34(1 û.879 16.1 
û.35(t 
(i. :',6(1 
û.37(! 
û.380 
û.390 
û.4(1(1 
û.41(1 
û.4~û 
û. 43(• 
(l.440 
C,.45û 
û. 461) 
û.471) 
(l. 48(> 
(,. 49(! 
,:1.5(,(, 

û.876 
û.872 
(l.809 
,;,. 865 
(l.862 
û.858 
0.855 
û.851 
(,. 848 
û.844 
(,. 84(! 
û. 8:',7 
1). 83:: 
û.83(1 
,). 826 
0.8.:3 

15.9 
15.7 
15.6 
15.4 
15.2 
15. 1 
14.9 
14.8 
14.6 
14.5 
14. 3 
14. ::' 
14. 1 
14. (1 

13.9 
1 : .• 8 

25 -?00 

I.A 

~007 
2014 
2021 
2029 
:•(,::,6 
2(,43 
2û51 
2û58 
2066 
2û74 
2û81 
2089 
2097 
2lû4 
2112 
2120 
:128 
2136 
2144 
2153 
2161 
2169 
2178 
2186 
2194 
~:ü3 
2=12 
222ü 
2229 
2238 

2:256 
2:65 
:'.:·74 
:;:'283 
~=93 
~3ü:' 
2311 
2321 

2::40 
2350 

:'-::.9(1 
:'4('~' 
241 (, 
::4:·~, 

WO 

û.26 
û.51 
(l.77 
1. (!è. 
1.29 
1. 54 
1. 8(• 
~.(16 

2.::1 
2.57 
2. s:. 
3_.c,9 
3.34 
3. 6(' 
3.86 
4. 11 
4.37 
4.63 
4.89 
e _,. 14 
5. 4~, 
5.66 
5.91 
6. 17 
6.43 
6.69 
6. c;4 
7. :·<, 
7.46 
7.71 

7.97 
8. :::-, 
8.4~ 
8. 74 
9. (h) 

9. :o 
9.51 
9.ïï 

1,?1.0..:', 
1 o. 29 
lû.54 
1 û. 8(1 

11 . (!é, 

11. ::-. 1 
11. ::', 7 

11. s::-, 
12. (•9 
12. ::"4 
1::. 6<1 

12.86 
--------------- llx m~xl ---------------
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