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VOORWOORD 

Ter afsluiting van de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is 
een afstudeeronderzoek uitgevoerd. In opdracht van EPZ zijn de constructieve aspecten 
van trillingen in de conventionele electriciteitscentrale te Borssele onderzocht. Tevens is 
de hinderlijkheid van de trillingen voor de werknemers in de mechanische werkplaats en 
het belendende kantoor beoordeeld. De bevindingen van dat onderzoek zijn in dit rapport 
verwerkt. 
Hierbij wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan de leden van de afstudeercommissie voor 
de waardevolle begeleiding gedurende het afgelopen jaar. Ir. van Pelt dank ik voor zijn 
adviezen bij de beoordeling van de staalconstructie. 
Dhr. Burm bedank ik voor zijn prettige medewerking, en de steeds weer gastvrije 
ontvangst. 

In de afstudeerbegeleidingscommissie hadden de volgende personen zitting; 

voorzitter : Prof. ir. W.R. de Sitter 

begeleiders: Ir. P. Hiemstra, docent TUE 
Ir. P.C. van Staalduinen, TNO-Bouw 
Dhr. J. Maasland, hoofdconstructeur VSB 

Eindhoven, Juli 1992 

Ing. M.W.A.M. van Halderen 
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TUE-BKO Ajkortingen 

AFKORTINGEN 

EPZ = NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland 

KMS = BV Koninklijke Maatschappij De Schelde 

PZEM = NV Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij 
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TNO = Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

VSB = Visser en Smit Bouw BV 

RTD = Röntgen Technische Dienst BV 



TUE-BKO Materiaalgegevens 

MATERIAALGEGEVENS 

Staalconstructie: 

Staalkwaliteit : Fe 360 
vloeigrens ae : 240 N/mm2 

E-modulus : 210.000 N/mm2 

lassen 
lasproces 
B 

bouten 
As 
ao,2 

: hoeklassen 
: booglassen 
: 0,7 

: M24 - 8.8 
: 353 mm2 

: 560 N/mm2 

Grenstoestand schuifkracht (per schuifvlak): 

F = 07·A ·o = 07·353·560·10-3 = 1384 kN s • s 0,2 • • 

Grenstoestand trekkracht (per bout): 

F, = As •00,2 = 353 •560 • 10-3 = 198 kN 

Grenstoestand ideële kracht (per bout): 

Fi = As ·00,2 = 353 ·560 · 10-3 = 198 kN 

Grenstoestand stuikkracht (per bout): 

F = S·o ·d ·t 
st emin n 
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1. INLEIDING 

Op 1 September 1991 is een onderzoek gestart naar trillingen in de conventionele 
electriciteitscentrale te Borssele. 
In de draagconstructie van het ketelhuis, en in de vloeren van de werkplaats en het 
aangrenzende kantoor werden trillingen geconstateerd. De bouwkundig beheerder van de 
centrale heeft Visser en Smit Bouw verzocht, te onderzoeken wat de gevolgen van de 
trillingen kunnen zijn. Visser en Smit heeft daarop aan EPZ voorgesteld een studieop
dracht te verlenen aan Ing. M. van Halderen. 

In het recente verleden heeft EPZ zijn bezorgdheid, over de duurzaamheid van met name 
de bunkerondersteuningsvloer, kenbaar gemaakt aan KMS. Uit correspondentie tussen de 
toenmalige PZEM en KMS in de periode van Januari 1989 tot Januari 1990 blijkt dat 
KMS volledig achter het ontwerp van de constructie van ondersteuningsvloer staat, maar 
toch adviseert om periodiek enkele lassen te controleren op scheurindicaties 
(Dhr. Doggen, KMS, 05.01.1989). 
In Augustus 1989 zijn door de Röntgen Technische Dienst bv (RTD) enkele verbindingen 
ultrasoon en magnetisch onderzocht. Hierbij zijn geen scheurindicaties aangetroffen, na 
ruim drie jaar bedrijfstijd. 
Er is geen dynamische berekening gemaakt van de constructie, daar dit volgens KMS niet 
goed mogelijk is. De berekening is uitgevoerd volgens een beproefd concept (KMS). Bij 
de dimensionering van de draagconstructie van de bunkers is uitgegaan van volledig 
gevulde bunkers (600 * 0,8 = 480 ton kolen per bunker). Uit het meetprogramma, 
navraag bij de centrale en uit de verzamelde gegevens blijkt dat de massa kolen in een 
bunker (10 % ) groter is dan in het ontwerp is aangenomen. 

Na enkele oriënterende gesprekken is in overleg met Dhr. Burm, de doelstelling van het 
onderzoek geformuleerd, en het probleemgebied afgebakend. Vervolgens zijn van de 
diverse staal- en betonconstructies berekeningen en tekeningen opgevraagd. Saillant detail 
daarbij is dat de berekening van de bunkerondersteuningsvloer niet was te achterhalen. 
In het ketelhuis komen in hoofdzaak twee trillingsbronnen voor, de poederkoolmolens en 
de kolenbunkers. De poederkoolmolens geven een continue trilling aan de omgeving door, 
en uit de bunkers komen stootachtige belastingen. Het stromingsgedrag van de kolen in de 
bunkers is vanuit de theorie bestudeerd. Dit leverde echter geen concrete belastinggege
vens op. Voor het verkrijgen van quantitatieve gegevens van de trillingsbronnen, en de 
overdracht van trillingen op de omringende constructies, heeft TNO een meetplan 
uitgevoerd. Het definitieve TNO\TUE meetrapport (BI-92-020*) is in Juli 1992 versche
nen. 
Om het dynamisch gedrag van de bunkerdraagconstructie te kunnen bestuderen is deze 
gemodelleerd tot een twee-massa-veersysteem. Het model is ingevoerd in een computer 
programma. Met dit programma kon de respons van het massa-veer-systeem worden 
gesimuleerd. Door deze gesimuleerde respons te 'fitten' op een gemeten respons, kon een 
parameterstudie worden uitgevoerd. Ook de eigen frequenties van dit systeem zijn 
berekend. Tot slot van de dynamische analyse is de invloed van de trillingen uit de 
poederkoolmolens op de bunkerdraagconstructie bekeken. 
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Het onderzoek is verder toegespitst op de bunkerondersteuningsvloer. De diverse liggers 
en verbindingen in de vloer zijn gecontroleerd op de ongunstigste combinatie van statische 
belasting, vermeerderd met het statische equivalent van de dynamische belasting uit de 
bunkers. De kolommen van de draagconstructie zijn gecontroleerd als onderdeel van een 
raamwerk. 
Voor het beoordelen van de duurzaamheid van de staalconstructie, met name de bunker
vloer, is een vermoeiingsanalyse uitgevoerd. Eerst is uit de meetgegevens een belasting
spectrum afgeleid. Daarmee zijn de liggers en de geboute- en gelaste verbindingen 
geanalyseerd, uitgaande van een technische levensduur van 25 jaar. Aan de hand van de 
uitgevoerde analyse wordt geconcludeerd dat er in de huidige situatie op termijn proble
men gaan ontstaan in enkele verbindingen. Er worden echter aanbevelingen voor 
aanpassingen aan de constructie gedaan waarmee de problemen kunnen worden afgewend. 
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2. INTRODUCTIE 

Voordat met het onderzoek wordt begonnen, wordt een korte beschrijving gegeven van de 
conventionele electriciteitscentrale te Borssele, en van de aan het onderzoek deelnemende 
partijen. In bijlage A is een organisatieschema bijgevoegd. 

2.1 Conventionele centrale Borssele 

In opdracht van de toenmalige PZEM is in de periode van eind 1983 tot eind 1986, in 
Borssele de conventionele electriciteitscentrale omgebouwd, van een aardgas en zware 
stookolie gestookte, naar een kolen gestookte centrale. Borssele ging daarmee behoren tot 
wat in energiekringen genoemd wordt: het in Nederland opgestelde 'kolenvermogen'. Dat 
paste in het beleid van de NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktie bedrijven (SEP) en 
het vormde onderdeel van het energiebeleid van de regering voor de verdere toekomst. 
Dat houdt in, dat er meer verschillende brandstofsoorten gebruikt moeten worden, om een 
te grote afhankelijkheid van een soort te voorkomen. 

Van groot belang is de ongestoorde levering van betaalbare electrische energie. Voor een 
goedkope electriciteitsproductie is goedkope centrale-brandstof vereist. Olie en aardgas, 
de in Nederland lange tijd hoofdzakelijk gebruikte brandstoffen, voldeden niet aan die eis. 
Vandaar het streven van de Nederlandse overheid om in het jaar 2000 ongeveer 40 % van 
onze electriciteit met steenkool op te wekken. Er is veel meer steenkool dan olie in de 
aardkorst aanwezig. Daarom valt te verwachten dat de kolenprijzen relatief laag zullen 
blijven. 

Vroeger werd steenkool aangevoerd in de vorm van nootjes, die ontstonden na het breken 
en wassen van de gedolven kolen. Het verstoken geschiedde in roosterketels. Bij 
gasfabrieken en electriciteitscentrales, kon men bergen echte "steen"-kool zien liggen. 
Tegenwoordig wordt de steenkool op andere wijze verwerkt. In Borssele wordt deze 
brandstof, voor ze de ketel ingaat, tot een fijn kolenstof ( < 75 µm) vermalen in een 
zogenaamde poederkoolmolen. 
Dit kolenstof wordt met lucht de ketel ingeblazen. Het gedraagt zich tijdens dit proces en 
tijdens de verbranding vrijwel als een gas en dat is ideaal ! . 

De centrale gebruikt gemiddeld per jaar 894.000 ton kolen. Er zijn zo'n 15 zeeschepen 
voor nodig om deze hoeveelheid aan te voeren. De kolen worden in de haven door 
drijvende kranen in trechters gestort en met een transportband naar de opslagplaats nabij 
de haven gebracht. Daar worden de kolen vervolgens met behulp van reusachtige 
machines opgehoopt op het daarvoor bestemde opslagterrein (zie pagina 24 bijlage F). 
Het kolenopslagterrein meet 70.000 1112 • Van het opslagterrein gaan de kolen op transport
banden naar de ketelinstallatie, waar een tussenopslag aanwezig is in de vorm van vijf 
bunkers met een gezamenlijke capaciteit van 3000 m3. Vanuit de bunkers komen de kolen 
in de vijf molens waar ze worden vermalen tot poeder. 
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Met de ombouw van Borssele was een bedrag gemoeid van ongeveer 800 miljoen gulden. 
De jaarlijkse winst op de exploitatie als gevolg van de lagere brandstofkosten werd in 
1983 geraamd op 98 miljoen, afuankelijk van de kostenverschillen tussen olie en kolen. 
Deze winst wordt gebruikt om de gepleegde investering terug te betalen. 

De technische levensduur van de omgebouwde eenheden bedraagt 25 jaar. Indien 
noodzakelijk kan de centrale worden overgeschakeld op het duurdere aardgas. 

Gegevens CCB (BS 12) 

- Bruto electrisch vermogen 
gasgestookt 
kolengestookt 

- Electriciteitsproductie per jaar 
- Netto rendement 

gasgestookt 
kolengestookt 

- Kolen verbruik 
per jaar 
per uur 

395 Megawatt 
427 Megawatt 

2.500 Giga-Watt-uur 

41.0 % 
40.6 % 

894.000 ton 
144 ton 

- Alle rookgassen worden door electrostatische vliegasfilters gevoerd waarbij meer dan 
99 % van alle vliegas wordt opgevangen. 

- Alle rookgassen worden door de Rookgas-Ontzwavelings-Installatie (ROI) gevoerd. 
- Koelwaterverbruik 12 ton/sec. 

- Opslagcapaciteit diverse producten: 

Producten 

Kolen 
Slakken 
Vliegas in silo 
Vliegas open opslag 
Gips 
Kalksteen 

ton 

260.000 
1.000 
6.000 

100.000 
2.800 
1.600 

bedrijf sdagen 
vollast 

75 
19 
14 

230 
28 
28 
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2.2 EPZ 

De NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ is een belangrijke 
producent van electriciteit en warmte. 

De drie grote energie-distributiebedrijven van Limburg (MEGA), Noord-Brabant (PNEM) 
en Zeeland (Delta Nutsbedrijven) kopen de electriciteit van EPZ en leveren deze aan hun 
afnemers. PNEM distribueert daarnaast de door EPZ geproduceerde warmte. 

Het hoofdkantoor van EPZ staat in Eindhoven. Bij EPZ werken meer dan 2100 mensen. 
De productie vindt plaats in centrales op de locaties Limburg (Maascentrale in Buggenum, 
Clauscentrale in Maasbracht), Brabant (Amercentrale en Dongecentrale in Geertruiden
berg) en Zeeland (Borssele). Op één na worden de eenheden van die centrales gestookt 
met kolen of aardgas. Ze zijn ook geschikt voor het stoken van olie. In Borssele is 
voorts, naast een koleneenheid, een kernenergie-eenheid in bedrijf. 

In 1990 produceerden de EPZ-centrales, met een totaal opgesteld vermogen van ruim 
4. 700 megawatt, 17 miljard kilowattuur aan electriciteit. Daarnaast werd aan netto 
warmte bijna 3.000 terajoule opgewekt. De centrales verbruikten daarvoor in totaal 4,4 
miljoen ton steenkool, 638 miljoen kubieke meter aardgas en 1235 ton olie. In de 
kernenergie-eenheid werd 11,3 ton uranium ingezet. 

Met ongeveer 30 procent van het landelijk opgestelde vermogen is EPZ de grootste 
electriciteitsproducent in Nederland. EPZ werkt met de drie andere electriciteitsbedrijven, 
EPON (in Oost- en Noord-Nederland), EZH (in Zuid-Holland) en UNA (in Utrecht en 
Noord-Holland), samen in de NV Sep, de Samenwerkende electriciteits-productiebedrij
ven. Sep zorgt voor de landelijke coördinatie van de electricteitopwekking en stemt vraag 
en aanbod voortdurend op elkaar af. 

In Sep-verband bespreken de electriciteitsproducenten ook de gezamenlijke aspecten van 
het beleid, waaronder de door de sector te nemen maatregelen op het gebied van 
milieuzorg. Daarnaast voeren de bedrijven uiteraard zelfstandig beleid dat zich richt op 
het functioneren van de eigen organisatie. 

De doelstelling van EPZ luidt; 

De vennootschap heeft ten doel het produceren van electrische en andere vormen van 
energie en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, waaronder 
het samenwerken met, het deelnemen in, het houden van toezicht op, het financieren van 
andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van 
anderen. 
Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap op maatschappelijk verantwoorde 
wijze, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van 
haar afnemers, aandeelhouders en medewerkers, het laatste door het voeren van een 
verantwoord sociaal beleid. 
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EPZ in cijfers 1990 1989 1988 

Opgesteld vermogen in MW 4714 3836 3836 
Netto electriciteitsprod. in GWh 17475 13828 16166 
Netto warmteproductie in TJ 2976 2714 2426 

Verdeling brandstofverbruik in % 
Kolen 70,7 70,0 62,6 
Gas 12,4 29,9 37,3 
Uranium 16,8 
Olie 0, 1 0,1 0,1 

Investeringen * 344,6 224,0 79,4 
Intern ter beschikking gekomen middelen * 261,9 190,8 168,2 
Saldo winst * 20,7 23,4 6,2 
Loonsom* 160,0 105,7 101,9 

Aantal personeelsleden per 31-12 2117 1522 1488 

* in miljoenen guldens 

(bron: EPZ Jaarverslag 1990) 
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2.3 TNO 

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO werd 
in 1932 opgericht op basis van een speciale wet, die in 1930 werd aangenomen. Deze wet 
werd in 1985 herzien en geldt sindsdien als de publieksrechtelijke basis van TNO. 

In de wet wordt de algemene doelstelling van TNO als volgt omschreven: 
'De organisatie heeft ten doel ertoe bij te dragen dat op toepassing gericht technisch- en 
natuurwetenschappelijk onderzoek en daarmee te verbinden sociaal-wetenschappelijk en 
ander op toepassing gericht onderzoek op doelmatige wijze dienstbaar wordt gemaakt aan 
het algemeen belang en de daarbinnen te onderscheiden deelbelangen.' 

In de wet wordt onder meer de relatie van TNO met de overheid geregeld. Die komt er 
globaal op neer dat TNO een onafhankelijke onderzoeksorganisatie is, die op 'armlengte' 
van de overheid opereert. De organisatie formuleert zelf zijn beleid op het gebied van de 
onderzoeksprogrammering en opdrachtenverwerving, en zijn personeels- en zakelijk 
beleid. 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen is penvoerend minister voor TNO. Het 
hoogste bestuurscollege van TNO is de Raad van Toezicht, waarin vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven, de universiteiten en maatschappelijke groeperingen zitting hebben. 
De overheid is vertegenwoordigd door een waarnemer. De Raad van Toezicht heeft een 
status die vergelijkbaar is met die van een Raad van Commissarisen in het bedrijfsleven. 
De leiding van de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. 

TNO richt zich enerzijds op een aantal belangrijke onderwerpen van staatszorg zoals 
gezondheid, milieu, energie, infrastructuur en defensie en anderzijds op directe ondersteu
ning van het Nederlandse bedrijfsleven, de industriële zowel als de dienstverlenende 
sector. Tussen beide categoriën bestaat een actieve interactie. Overigens kan ook de 
kennisoverdracht naar het bedrijfsleven als een belangrijke staatszorg worden beschouwd. 
De daarvoor noodzakelijke kennisopbouw bij TNO wordt dan ook mede mogelijk gemaakt 
door financiële steun van het Ministerie van Economische Zaken. 

Een belangrijk deel van de inkomsten van TNO zijn het resultaat van contractonderzoek 
ten behoeve van het bedrijfsleven, de overheid en andere groeperingen, die TNO 
opdrachten verstrekken. Voorts ontvangt TNO financiële middelen van de overheid voor 
het uitvoeren van speciale onderzoeksprojecten. 

Hierover worden jaarlijks met de betrokken departementen afspraken gemaakt. 
Daarnaast verstrekt de overheid TNO financiële middelen voor het ontsluiten en verken
nen van nieuwe onderzoekgebieden, waarvan de besteding aan TNO zelf wordt overgela
ten. In 1990 ging het hierbij globaal om de volgende percentages; 
- contractonderzoek : 55 % (voor derden en overheid) 
- projectfinanciering : 30 % 
- basisfinanciering : 15 % 
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De verhouding van deze percentages verschilt overigens sterk tusen de verschillende 
onderdelen van TNO. Het industrieel gerichte deel van TNO verwerft zijn inkomsten voor 
het grootste deel uit contractonderzoek voor het bedrijfsleven. 
TNO opereert op een bedrijfsmatige grondslag welke past bij de algemene continuïteits
doelstelling van TNO als onafhankelijk operende onderzoeksorganisatie. 

Het onderzoek van TNO vindt plaats in een aantal instituten en laboratoria. Ze zijn 
verspreid over het hele land. De grootste concentraties bevinden zich in Delft, Rijswijk, 
Leiden, Zeist en Apeldoorn. Deze onderzoekeenheden zijn gebundeld in een zevental 
hoofdgroepen, die de volgende namen dragen: 
- TNO-Milieu en Energie 
- TNO-Bouw 
- TNO-Industrie 
- TNO-Voeding 
- TNO-Gezondheidszorg 
- TNO-Defensieonderzoek 
- TNO-Beleidsstudies 

TNO-Bouw 

In de wereld van de bouw doen zich ontwikkelingen voor die het bouwproces steeds meer 
doen lijken op een 'normaal' industrieel productieproces. Producten worden in toenemen
de mate buiten de bouwplaats vervaardigd om daarna te worden geassembleerd. Hierdoor 
groeit de behoefte aan een betere beheersing van het bouwproces. Voor TNO-Bouw 
betekent dit een toenemende aandacht voor: 
- bouwinformatica (vastleggen en uitwisselen van gegevens); 
- kwaliteitszorg (het vastleggen en bewaken van kwaliteit); 
- normalisatie (het maken van technische afspraken). 

Een ander gebied waarop TNO werkzaam is, is dat van de constructietechnologie in 
verschillende materialen (incl. dynamisch gedrag en numerieke modellering). De groep is 
verder actief op de volgende gebieden: brandveiligheid, werktuigbouwkundige construc
ties, maritieme constructies, bouwtechnologie, bouwfysica, binnenmilieu, installaties, 
materiaalkunde, milieuaspecten van de bouw, logistiek en beleidsstudies. 

Begin 1990 waren er bij TNO-Bouw 228 mensen werkzaam, die samen goed waren voor 
een positief exploïtatieresultaat van circa 2,8 miljoen gulden over 1989. 

(bron: Maak kennis met TNO, April 1991) 
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2.4 VSB 

Visser en Smit Bouw is een aannemingsbedrijf met een lange ervaring in gespecialiseerde 
projecten in de Industriebouw, Utiliteitsbouw, Beton- en Waterbouw, Milieubouw en 
Grond- en Funderingstechniek. In ruim honderd jaar is in dit breed civielbouwkundig 
gebied kennis en kunde opgedaan. 

De organisatie van Visser en Smit Bouw is opgebouwd in een matrixstructuur, met staf
en lijnfunctionarissen. Naast de voor een aannemer gebruikelijke afdelingen als werkvoor
bereiding, calculatie en inkoop, heeft Visser en Smit een eigen constructiebureau. 
Hierdoor zijn zij in staat zowel de engineering als de uitvoering van de projecten ter hand 
te nemen. Gezien de toenemende vraag naar 'totaal-projecten' is dit een belangrijk 
voordeel in het verwerven van projecten. Verder heeft het bedrijf een eigen betonfabriek 
en timmerwerkplaats ter beschikking. 
Met ruim 400 mensen in vaste dienst wordt een jaaromzet gehaald van ongeveer 150 
miljoen gulden. 

Visser en Smit is een dochteronderneming van de Koninklijke Volker Stevin groep. De 
groep bestaat uit 68 gespecialiseerde bedrijven, die actief zijn op het gebied van utiliteits
bouw, civiele bouw, wegenbouw, installatietechniek, pijpleiding- en kabelaanleg, 
railinfrastructuur, projectontwikkeling, advies en ontwerp, offshore en staalfabricage. In 
totaal werken er 9600 mensen, verspreid over 145 vestigingen in 17 landen. 
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2.5 Ing. M. W .A.M. van Halderen 

In 1980 begon M. van Halderen zijn bouwkunde opleiding op de MTS in Breda. Na vier 
jaar besloot hij zijn bouwkunde studie voort te zetten op de HTS in Tilburg, die ook met 
goed gevolg werd afgesloten. 
Zijn dienstplicht heeft hij van Maart 1988 tot April 1989 vervuld bij de Koninklijke 
Landmacht. 
In September 1989 is hij in Eindhoven een volwaardige universitaire bouwkunde opleiding 
met een verkort programma gaan volgen. Vanuit een reeds bestaande voorkeur werd als 
afstudeerrichting het constructief ontwerpen gekozen. 

De contacten met Visser en Smit Bouw komen voort uit het feit dat zijn vader daar werkt, 
en hij er tijdens de MTS-stage en later enkele korte periodes gewerkt heeft. 
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3. ONDERZOEKSOPZET 

Een wetenschappelijk onderzoek kenmerkt zich door een structurele, vooraf bepaalde 
opzet. Het onderzoek moet eenduidig en reproduceerbaar zijn. In de volgende paragraaf 
wordt stapsgewijs de opzet weergegeven. 

3.1 Onderzoeksopzet 

1. Probleemsignalering 

2. Afbakenen probleemgebied 

3. Probleemstelling 
- formuleren doelstelling 

4. Probleemanalyse 
- trillingsbronanalyse 
- transmissie mechanismen 

5. Gegevens verzamelen 
- literatuur 
- trillingsbronanalyse 
- constructietekeningen 
- constructieberekeningen 
- procesinformatie centrale 

6. Gegevens analyseren 
- trillingsbronanalyse 
- staalconstructie 

- vloer werkplaats 
- vloeren kantoor 

7. Conclusies/aanbevelingen 

8. Rapportage 
- TNO\TUE meetrapport (Juli 1992) 
- tussencolloquium 
- eindverslag (Juli 1992) 
- eindcolloquium 

: opstellen meetplan 
: opzet constructie 

opstellen modellen 

: uitvoeren meetplan 

: uitwerken meetgegevens 
: opzet constructie 
: spanningsnivo's statische belastingen 
: berekenen eigen frequenties 
: berekenen dynamische responsie 
: berekenen dynamische spanningen 
: vermoeiingsanalyse 
: trillingen toetsen aan ISO 2631-2 [1989] 
: trillingen toetsen aan DIN 4150 Teil 2 [1990] 
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3.2 Probleemsignalering 

De bouwkundig beheerder van de centrale, dhr. L. Burm, heeft een trillingsprobleem 
gesignaleerd. Bij werkzaamheden in de centrale werd ondekt dat de stalen draagconstruc
tie van het ketelhuis in trilling werd gebracht. Vanuit de naast gelegen werkplaats 
kwamen klachten over hinderlijke trillingen tijdens het lassen. In een gedeelte van het 
kantoor werd geklaagd over voelbare stootachtige trillingen in de vloer. 
Hij heeft aangaande dit probleem voorjaar 1991 contact gezocht met Visser en Smit 
Bouw. Deze bouwonderneming heeft de engineering en uitvoering van de funderingscon
structie van deze eenheid verzorgd. Op voorstel van VSB heeft EPZ besloten een 
studieopdracht te verlenen aan van Halderen, voor een onderzoek naar de te verwachten 
gevolgen van dit trillingsprobleem. 

In Borssele wordt de steenkool, voor ze de ketel ingaat, tot een fijn kolenstof vermalen in 
een zogenaamde poederkoolmolen. Dit kolenstof wordt met lucht de ketel ingeblazen. Het 
vermalen van de kolen veroorzaakt trillingen. Boven de vijf poederkoolmolens zijn vijf 
kolenbunkers gesitueerd. Hierin bevindt zich een voorraad kolen. In de silo's treedt 
brugvorming op. Bij het leegtrekken van de bunkers worden grote stootbelastingen 
waargenomen, die tot in het belendende kantoor voelbaar zijn. 
De door bovenstaande bronnen veroorzaakte trillingen worden via constructieonderdelen, 
en de ondergrond doorgegeven naar de belendende werkplaats en het kantoor. Bepaalde 
werkzaamheden in de mechanische werkplaats worden daardoor bemoeilijkt (lassen). 

De vraagstelling van EPZ luidt; 

"Vormt de ongunstigste combinatie van statische en dynamische belastingen, binnen de 
technische levensduur van de centrale, een bedreiging voor de hoofddraagconstructie van 
het ketelhuis, de mechanische werkplaats, het belendende kantoor of onderdelen van die 
constructies ?. " 
Tevens is daaraan de vraag gekoppeld of de trillingsnivo 's in de vloeren van werkplaats 
en kantoor toelaatbaar zijn met betrekking tot hinder. 



TUE-BKO Onderzoeksopzet pagina 13 

3.3 Afbakenen probleemgebied 

De centrale is een groot en ingewikkeld complex. In het ketelhuis, waar het trillingspro
bleem optreedt, komen meerdere grote en kleine trillingsbronnen voor. 
In een eerste kennismaking met het ketelhuis valt niet direct een duidelijk beeld van de 
draagconstructie en de installaties te vormen. De grote afmetingen van draagconstructies 
en installaties zijn indrukwekkend, evenals het aantal leidingen, buizen, kabelgoten etc. 
Om het probleem hanteerbaar te maken is bepaald dat het onderzoek in eerste instantie 
beperkt wordt tot de omgeving van de twee belangrijkste trillingsbronnen, te weten de 
poederkoolmolens en de kolenbunkers. 

Het te onderzoeken gebied ligt tussen de stramienlijnen Q-M en 15-23 (zie bijlage B). In 
dit deel van het complex zijn ondermeer de volgende installaties en gebouwen gesitueerd; 
- poederkoolmolens Q - P 15 - 23, 
- kolenbunkers P - N 15 - 23, 
- mechanische werkplaats N - J 14 m - 25 k, 
- W-werkplaats K - M 15 k - 22, 
- kantoor K - M 8 k - 22. 

In deze fase van het onderzoek zijn de constructie gegevens van de verschillende 
gebouwdelen opgevraagd. Zo zijn de berekeningen en tekeningen aangevraagd van; 
- de poederkoolmolens, 
- de hoofddraagconstructie van het ketelhuis, 
- de mechanische werkplaats. 
Van het kantoor zijn alleen de tekeningen aangevraagd. 

In het onderzoek naar de effecten van de optredende dynamische belastingen blijven de 
volgende constructies buiten beschouwing: 
- hoofdconstructie ketelhuis 
- draagconstructie werkplaats 
- draagconstructie kantoor 
- fundatie poederkoolmolens. 
Dit in verband met de beschikbare tijd en de duidelijke prioriteit van de draagconstructie 
van de kolenbunkers. De trillingen in de hier van verder onderzoek uitgesloten construc
ties lijken geen constructieve problemen te geven. 
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3.4 Doelstelling 

Doel van dit onderzoek is het formuleren van een wetenschappelijk onderbouwd antwoord 
op de vragen van EPZ. Indien mogelijk zullen er aanbevelingen worden gedaan ter 
verbetering van de situatie. 

Doelstelling: 

Beoordelen van de draagconstructie van de kolenbunkers onder de optredende statische en 
dynamische belastingen. 

Bij de analyse van de staalconstructie worden zowel de dynamische belastingen uit de 
poederkoolmolens als uit de kolenbunkers betrokken. De constructie zal worden beoor
deeld op sterkte en duurzaamheid. Het onderzoek wordt afgerond met een conclusie 
omtrent de levensduur van de staalconstructie. 

Beoordelen van de trillingen in de vloeren van de werkplaats en het kantoor met betrek
king tot hinder. 

De in de vloeren van de werkplaats en het kantoor optredende trillingen worden getoetst 
aan een relevante norm. Hieruit wordt een conclusie getrokken over de hinderlijkheid van 
de trillingen. Er gelden geen wettelijke verplichtingen ten aanzien van het van toepassing 
verklaren van de normen. Van toepassing verklaring is arbitrair. 
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3.5 Probleemanalyse 

Na het formuleren van de doelstelling moet het probleem verder geanalyseerd worden. 
Hierna wordt in grote lijnen aangegeven hoe het onderzoek verloopt. In bijlage C is een 
en ander schematisch weergegeven. 

Populair geformuleerd luidt de probleemstelling; 

"bezwijkt de bunkerdraagconstructie onder de optredende belastingen" 

Uit deze vraag zijn drie aspecten te destilleren; 
1. Mechanica 
2. Belastingen 
3. Draagconstructie 

Het mechanica aspect dient nader uitgewerkt te worden, en van de belasting en con
structie moeten gegevens verzameld worden. 

Mechanica 

In de hedendaagse bouwpraktijk worden draagconstructies overwegend berekend op 
statische belastingen. Dat is ook hier het geval. KMS heeft de staalconstructie gedimensi
oneerd op sterkte, stijfheid en stabiliteit. Extra belastingen uit de kolenbunkers ten 
gevolge van het stromingsgedrag van het stortgoed zijn door KMS verdisconteerd in een 
'beproefd concept'. Blijkbaar baseert men zich daarbij op ervaring. 
Op de constructie grijpen naast statische ook dynamische belastingen aan. Met behulp van 
de dynamica kan de draagconstructie nader worden bestudeerd. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen korte en lange duur sterkte. Bij de korte duur wordt getoetst of de 
constructie sterk genoeg is om de ongunstigste combinatie van statische en dynamische 
belasting te dragen. Op de lange duur kan vermoeiing een rol spelen. 
Voor het beoordelen van de korte duur sterkte wordt de constructie geschematiseerd tot 
een twee-massa-veersysteem. Van het systeem wordt een computermodel gemaakt, 
waarmee de respons onder de dynamische belasting kan worden gesimuleerd. Daaruit kan 
de veerkracht worden afgeleid, waarop de constructie moet worden gecontroleerd. 
De technische levensduur van de centrale bedraagt 25 jaar. Gezien de duidelijk waar
neembare trillingen in de constructie, is het noodzakelijk deze ook op vermoeiing te 
beoordelen. Voor een vermoeiingsanalyse moeten het aantal wisselingen (frequentie) en de 
grootte van de wisselingen (spanningsinterval) bekend zijn. 
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Belasting 

In het voorgaande is al een twee-deling gemaakt tussen statische en dynamische belastin
gen. De statische belasting is door KMS bepaald, en bestaat uit ; 
- eigen gewicht, 
- rustende belasting, 
- veranderlijke belasting, 
- bijzondere belasting (temperatuur, zetting), 
- wind. 
Deze gegevens, uit de diverse KMS berekeningen, worden in dit onderzoek aangehouden 
tenzij anders wordt vermeld. 

Van de dynamische belastingen is nagenoeg niets bekend. Er is sprake van twee verschil
lende typen trillingsbronnen; 
- de poederkoolmolens, die een continue stoorbelasting aan de omgeving doorgeven, 
- en de kolenbunkers, waaruit stootachtige belastingen komen. 
Het gedrag van de kolenmassa in de bunkers en de daaruit voortkomende stootbelastingen 
is vanuit de theorie slechts bij zeer grove benadering vast te stellen. De belastingen uit de 
poederkoolmolens laten zich eveneens moeilijk bepalen. 
Om de intensiteit en de frequenties van de trillingen vast te kunnen stellen wordt een 
meetprogramma uitgevoerd. 

Draagconstructie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de constructie moet deze eerst in hoofdlijnen worden 
geschematiseerd. Hiertoe worden tekeningen en berekeningen van de fundering en de 
staalconstructie opgevraagd. 
Een belangrijk onderdeel van de draagconstructie is de ondersteuningsvloer waarop de 
bunkers zijn opgelegd. De detaillering van de liggers en verbindingen in deze vloer moet 
worden bestudeerd. 
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4. OVERZICHT CONSTRUCTIE 

4.1 Ketelhuis 

Het ketelhuis is een belangrijk onderdeel van de conventionele electriciteitscentrale. 
Hierin vindt het primaire productieproces plaats. Een overzicht van de overige bij de 
centrale behorende gebouwen ziet u op bijlage D: Terreinsituatie. 

Het terrein waarop het complex gebouwd is, is bouwrijp gemaakt door een zand opspui
ting van drie meter. Hieronder bestaat de grondslag overwegend uit klei en veen. De 
vaste grondslag ligt ongeveer 13 tot 15 m onder het maaiveld. Het grondwater staat rond 
het ketelhuis op ca. 2.5 tot 3 m beneden het maaiveld. Dit nivo wordt door pompen gere
geld. 
Het ketelhuis en de hierin aanwezige installaties zijn gefundeerd op 452 al dan niet 
voorgespannen schroefboorpalen. De paallengte varieert van 12 tot 15 m, de diameter 
bedraagt 450 mm. 
De plattegrond van het ketelhuis meet ongeveer 70*40 m2, de hoogte bedraagt ruim 67 m. 
Het vloerpeil ligt op 3.000+. Voor tekeningen van het ketelhuis zie bijlage E. 

De hoofddraagconstructie van het ketelhuis is globaal in drie delen op te splitsen; 
1. draagconstructie 'omhulling' ketelhuis, 
2. draagconstructie ketel (ketelstatief), 
3. draagconstructie kolenbunkers. 

In de gevel staan zware gebouwhoge kruiskolommen. Hiertussen zijn gordingen gemon
teerd waartegen de geprofileerde metalen gevelplaten zijn bevestigd. De dwarsstabiliteit 
van het ketelhuis wordt verzorgd door windbokken in de gevels op as N en as Z. In de 
langsrichting is de halconstructie afgeschoord tegen het ketelstatief. Hiervoor zijn in de 
vloeren P (36.000+) en U (53.000+) een aantal vakwerken opgenomen. 
Het dakvlak is stijf gemaakt met windliggers. 
Centraal in het ketelhuis staat de ketel opgesteld op een statief met een plattegrond van 
37*24 m2• Door schoorconstructies in de vier zijden wordt het statief gestabiliseerd. 
Tussen de stramienen P-Q staan de poederkoolmolens en tussen de stramienen N-P staan 
de kolenbunkers opgesteld. 
De engineering van de staalconstructie van de centrale inclusief de installaties is uitge
voerd door KMS. 
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4.2 Kolenbunkers 

Vanaf de buitenopslagplaats worden de kolen via transportbanden in de kolendagbunkers 
gestort. Iedere poederkoolmolen heeft een dagbunker; dat wil zeggen: er zijn vijf 
bunkers. 
De kolenbunkers bevinden zich tussen 20 en 48 m boven het vloerpeil tussen de assen N 
en P. Het zijn vijf stalen silo's, die zijn opgebouwd uit een rechte cylinder van ca. 12 m 
hoog met een diameter van 7.3 m. Daaronder een conus in de vorm van een afgeknotte 
kegel met een hoogte van ca. 12 m. 

De bunkers zijn opgelegd op de bunkerondersteuningsvloer op 32.600+. Een silo staat in 
een stramien van 8*8 m2• Op de vier hoekpunten staan zware kruiskolommen (HE 800A 
+ 2*½ HE 800A). 
De ondersteuningsvloer is opgebouwd uit hoofdliggers tussen de kolommen. In de hoeken 
van het vierkant zijn kransliggers opgenomen, zodat er een achthoekige oplegconstructie 
is ontstaan. De kolommen zijn via poeren op palen gefundeerd. Onderling zijn de poeren 
gekoppeld met gewapend betonnen balken. Op as N maken de kolommen tevens deel uit 
van de gevelconstructie. 
Om het probleem van brugvorming in de bunkers te verminderen, heeft men recentelijk 
de conus van de bunkers aan de binnenzijde voorzien van een gladdere bekleding. 

In Borssele wordt een drie-ploegen-dienst gedraaid. Er wordt door elke ploeg gebunkerd. 
De bunkers worden één voor één gevuld met behulp van een verrijdbare installatie. Het 
kolengewicht in de bunker wordt met behulp van op de draagbalken gemonteerde rek
strookjes bepaald. Het minimum nivo wordt bewaakt met 1 radioactieve bron en 2 
geigertellers die gemonteerd zijn tegenover de bron. De minimum nivobeveiliging in de 
kolenbunker voorkomt droogdraaien van de voederband en ontsnappen van de sperlucht 
vanuit de voeder naar de bunker. De voeder werkt namelijk onder een zekere overdruk 
teneinde het terugstromen van de poederkool van de molen naar de voeder te voorko
men. 
De beginhoeveelheid, noch het verloop van de hoeveelheid kolen in een bunker wordt 
geregistreerd. Wel wordt om 23.57 u. het kolengewicht per silo bepaald en geregistreerd. 

Gegevens (per silo) 

bruto inhoud : 685 m3 

netto inhoud : 600 m3 (vlgs opgave KMS) 

gewicht leeg : 48 ton (vlgs opgave KMS) 
gewicht kolen : 480 ton (vlgs opgave KMS; 600*0.8=480 ton) 

+ 
totaal 528 ton 

In bijlage F zijn tekeningen en aanvullende informatie over de bunkers opgenomen. 
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4.3 Kolen voeder 

Op tek. 15708 (KMS) is het principe van de kolen toevoer getekend. De kolen worden 
aan de onderzijde van de bunkertrechter op een 7 m lange horizontale transportband 
gestort. Deze verzorgt het transport van ruwe kool naar de poederkoolmolen. Teneinde de 
hoeveelheid steenkool af te kunnen stemmen op de vraag naar steenkool (afbankelijk van 
de ketelbelasting) is de voederbandsnelheid instelbaar. Dit wordt genoteerd in het 
dienstrapport (momentopname). 
Deze snelheidsregeling is afbankelijk van een gewichtsmeting van de band. De gewichts
meting geschiedt met behulp van twee drukopnemers die op een zekere afstand van elkaar 
onder de voederband gemonteerd zijn. Dit eenheidsgewicht maal de bandsnelheid geeft de 
gewenste kolenhoeveelheid. 
Mocht om wat voor reden dan ook de gewichtsmeting uitvallen dan schakelt de voeder 
automatisch over op volumeregeling, dat wil zeggen kolenbreedte maal kolenhoogte op de 
band maal bandsnelheid geeft de gewenste kolenhoeveelheid. De kolen die van de 
voederband afvallen en op de bodemplaat van de voederomkasting komen worden door 
een schraper, aangedreven door kettingen, naar de voederuitlaat getransporteerd. Van de 
band worden de kolen in een 10 m lange verticale pijp (20") in het hart van de molen 
gestort. 
In de voeder zitten aansluitingen voor perslucht ten behoeve van het in stand houden van 
de overdruk en aansluitingen voor bluswater. 

Coal In let 

Cleanout Conveyor 
Chain Travet-

Weight Sensor 

Speed Sensor 

Demand 
Signal 

..--------i Motor Speed 
Controller 

DigitaJ 
Scale Control 

TotaliZer 

Feedback Signal 

Afb. 4.1: Doorsnede kolenvoeder 
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4.4 Poederkoohnolens 

In Borssele worden de kolen voor ze de ketel ingaan tot poeder vermalen en gedroogd. 
Hiervoor staan vijf molens opgesteld van het type RPB 863. Dit is een Amerikaans 
ontwerp dat door 'De Schelde' in licentie is vervaardigd. 

Het principe van een poederkoolmolen, een machine die circa 120 ton weegt en pakweg 6 
meter hoog is, is betrekkelijk eenvoudig. Via een centrale stortpijp valt ruwe steenkool op 
een roterende schaal onderin, die met zo'n dertig tot veertig omwentelingen per minuut 
ronddraait. 
Door de middelpuntvliedende kracht worden de kolen, die hooguit een diameter van 50 
millimeter mogen hebben, naar de rand gedreven waar ze een eerste keer onder drie 
zware maalrollen met een buitenste diameter van 1.5 meter worden vermalen. De rollen 
hebben een conische vorm. Daardoor drukken ze de te malen kolen opzij tijdens het 
verbrijzelen, zodat de effectieve maalweg langer en gelijkmatiger is. Dat spaart energie in 
de aandrijvende electromotoren. Door middel van een hydraulisch systeem wordt, 
afhankelijk van de molenbelasting, een bepaalde druk op de rollen uitgeoefend. 
Door het gelijkmatige rolgedrag ontstaat al bij de eerste maling een redelijk fijn steen
koolpoeder. Dat rolt uiteindelijk over de rand van de schotel en wordt door een verwarm
de luchtstroom mee omhoog gevoerd. De zware deeltjes vallen terug in de maalschotel, 
de fijnere component wordt meegevoerd naar een tweede scheidingsmechanisme bovenin 
de molen. Omdat het poeder betrekkelijk fijn is, voldoet een geringe luchtdruk al voor het 
transport omhoog; ook dat werkt een laag energieverbruik in de hand. Bovendien slijt de 
machine zelf minder. De tweede scheider bovenin de molen bestaat in de nieuwe versies 
van de molens uit een kooi van schoepen; de zogeheten roterende afscheider. De 
afscheider draait net geen 100 omwentelingen per minuut. 
De poederkooldeeltjes komen op de schoepen terrecht, waar ze een centrifugale kracht 
ondergaan door de draaiende beweging en een tegengestelde wrijvingskracht van de 
luchtstroom. Alle poeder die te grof is, wordt naar de wand geslingerd en glijdt terug 
naar de maalschotel voor een nieuwe ronde onder de rollen. 
De voldoende fijne fractie ( < 75 µm) wordt verder omhoog geblazen naar de uitlaten die 
zijn verbonden met de vuurhaarden in de ketel van de centrale. 
Om de steenkool tijdens dit maalproces tevens te drogen, wordt gebruik gemaakt van 
warme primaire lucht die samengesteld is uit een deel koude primaire lucht en een deel 
primaire lucht die in de luvo voorverwarmd is. De verhouding tussen warme en koude 
lucht (en dus de inlaattemperatuur) is een functie van het vochtgehalte in de kolen en 
wordt geregeld aan de hand van de molenuitlaattemperatuur die op ongeveer 80 °C wordt 
geregeld. 

De vijf poederkoolmolens zijn opgesteld op funderingsblokken van gewapend beton op 
voorgespannen schroefboorpalen. Deze blokken zijn los van elkaar en vrij van de 
omringende funderingen van het ketelhuis opgesteld om overdracht van trillingen uit deze 
draaiende machines zoveel mogelijk te vermijden. Aan één zijde echter is tegen de 
blokken een zandaanvulling met een asfaltverharding aangebracht. Dit is een zwakke 
schakel in het streven naar actieve trillingsisolatie. 
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De funderingsblokken zijn berekend als dynamisch belaste constructies volgens de 
methode van prof. Rausch vermeld in 'Maschinenfundamente und andere dynamisch 
beanspruchte Baukonstruktionen'. 
Het belangrijkste streven bij het ontwerp was, het overdragen van trillingen op de grond 
en de omgeving zoveel mogelijk te reduceren. In tegenstelling tot statische belastingen 
worden dynamische belastingen niet onveranderd afgegeven aan de ondergrond; gestreefd 
is naar een zo groot mogelijke reductie van krachten en trillingen. 
Samenvallen van de eigen frequenties van de funderingen en de toerentallen van de 
machines moet vermeden worden. Er moet altijd een veilige marge aanwezig zijn tussen 
eigen frequenties en toerentallen. De gunstigste oplossing wordt verkregen (en hier ook 
royaal bereikt) als de eigen frequentie lager is (ten minste 10 % ) dan de toerentallen van 
de machines. Na het bepalen en accoord bevinden van de trillingseigenschappen zijn de 
zogenaamde veerkrachten bepaald door vermenigvuldiging van de dynamische belasting 
met zogenaamde dynamische factoren. De dynamische factoren zijn berekend uit de tril
lingseigenschappen van de fundaties in relatie tot de toerentallen van de machines. 

Ook materiaalmoeheid ten gevolge van steeds herhaalde belasting is in rekening gebracht 
met behulp van zogenaamde vermoeidheidsfactoren. Op deze manier zijn uit de dynami
sche belastingen de equivalente statische belastingen bepaald. 
Een zeer belangrijk uitgangspunt was dat in het horizontale vlak het zwaartepunt van de 
machines en fundatie overeenkwam met dat van de palen; dat houdt in een zuiver 
verticale beweging (zonder verdraaiing) ten gevolge van verticale belastingen in de 
verticale zwaartepuntas. 

Een molen staat op twee betonnen opstortingen (3430*930*1407). Volgens tek. 518104 
(KMS) is de verticale belasting op de opstortingen gelijkmatig verdeeld, ongeveer 
575.000 N per opstorting. Verticale dynamische belasting uit de molen wordt nihil 
verondersteld. De horizontale belasting loodrecht op de opstortingen wordt ook nihil 
genoemd. De grondwaterstand wordt door pompen beneden de onderkant van de fundatie
blokken gehouden. 

Een poederkoolmolen wordt aangedreven door een elektromotor, die op een aparte 
opstorting (1626*1300*1255) op het fundatieblok is opgesteld. De hartlijn van de 
aandrijving (wormas) staat loodrecht op as P, 1219 mm uit het hart van de molen en op 
2045 mm boven het vloerpeil. Deze wormas draait ca. 980 toeren per minuut en drijft via 
een overbrenging de schotel aan, zodat deze 48 toeren per minuut draait. In de molen 
komen drie conische maalrollen voor.Deze worden niet direct aangedreven, maar worden 
door de kolen op de schotel in beweging gezet. De stootkracht uit de rollen wordt op vijf 
maal het gewicht van de rollen gesteld, met een onbekende frequentie (dossier 2293 
VSB). 

Voor aanvullende informatie en tekeningen van de poederkool molens zie bijlage G. 
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4.5 Mechanische werkplaats 

De werkplaats, met afmetingen van 56*16*12 m, is gelegen tussen het ketelhuis en het 
kantoor. In de werkplaats vinden werkzaamheden plaats voor onderhoud aan de centrale. 
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit metaalbewerking, zoals; zetten, zagen, boren 
en lassen. De belangrijkste onderdelen in deze werkplaats zijn: het magazijn, kantoor, 
luchtbehandelingsruimte, zetbank, rollenbank, zaagbank, stelrail en spuitcabine. 
Ten behoeve van het transport zijn twee kranen aangebracht op één baan met een 
hijsvermogen van 10 en 20 ton. Daarnaast is rekening gehouden met een uitbreiding voor 
een derde 10 tons kraan onder de reeds aanwezige kranen 
De staalkonstruktie van de werkplaats is eenvoudig van opzet. Dakbalken (IPE 550) 
overspannen (16 m) de ruimte. Op as N zijn de dakliggers aan de hoofdkolommen van het 
ketelhuis bevestigd, op as J staan kolommen 8 m hoh. De vloerafwerking bestaat uit 
stelconplaten. Een doorsnede van de werkplaats is bijgevoegd in bijlage H. 

4.6 Kantoor 

De constructieve opzet van het kantoor bestaat uit een ter plaatse gestort betonskelet. Het 
kantoor is 15 stramienen lang (15*4=60 m) en 2 stramienen breed (2*8= 16 m). In de 
lengterichting van het gebouw staan op de stramienlijnen raamwerken van balken en 
kolommen. Hiertussen gewapend betonvloeren die 8 m overspannen. De stabiliteit in 
lengte-richting wordt verzorgd door de raamwerken. In de andere richting zorgen een 
liftschacht en enkele gewapend betonwanden voor de stabiliteit. 
Het kantoor staat tegen de mechanische werkplaats, maar de constructie inclusief de 
fundering is volledig gedilateerd. 
De gevel kent een sterke horizontale geleding. Ze is opgebouwd uit een raamstrook 
(h=l.6 m) en prefab betonnen borstweringen (h=2.4 m). 
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5. STROMINGSGEDRAG IN DE SILO 

5.1 Stromingspatroon 

De wijze waarop stortgoed onder invloed van de zwaartekracht door een bunker stroomt, 
wordt bepaald door enerzijds de eigenschappen van het stortgoed, anderzijds de vorm en 
het materiaal van de uitloopconus. 
In grote lijnen kunnen twee typen stroming worden onderscheiden: Massastroming en 
kernstroming (Duits: MassenfluJ3 en KernfluB). In bijlage I (Bild 2.) is het principe 
weergegeven. 
Bij massastroming is de gehele inhoud van de bunker in beweging zodra materiaal 
uitstroomt, terwijl dit type stroming verder wordt gekenmerkt door: 
- een "first in, first out" principe, 
- een regelmatige stroming met als gevolg een goed regelbaar uitstroomdebiet, 
- weinig ontmenging, 
- geen dode zones in de silo. 
Dit type stroming biedt een aantal voordelen en wordt in vele gevallen nagestreefd. 
Massastroming heeft als nadeel dat een steilere conus moet worden toegepast met goed 
afgewerkte wanden. Tevens zal soms ernstige slijtage op kunnen treden ten gevolge van 
de stroming van het stortgoed langs de wand. 

Kernstroming komt in diverse vormen voor. Vanaf het ontstaan van kleine dode zones tot 
het uiterste geval, waarbij het materiaal nog slechts stroomt in een min of meer verticaal 
kanaal, dat zich in het stortgoed vormt. 
Verdere kenmerken: 
- een "first in, last out" principe, 
- optreden veroudering en vastkoeken van het materiaal ten gevolge van tijdversteviging, 
- in het algemeen een meer onregelmatig stromingspatroon met soms slecht te regelen 

volumestroom. 

Het type stroming dat optreedt wordt volgens DIN 1055 bepaald door de toegepaste 
conushoek (ex), en de wandwrijvingsfactor (µ). 

In tabel 1 (Beiblatt 1 zu DIN 1055 Teil 6) staan enkele rekenwaarde voor stortgoed. Voor 
kolen mag men de volgende waarden aanhouden: 
- volumieke massa-y = 10,0 kN/m3 

- wandwrijvingµ = 0,45 (gladde wand) 
De conushoek van de kolenbunkers bedraagt 73, 7°. Met deze gegevens en de grafieken in 
bijlage I is het stromingstype te bepalen. Er is een grafiek (Bild 3.) voor ronde uitstroom
openingen en een (Bild 4.) voor rechthoekige openingen. Bij de onderhavige silo's 
verloopt de conus van rond naar rechthoekig, daarom worden beide grafieken afgelezen. 

Uit beide grafieken blijkt dat in de bunkers een massastroom bestaat. Mits met enige 
voorzichtigheid gehanteerd blijken deze grenzen in de praktijk voldoende betrouwbaar. 
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5.2 Optredende storingen 

In het algemeen is het uiteraard een vereiste dat een ongestoorde uitstroming van 
stortgoed uit een silo kan plaatsvinden. De voornaamste storingsbron is in de meeste 
gevallen het optreden van min of meer stabiele materiaalbruggen boven de uitstroomope
ning met als gevolg een onregelmatige of een totale blokkering van de uitstroming. 
In het geval van grofkorrelige (cohesievrije) materialen geldt als vuistregel dat dit kan 
worden voorkomen door de kleinste afmeting van de uitstroomopening tenminste 5 à 7 
maal de diameter van de grootste korrel te nemen. 
Materiaal waarvan meer dan 60 % een korreldiameter van ten minste 10 mm heeft, heet 
grofkorrelig. De kolen hebben korreldiameter tussen O en 50 mm. Zonder een exacte 
korrelverdeling te kennen wordt hier aangenomen dat het hier om een grofkorrelig 
stortgoed gaat. De kleinste afmeting van de uitstroomopening bedraagt 650 mm. Dit is 
dus 13 maal de maximale korrelgrootte. Waarschijnlijk zal er dus onderin de conus geen 
brugvorming optreden. 

Gedurende de aftap van materiaal is, volgens Vandepitte (lit. 8), een aanmerkelijke 
stijging van de horizontale drukken waargenomen over de gehele hoogte, behalve in de 
nabijheid van de bodem, en tevens vermindering van de verticale drukken. Er doen zich 
ingewikkelde en wisselvallige veschijnselen voor. De inwendige wrijving in de afvloeien
de massa en de wrijving tussen de massa en de wand zijn kleiner dan in de rusttoestand. 
De verhouding À = a/ av is gedurende de lediging van de silo groter dan bij de vulling, 
maar niet constant over de hoogte van de wand. In de opgeslagen massa is een neiging tot 
koepelvorming en tot het optreden van de bijbehorende spatkrachten. De 'gewelven' die 
zich vormen zijn uiteraard onstabiel en met het instorten ervan gaan tijdelijke verhogingen 
van de horizontale en vooral verticale drukken in het onderliggende materiaal gepaard. In 
bepaalde opslaggoederen, onder meer maïs en cementklinkers, doen zich min of meer 
regelmatig slagen voor die tot in de omgeving waarneembaar zijn, met tussenpozen van 
bijvoorbeeld 10, 30 of 60 seconden. Het is overigens niet bekend of er werkelijk holten 
ontstaan of slechts ruimten waarin de korrelmassa losser gepakt is. 

Vanuit de theorie kan een mogelijke oorzaak voor de optredende stootbelastingen worden 
gevonden (lit. 3). 
Bij de bouw van de eerste grote silo's (voor granen), ongeveer in het midden van de 1ge 
eeuw, werd er van uitgegaan dat het stortgoed zich als vloeistof gedroeg, en werd met 
een hydrostatische druk gerekend. Omstreeks de eeuwwisseling werd als eerste door 
Janssen experimenteel aangetoond dat de drukken niet lineair met de diepte toenemen, 
maar dat een gedeelte van het stortgoedgewicht via de wrijving op de silowanden wordt 
overgebracht. Janssen slaagde erin hiervoor een theoretisch model op te zetten. Het 
Janssen-model heeft tot ca. 1950 redelijk voldaan. Daarna werden door betere constructie
methoden en -materialen de veiligheidsfactoren verkleind en bleek toepassing van de 
Janssen formules zonder meer, in bepaalde gevallen tot onderschatting van de optredende 
wanddrukken en bezwijken van silo's te leiden. Hieruit resulteerde een veelheid van 
nieuwe experimentele en theoretische onderzoeken die hebben duidelijk gemaakt dat het 
probleem van de drukverdeling in silo's uitermate ingewikkeld is en vooralsnog niet exact 
op te lossen zal zijn. 
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De voorhanden zijnde oplossingen zijn dan ook noodgedwongen gebaseerd op benaderin
gen en vereenvoudigde aannamen, doch hebben zeker tot betere inzichten in de optreden
de spanningen geleid. Aangetoond kan worden dat onderscheid moet worden gemaakt 
tussen vuldrukken en stromingsdrukken, terwijl tevens onder bepaalde omstandigheden 
piekspanningen kunnen optreden ten gevolge van wijzigingen in het spanningsveld. 
Wanneer een lege bunker wordt gevuld, zal het materiaal zich ten gevolge van de 
toenemende vulhoogte gaan zetten. Hierbij zal de contractie van het materiaal in hoofd
zaak in verticale richting plaatsvinden, zowel in de cilinder als de conus. Daar de grootste 
hoofdspanning dezelfde richting heeft als de grootste contractie, zal deze dus ook een min 
of meer verticale richting aannemen. In dit geval is er sprake van een actief, gepiekt of 
statisch spanningsveld. 
Wordt nu de uitstroomopening geopend dan zal er materiaal uit de conus gaan stromen. 
Hierbij treedt een verticale expansie op van het uitstromende materiaal op en ten gevolge 
van de vorm van het stroomkanaal een horizontale contractie van het stromende materiaal. 
De grootste hoofdspanning zal weer de richting van de grootste contractie aannemen en 
hier dus nagenoeg horizontaal zijn. Hierbij wordt gesproken van een passief of dynamisch 
spanningsveld. 

Het gebied van de omkering (switch) van een actief naar een passief spanningsveld 
plaatsvindt begint onderin de conus (althans wanneer bij een geheel gevulde silo de 
opening voor de eerste keer wordt geopend) en verplaatst zich snel naar boven wanneer 
voldoende materiaal wordt onttrokken. Door de meeste auteurs wordt aangenomen en ten 
dele experimenteel bevestigd, dat de omkering niet verder doorzet dan tot aan het punt 
waar de conus overgaat in de cilindrische deel van de silo. Ter plaatse van de spannings
omkering treedt een locale spanningspiek in de wanddruk op. Wordt bij een silo waaruit 
materiaal is ontrokken de uitstroomopening gesloten, dan zal het passieve spanningsveld 
in de conus gehandhaafd blijven. 
Resumerend kan gesteld worden dat in het cilindrische deel van de silo in het algemeen 
een actief spanningsveld zal heersen, in de conus zal zowel een actief (bij de vultoestand) 
als een passief (tgv het leeglopen) spanningsveld op kunnen treden. Deze spanningsomslag 
start bij de uitstroomopening en kan zich zeer snel naar boven doorzetten, zodat soms het 
idee van een schok ontstaat. 
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6. METINGEN 

Voor het bestuderen van het trillingsprobleem in de conventionele electriciteitscentrale te 
Borssele, zijn quantitatieve gegevens benodigd. De optredende belastingen en trillingen 
zijn uniek, en kunnen niet vanuit de theorie worden vastgesteld. Besloten is daarom door 
TNO een meetplan uit te laten voeren. Voor het verzamelen van de gegevens is de 
volgende procedure gevolgd: 
1. voorbereidende fase, 
2. opstellen meetplan, 
3. uitvoeren meetplan, 
4. evalueren meetgegevens. 

Iedere stap is met de betrokken partijen besproken. Van de besprekingen zijn verslagen 
gemaakt (zie bijlage W). 

ad 1. In een vroeg stadium is het te onderzoeken gebied in het ketelhuis afgebakend tot 
de omgeving van de poederkoolmolens, de draagconstructie van de bunkers en de 
naastgelegen werkplaats en het kantoor. 
Doel van de metingen was; het quantificeren van de trillingen in de bunkerdraag
constructie, en in de vloeren van de werkplaats en het kantoor. 

ad 2. Om weloverwogen informatie te verzamelen, is eerst een concept meetplan 
opgesteld. Hierin is vastgelegd, wat, waar, waarmee en waarom gemeten wordt. De 
metingen zijn opgesplitst in twee meetseries; één meetserie aan de poederkool
molens en één aan de kolenbunkers. Zo kon gelijktijdig aan bron en ontvanger 
worden gemeten (oorzaak-gevolg). Na overleg is het definitieve meetplan uitge
werkt. 

ad 3. De metingen zijn door TNO in September 1991 uitgevoerd. 

ad 4. De meetresultaten zijn uitgewerkt in een door van Halderen geschreven TNO\ 
TUE-rapport, dat in Juli 1992 in definitieve vorm is verschenen. Hierin zijn verder 
opgenomen het concept- en definitieve meetplan alsmede een verslag van de 
uitgevoerde metingen. 
Ook is in het rapport de hinderlijkheid van de trillingen voor de werknemers in het 
kantoor en de werkplaats beoordeeld. 

Voor verdere informatie omtrent de metingen wordt verwezen naar het TNO\TUE-rapport 
(BI-92-020*). 
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7. DYNAMISCHE ANALYSE 

Van de draagconstructie van de kolenbunkers is een mechanica model opgesteld. Aan de 
hand daarvan kon de constructie geanalyseerd worden onder dynamische belastingen. 
Hierdoor is het inzicht in het gedrag van de constructie vergroot. Grootste probleem 
daarbij was de onbekendheid van de belastingen. Hier is dat opgelost door te meten aan 
de bestaande constructie. 
In een ontwerpfase is dat natuurlijk niet mogelijk, waardoor het moeilijk wordt de 
constructie dynamisch te berekenen. 
Van het opgestelde systeem is de respons gesimuleerd, en de eigen frequentie berekend. 
de onbekende parameters zijn bepaald door de respons te 'fitten' op een gemeten signaal. 

In de hierna volgende beschouwingen wordt uitgegaan van een Lineair-Tijd-Invariant 
systeem. Dit systeem is eenvoudig voor te stellen als een 'black box', met een ingang en 
een uitgang. Wordt op de ingang een signaal gezet, dan wordt dat door een 'operator' 
omgevormd tot een uitgangssignaal. De operator wordt bepaald door de karakteristieke 
systeem eigenschappen. 

x(t) y(t) 
-----,►9tl __ L_. T_. I_. _i--~► 

T = operator 

Afb. 7.1: L. T.I. systeem 

Lineair duidt op fysische lineairiteit van de materialen. Er wordt dus aangenomen dat het 
materiaalgedrag steeds lineair-elastisch blijft. 

Wiskundig geformuleerd: 

T( ex .x1(t) + P .xi(t)) = ex. T(x1(t)) + p .T(xi(t)) 

Tijd-invariant betekent dat de materiaaleigenschappen onafhankelijk zijn van de tijd. De 
parameters in de bewegingsvergelijking van het massa-veer-systeem zijn constant en 
onafhankelijk van de tijd. 

T(x(t - t0)) = y(t - t0) 
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7.1 Draagconstructie kolenbunkers 

Om de effecten van de dynamische belastingen op de draagconstructie van de kolenbun
kers te bestuderen, wordt deze geschematiseerd tot een massa-veersysteem. 
De constructie wordt opgedeeld in een bovenbouw (staal) en een fundering (beton + 
grond). In beide delen komt een grote massa voor. De kolenbunkers in de staalconstructie 
en de poeren in de fundering. 

7.1.1 Twee-massa-veersysteem 

Hieronder staat een afbeelding van een twee-massa-veersysteem. Het systeem wordt belast 
door twee type dynamische belastingen, te weten een stootbelasting op massa 1 en een 
continue stoorbelasting op de ondergrond, afkomstig uit de poederkoolmolens. 

F 1 ( t) 

ml 
Î wl(t) 

---~ 

cl 

m2 
Î w2(t) 

---~ 

k2 c2 1 w3(t) 

Afb. 7.2: Twee-massa-veersysteem 

Van dit systeem worden de bewegingsvergelijkingen in matrixvorm opgesteld. Deze 
kunnen worden ingevoerd in het computerprogramma MATLAB, waarmee de respons van 
dit massa-veersysteem, onder willekeurige belasting kan worden gesimuleerd. 
Aan de hand van dit model kan een parameterstudie worden uitgevoerd. Bij het opstellen 
van het meetplan is rekening gehouden met dit model. Er zijn meetpunten aangebracht op 
de bunkerondersteuningsvloer (respons massa 1) en op de kolomvoeten (respons massa 2). 
De met het model gesimuleerde respons kan worden getoetst aan de gemeten respons. 
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bewegingsvergelijkingen: 

m1.li\ = -cl.(wl -w2) - k1.(W1-W2) - Fl(t) 

omwerken: 

In matrix notatie: 

M.w + C.w + K.w = F 

bewegingsvergelijkingen omwerken naar le orde differentiaal vergelijkingen: 
stel: 

-c1.(w4-w5) - k1.(w1 -w2) -F1(t) w4 = -------------
mi 

C1.(w4-w5) - C2.ws + k1.(w1-w2) - k2.w2 + C2.W3 + kz.w3 

m2 

Deze vergelijkingen zijn van de vorm: 

w = A.w + B(t) 

wt 
À 1 [ 0 Ml] = 

w2 M -K -C 

~ = 
W4 

! [F~)l ws B(t) = 
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verificatie: 

[wl 1 [ o Mil [wl 1 [ O l w = M -K -C . w + M F(t) 

w=w 

w = - K_w - .f..w + F(t) 
M M M 

waarin: 

0 0 1 0 

0 0 0 1 

-k kl -Cl Cl 1 
A = 

ml ml ml ml 

kl -k1-k2 Cl -C1-C2 

m2 m2 m2 

0 

0 

-Fl(t) 
B(t) = 

ml 

C2.W3 +kz.w3 

m2 

n 

w3 = w3 'L sin21tJ;t 
i=l 

n 

w3 = 21t ·w3 • L h ·cos2n J: t 
i=l 

m2 
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7.1.2 Eigen frequenties 

De eigen frequenties van een ongedempt twee-massa-veer systeem zijn eenvoudig af te 
leiden uit de massa en stijfheidsmatrix. Het verschil in eigen frequenties tussen gering 
gedempte en ongedempte systemen is niet zo groot. 

Stel: [C] =Q en [B] =Q 

Worden de demping en de belastingmatrix op nul gesteld, dan leidt dit tot een reëel 
eigenwaarde probleem indien de matrices [M] en [K] symmetrisch en definiet positief 
zijn. Uit de reciprociteits theorie van Maxwell volgt dat de [K] matrix symmetrisch is, 
maar de [M] matrix hoeft niet altijd symmetrisch te zijn. In dit geval zijn ze wel beide 
symmetrisch. 

De bewegingsvergelijking voor vrije trillingen van een conservatief systeem wordt 
weergegeven door: 

Stel: 

H ""M-1.K 

hieruit volgt: (*) 

w + H.w = Q 

We zoeken naar een harmonische oplossing van de vorm: 

w "" ~ .sin(wn.t + ljf) 

waarin: 

r = eigen vector 
CA> 

11 
"" eigen frequentie 

ljf = fase hoek 

Invullen van w in (*) met de opmerking dat voor een niet triviale oplossing geldt: 

sin(wn.t + ljf) * 0 
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krijgen we: 

[ w /. l - H] . ~ = Q 

Stel: 

). = C,) 2 
n 

en À is een eigenwaarde, wordt de vorige vergelijking in de vorm van een eigenwaarde 
probleem: 

p .. I - H] ~ = Q 

Voor niet triviale oplossingen van deze vergelijking, volgt dat: 

det [ L I - H] = 0 

Dit is de karakteristieke vergelijking die ook wel de frequentie vergelijking wordt 
genoemd als wn 2 wordt gebruikt in plaats van À. 

Na enig omwerken volgt: 

= 0 

= k1.m1 + k2.m1 + k2.m2 ± J(k I .m I + k2.m1 + k2.m2 )
2 

- 4.k1.k2.m I .m2 

2.m1.m2 
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7 .1.3 Parameters 

In het voorgaande is een massa-veer systeem geschematiseerd. De draagconstructie van de 
bunkers is teruggebracht tot twee massa's met elkaar en de ondergrond verbonden via 
veren en dempers. Tot nu toe is de constructie daarmee kwalitatief geschematiseerd. In 
deze paragraaf worden de parameter gekwantificeerd. 

De hiervoor bepaalde bewegingsvergelijkingen worden ingevoerd in een mathematisch 
programma MA TLAB. Hierin kan met behulp van standaardprocedures worden gepro
grammeerd. Bovenstaand twee-massa-veer systeem kan hierin worden gesimuleerd. 
De kracht F1(t) is een stootbelasting uit een bunker. Uit de poederkoolmolens komt een 
continue stoorkracht. In dit model wordt die kracht op het systeem uitgeoefend door een 
harmonische beweging van de ondergrond. Als output wordt een tijd-verplaatsingsfunctie 
verkregen. 

Om een verplaatsing uitgedrukt in [mm] te krijgen, moeten de overige parameters met de 
volgende eenheden worden ingevoerd. 

- massa : N.s2/mm [ton] 
- demping : N.s/mm 
- veerstijfheid : N/mm 
- kracht : N 
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7.1.3.1 Massa's 

In de draagconstructie van de kolenbunkers zijn twee dominante massa te onderkennen, te 
weten de kolensilo's en de betonnen funderingspoeren. 
Hieronder staat een specificatie van het eigen gewicht van beide massa's. 

massa m1: 

kolenbunker 
kolen 

massa m2: 

poeren 
funderingsbalken 
overig beton 

7.1.3.2 Veren 

4*4*1,2*2400*2 
4*0,6*1,2*2400*2 

minimaal 

48.000 
0 

48.000 kg 

92.160 
13.824 
4.016 

110.000 kg 

maximaal 

48.000 
535.000 

583.000 kg 

In het systeem komen twee translatie veren voor. De bovenbouw wordt opgebouwd 
gedacht uit meerdere serie en parallel geschakelde veren. De funderingspalen worden 
opgevat als één lineaire veer. 

Deze veer bestaat uit een serieschakeling van de veerstijfueden van de liggers in de 
bunkerondersteuningsvloer en de kruiskolommen. Rekenschema's voor het bepalen van de 
veerstijfueden zijn opgenomen in bijlage J. 
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Kruiskolom HE 800 A + 2*½ HE 800 A: 

l = 32600 - 3250 = 29350 mm 
A = 57160 mm2 

k = E.A = 210.57160 = 409 kN/mm 
l 29350 

Bunkervloer HE 1000 B: 

ondergrens: scharnierend opgelegd 

F F k = - = ----- = 1068 kN/mm 
ö 9,36812.10-4 .F 

bovengrens: 2-zijdig ingeklemd 

F F 
k = - = ----- = 4270 kN/mm 

ö 2,34203. 10-4 .F 

Bunkervloer plaatligger [h = 1280 mm] 

ondergrens: scharnierend opgelegd 

F F 
k = - = ----- = 220 kN/mm 

ö 4,54749.10-3 .F 

bovengrens: 2-zijdig ingeklemd 

k = F = ___ F__ = 1088 kN/mm 
ö 9,19482.10-4 .F 

Bunkervloer plaatligger [h = 1880 mm] 

F F 
k = - = ----- = 606 kN/mm 

ö 1,65082. 10-3 .F 
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In het horizontale vlak bestaat de draagconstructie van de bunkers uit vijf ongeveer gelijke 
stramienen. Voor de berekening wordt één stramien geschematiseerd. 

23 22 20 18 16 15 

N 

p 

Afb. 7 .3: Ondersteuningen per bunker 

Een bunker heeft vier identieke oplegpunten. Zo'n oplegpunt is opgebouwd uit meerdere 
seriegeschakelde veren. De hierboven berekende veren komen niet allemaal even vaak 
voor in een oplegpunt. De veerstijfheid van de stalen draagconstructie van één bunker is 
als volgt opgebouwd: 

- kruiskolom 2* 
- HE 1000 B 4* 
- plaatligger [h = 1280] 4* 
- plaatligger [h = 1880] 2* 

De veerstijfheid van k1 wordt: 

ondergrens: 

1 1 1 1 1 
= + + + 

kl 2.409 4.1068 4.220 2.606 

k1 = 293 kN/mm 

bovengrens: 

1 1 1 1 1 
= + + + 

kl 2.409 4.4270 4.1088 2.606 

k1 = 428 kN/mm 
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Deze veer is opgebouwd uit 17 schroefboorpalen: 
- diameter cf> 450 mm (Ap = 159.000 mm2) 

- lengte 14 m 
- Betonklasse B30 
- E'b = 30.500 N/mm2 

Uit dossier 2293 van VSB (berekening fundatie poederkoolmolens) wordt de veerstijfheid 
van de paalfundering af geleid. 
De veerstijfheid van één paal bedraagt 180 kN/mm. 
Voor 17 palen bedraagt de veerstijfheid dan 17 * 180 = 3060 kN/mm. 

7.1.3.3 Dempers 

De constructie raakt in trilling na het optreden van een stootbelasting. Door het afvoeren 
en omzetten van de in de constructie gebrachte energie nemen de bewegingen af. De 
constructie trilt uit. Naarmate dit uittrillen sneller verloopt, wordt de constructie sterker 
gedempt genoemd. 
Een demper heeft de eigenschap dat een kracht nodig is om een verplaatsing te verkrij
gen; deze verplaatsing gaat echter niet meer terug zonder een uitwendige kracht. De 
arbeid nodig voor de verplaatsing gaat verloren. In de veer wordt de potentiële energie 
die de massa bezat op het moment van loslaten en vóór het uittrillen, omgezet in 
kinetische energie. Van deze kinetische energie wordt een gedeelte door de demper 
opgenomen (gaat verloren) en het restant wordt door de veer weer omgezet in potentiële 
energie. 

Dempers leveren een kracht tegen de bewegingsrichting in. Voor bouwconstructies is 
gebleken dat een dempingskracht die evenredig is met de snelheid, de werkelijkheid goed 
benadert. De uit deze aanname voorkomende uitdrukking voor de demping leent zich 
goed voor berekeningen. 

De demping in het onderhavige geval is opgebouwd uit materiaaldemping, geometrische 
demping en energie verliezen door frictie in de bewegende kolenmassa in de bunkers. 

Voor berekeningen wordt de demping vaak in een dimensieloze waarde uitgedrukt. Deze 
waarde (zeta) geeft de verhouding weer tussen de demping en de kritische demping: 
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Materiaaldemping: 

staal : r = 0,004 
beton : r = 0,009 

Geometrische demping: 

De bewegings- of spanningsenergie in een constructie kan niet alleen verminderen door 
omzetting van de energie in warmte, maar ook door het afvoeren van de energie via de 
opleggingen. Dit afvoeren heeft hetzelfde effect als de materiaaldemping en wordt 
geometrische demping genoemd. 

Het is moeilijk de demping van een constructie van te voren vast te stellen. Aan de hand 
van de uitgevoerde metingen is de demping echter vrij nauwkeurig te bepalen. 
Het bepalen van de demping kan op meerdere manieren. Uit het tijdsignaal kan afgelezen 
worden in hoeveel tijd het signaal na een stootbelasting uitdempt. Dit blijkt ongeveer 3 
seconden te zijn (zie bijlage F meetrapport). 
Uit het signaal is ook het logaritmisch decrement af te leiden. De afname van twee 
opeenvolgende amplituden geeft inzicht in de grootte van de demping. 
Ook kan de demping worden bepaald met behulp van spectraalanalyse. Voor de staalcon
structie is dit uitgevoerd in par. 5.2.5 van het meetrapport. Er wordt voor de bovenbouw 
een demping gevonden van 4 à 5 % . 

In lit. 14 wordt de berekening van de demping van een poer op elastische halfruimte 
toegelicht. Om enig inzicht te krijgen in de grootte van de demping wordt aangenomen 
dat de poer op 'staal' is gefundeerd, zonder de invloed van de schroefboorpalen mee te 
nemen. 

A = contactoppervlak [m 2] 

p = volumieke massa grond [kg/m 3] 

m = massa poer [kg] 

A = 4 * 4 * 2 = 32 m2 

p = = 2000 kg/m3 [natte klei] 

m = bunker + constructie + poeren = 48.000 + 235.000 + 113.000 + 110.000 = 
m = 506.000 kg 

3 

32 4 

2 
2000 = 0,42 

506000 
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Indien de massa van de kolen wordt meegerekend, wordt: 
m = 506.000 + 535.000 = 1.041.000 kg 

3 

' = 32
4 

2 
2000 = 0,29 

1041000 

7.1.3.4 Belastingen 
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Op de constructie werken twee type dynamische belastingen. Uit de kolenbunkers komen 
stootbelastingen, en uit de poederkoolmolens een continue stoorbelasting. 
In bijlage K wordt een relatie gegeven tussen de massa kolen in een bunker en de 
specifieke verkorting van een kolom ten gevolge van een stootbelasting uit een bunker. 
Een en ander is uit de meetgegevens afgeleid. 

Stootbe]astingen 

Om een indruk te krijgen van de grootte van de stootbelastingen in de kolenbunkers, 
wordt de impuls van een brok kolen op een starre ondergrond bekeken. 

-,----8 
h 

/// // / 

Afb. 7.4: vallend brok kolen 

mk = massa kolen 
h = valhoogte 
to = tijdstip loslaten brok kolen 
t1 = tijdstip botsing 
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De grootte van de impuls kan op twee manieren worden bepaald. Indien het kracht
tijddiagram na de botsing bekend is, kan hieruit door over de botsingtijd te integreren de 
impuls worden berekend. Hier is dat diagram echter niet bekend en wordt voor een 
energie beschouwing gekozen. 

ti 

f F.dt = m.(v1 - v0 ) 

t1 

Er wordt uitgegaan van een conservatief systeem. Dat wil zeggen er gaat geen energie 
verloren en er wordt geen energie toegevoegd. De totale energie blijft constant. 
Voor het berekenen van de impuls zijn de snelheid op to en t1 benodigd. Aangenomen 
wordt dat de snelheid op t0 nihil is. De snelheid op tijdstip t1 wordt bepaald uit de 
potentiële en kinetische energie op beide tijdstippen. 

to: 
v0 = Û 

EP = m.g.h 
Ek = 0 
E7 = m.g.h 

tl: 
h = 0 
EP = 0 

Ek = l.m.v/ 
2 
1 2 

ET = 2.m. v1 

(potentie Ze energie) 

(kinetische energie) 

( totale energie) 

Uit het voorgaande volgt: 

m.g.h = l.m.v/ 
2 

v1 = J2.g.h 
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Voor de impuls geldt: 

S = mk.(v1 - v0 ) 

S = pk.vk.(vl - 0) 

waarin: 

S = impuls [kg.m.s-1
] 

pk = stortgewicht kolen [kg .m-3
] 

vk = volume vallende brok kolen [m3] 

Continue stoorbelasting 

De aandrijving van de poederkoolmolen draait circa 980 omwentelingen per minuut. Dit 
komt overeen met een frequentie van 16,3 Hz. De in de omgeving van de poederkoolmo
lens voorkomende fundamenten en constructies zullen in meerdere of mindere mate 
worden aangestoten in deze frequentie. 
Het is niet goed mogelijk de belastingen uit de molen op de omgeving te bepalen, vanuit 
de werking ervan. Als stoorbeweging van de ondergrond worden daarom de op de 
kolomvoeten gemeten stoorfrequenties en amplituden in het model aangehouden. 
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7.1.4 Simulatie 

De hiervoor bepaalde theoretische waarden van de parameters zijn ingevoerd in het 
binnen MA TLAB opgestelde model. Het programma berekent de eigen frequenties en de 
responsfunctie van beide massa's. Door de berekende respons te vergelijken met een 
gemeten respons kan het systeem worden 'gefit', en kunnen onbekende grootheden zoals 
de belastingen worden bepaald. 

Om het systeem te 'fitten' wordt gebruik gemaakt van meting BOR.058. Deze meting van 
de respons van massa 1 geeft een fraai uitdempend signaal te zien, dat overeenkomt met 
een theoretisch signaal (zie bijlage F meetrapport). 

Na enige iteraties is overeenkomst bereikt tussen het gemeten signaal en de gesimuleerde 
respons. Hierbij is gelet op de maximale amplitude na een stootbelasting, de eigen 
frequentie en de demping van het systeem. Met de volgende parameters wordt een vrijwel 
identieke respons gevonden. 

massa ml = 518 ton 
m,., = 110 ton 

veerstij fheid k1 428 kN/mm 
k2 10.000 kN/mm 

demping s1 = 0,05 
s2 = 0,42 

belasting Fo = 475.000 N 
~t = 0,02 s 
s = 9500 Ns 

w3 0,002 
stoorfrequentie f1 = 11 Hz 

f2 = 16 Hz 

eigen frequentie fel = 4,1 Hz 
fe2 = 53,6 Hz 

Uit de metingen aan de bunkerdraagconstructie werd ook een eigen frequentie van 
ongeveer 4 Hz bepaald. 
De met MATLAB bepaalde respons van beide massa's en de in het ketelhuis gemeten 
respons (BOR.058) zijn in bijlage L te zien. 



TUE-BKO Dynamische analyse pagina 43 

7 .1.5 Toelichting 

massa m1: 

Uit de bijlage D van het meetrapport wordt de massa kolen in bunker PB31 en PB51 
op het moment van meting BOR.058 afgelezen. Voor massa 1 wordt het gemiddelde van 
beide aangehouden, daar de respons is gemeten tussen deze twee silo's. 

446,9 + 487,4 = 470 ton 
2 

Hiermee komt de totale massa, inclusief het eigen gewicht van de bunker op: 

m1 = 48 + 470 = 518 ton 

De dynamische veerstijfueid van de paalfundering en de grond blijkt groter dan de 
statische veerstijfueid die uit eerdere berekening is aangenomen (dossier 2293 VSB). Om 
voor massa 2 een respons te krijgen die overeenkomt met de gemeten respons moet de 
veerstijfueid ruim drie maal zo groot worden aangenomen, dan uit bovenstaand dossier is 
afgeleid. 

De invloed van de demping in de grond op de respons van massa 1 blijkt gering. Het 
variëren van de waarde tussen O en 1 geeft nagenoeg geen verandering in de respons. 

impuls S: 

In eerste aanleg is de grootte van de stootbelasting bij BOR.058 berekend uit de respons
functie van een één-massa-veersysteem. In deze functie is alleen de stootbelasting 
onbekend, de overige gegevens zijn bekend uit de metingen en berekeningen. 

wl(t) = S . e-w·C·t • sin( (A) ·t )1-(2) 

m·(A) ·Jl-(1 

m = 518 ton 
w = 2*71"*4,1 = 25,76 rad/s 
r = o,o5 

Uit de metingen is de maximale verplaatsing na een stootbelasting bekend. Door de 
responsfunctie naar de tijd te differentiëren, kan berekend worden op welk tijdstip dit 
maximum optreedt. 
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De factor buiten de rechte haken gaat naar nul als t naar oneindig gaat. Voor het hier 
benodigde punt moet het gedeelte binnen de haken nul zijn. 
Hieruit volgt: 

tg(w·t·✓l-(2) 

k = 0,1,2, ..... 

Het maximum treedt op als k=0 (e-macht dempt signaal uit). Hieruit volgt voort, als de 
overige bekende parameters worden ingevuld; t = 0,05911 s. 
Ingevuld in de responsfunctie levert dit voor de stootbelasting, S ""' 8500 Ns 

Uit exercitie met MATLAB blijkt dat S ""' 9500 Ns groot moet zijn om de gemeten 
amplitude te veroorzaken. 
Op de kolommen onder de bunkers zijn rekstrookjes aangebracht, waarmee de in de 
kolommen heersende veerkracht is te bepalen. Voor BOR.058 geldt als gemiddelde van 
de in de vier rekstrookjes gemeten specifieke verkorting; 

e = 9,909 + 10,659 + 11,623 + 8,834 = 10,256 µm/m 
4 

Uit de specifieke verkorting van de kolom is de veerkracht te berekenen: 

F = A·E·e = 57160 ·210000 ·10 256 ·10-6 ::: 123000 N 
V ' 

Een bunker wordt ondersteund door 4 kolommen. Hieruit volgt voor F0: 

F0 = 4*123 = 492 kN 
Daar in het programma voor 6. t alleen een veelvoud van 0,01 seconden kan worden 
ingevoerd, wordt F0 bepaald op 475000 N, want 475000 * 0,02 = 9500 Ns (F0*.t.t=S). 
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Hier wordt dus een impuls gevonden van 9500 Ns. De impuls wordt bepaald door een 
massa kolen die over een zekere hoogte valt. In paragraaf 7 .1. 3 .4 is een formule afgeleid 
voor de impuls veroorzaakt door een brok kolen die een vrije val maakt en op een starre 
ondergrond botst. 
Dit is een simplificatie van het stromingsgedrag in een bunker, maar geeft toch enig 
realiteitswaarde aan de gevonden impuls. 
Stel: valhoogte = 20 mm. (S = 9500 Ns; h = 0,02 m) 

S 9500 
mk = - ,...,,.-_-_-~- = - ,..,.---,,....-;..--=-~~~ = 15165 kg 

J2 ·g ·h J2 ·9,81 ·0,02 

Een brok kolen van 15165 kg dat over een hoogte van 20 mm valt, geeft een impuls van 
9500 Ns. 

In bijlage M is een grafiek van de impuls bijgevoegd, waarin de massa tegen de valhoogte 
is uitgezet. 
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7 .2 Poederkoolmolens 

Bij het ontwerp van de fundaties van de poederkoolmolens is getracht de overdracht van 
trillingen uit de molen naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van actieve trillingsisolatie. Dit betekent dat de trillingen bij de bron moesten 
worden geïsoleerd. 

Om directe overdracht van de trillingen te voorkomen zijn de fundatieblokken rondom 
volledig gedilateerd van de omringende betonfunderingen. Aan de zijde van de transport
gang is echter tegen de fundatieblokken zand aangebracht met een afwerklaag van 
asfaltbeton. Zo is een verbinding tot stand gebracht tussen de molenfundaties en de 
funderingspoeren van de draagconstructie van de bunkers. De dilatatie is hier uit 
kostenoverweging niet doorgezet. Dit is dus een zwakke schakel in de trillingsisolatie. 

Verder staat de poederkoolmolen op een zwaar fundatieblok. Hierdoor wordt de eigen 
frequentie (w) van het systeem (bron + fundatie) laag ten opzichte van de opgelegde 
stoorfrequentie (0) uit het maalproces. Uit de verhouding tussen beide frequenties wordt 
de vergrotingsfactor berekend. Hoe groter de verhouding (O/w>✓2) hoe kleiner de 
vergrotingsfactor (0-1). Een kleine vergrotingsfactor heeft tot gevolg dat het effect van de 
dynamische belastingen op de omgeving wordt verminderd. 

De trillingen uit de poederkoolomolens ten gevolge van het maalproces worden langs twee 
wegen op de funderingsconstructie van de kolenbunkers overgedragen. Direct uit de 
molenfundaties op de poeren van de staalconstructie via de zandaanvulling met asfaltlaag. 
De poederkoolmolen staat op een fundatieblok dat is gefundeerd op tien voorgespannen 
schroefboorpalen. Trillingen uit de molen worden door het systeem in bepaalde mate via 
deze palen aan de ondergrond doorgegeven. Door de in trilling gebrachte grondmassa 
worden ook de palen onder de draagconstructie van de bunkers aangestoten. 

Om het effect van de trillingen, uit de poederkoolmolens, op de draagconstructie te 
kunnen bepalen, zijn er op enkele kolomvoeten metingen uitgevoerd. Daaruit is afgeleid 
wat de het heersende versnellingsnivo, de verplaatsingen en de in de constructie voorko
mende frequenties zijn (TNO\TUE rapport BI-92-020*). 

Om de respons van een bunker op de trillingen in de fundering van de draagconstructie 
theoretisch te bepalen, wordt een ongedempt één-massa-veersysteem opgezet volgens 
onderstaande afbeelding. 
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ml 
_ __._Î w 1 ( t) 

kl 1 w2(t) 

Afb. 7.5: Eén-massa-veersysteem 

Het systeem wordt belast door een stoorbeweging van de ondergrond (poer). Die 
stoorbeweging is uit de metingen bekend. In werkelijkheid is het systeem wel gedempt. 
De geringe demping is gunstig voor de constructie. 

Bewegingsvergelijking: 

m. wl = -k(wl - W2) 

De oplossing van de homogene vergelijking: 

•• 2 0 w1 + w . w1 = 

- w 1 = A. sin w . t + B. cos w. t 

De oplossing van de particuliere vergelijking: 

(1)2 ~ 
-a = ----.w 

w2 - n2 

De volledige oplossing luidt: 

1 
w1(t) = A.sinw.t + B.cosw.t + ----.w.sinü.t 

1 - ( ~r 
De eerste twee termen van de vergelijking, zijn de vrije harmonische trillingen. Dit zijn 
instelverschijnselen die uitdempen. Hier mogen ze worden verwaarloosd. 
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Blijft over: 

w.sinn.t 

1 

Dynamische analyse 

= optredende stoorbeweging poer 

= vergrotingsfactor 

In bijlage N is de grafiek van de vergrotingsfactor te zien. 
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In de grafiek van de vergrotingsfactor is op de abscis de dimensieloze verhouding tussen 
de opgelegde stoorfrequentie (0) en de eigen frequentie (w) van de stalen draagconstructie 
uitgezet. Op de ordinaat staat de vergrotingsfactor. 
Indien de verhouding 0/w ongeveer 1 bedraagt, loopt de grafiek stijl op. Theoretisch loopt 
de grafiek naar oneindig als O = w. Er is dan sprake van resonantie. Door de altijd 
aanwezige demping wordt de vergrotingsfactor echter nooit oneindig groot. 
Is de opgelegde stoorfrequentie meer dan 1,41 (exact: ✓2) maal zo groot als de eigen 
frequentie dan is de vergrotingsfactor kleiner dan 1. 

Op de poer van de draagconstructie zijn frequenties van 11 Hz en hoger gemeten. Ook 
zijn er nog enkele lagere frequenties geregistreerd, maar die komen uit de staalconstruc
tie. De eigen frequentie van de staalconstructie met bunker bedraagt ongeveer 4 Hz. Voor 
een stoorfrequentie van 11 Hz geldt een vergrotingsfactor van: 

l :::: 0 15 

1-(~)'' 
Indien 0/w > 1, dan bewegen de ondergrond en de de massa in tegenfase (als de poer 
omhoog beweegt, komt de bunker omlaag). Dit is van invloed op de veerkracht in de 
kolom. Aangezien beide verplaatsingen tegengesteld zijn, is de verkorting van de kolom 
gelijk aan; 1 + 0,15 = 1,15 maal de amplitude gemeten op de poer. 

In eerste instantie wordt gekeken naar het voetdetail van de draagconstructie. Dit detail 
bestaat uit; 
1. fundering: - grond 

- palen 
- poeren 
- balken 

2. staalconstructie: - voetplaat (lassen) 
- ankers 
- kolom. 
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In de stalen kruiskolom heerst voortdurend een drukkracht. Afhankelijk van de inhoud 
van de kolenbunkers en de veranderlijke belasting op de diverse vloeren, varieert de 
kracht op bijvoorbeeld kolom P20 van 3500-6000 kN (gebruiksbelasting). Vertaald naar 
spanningen komt dat neer op 60 - 105 N/mm2• 

Tabel 16 en 17 van het voornoemde meetrapport tonen de verticale verplaatsingen en 
versnellingsnivo' s van de kolom voeten. In tabel 17 staan de resultaten van van meting 
Borssele.004 uitgewerkt. Bij de meting zijn grotere verplaatsingen gemeten dan bij meting 
Borssele.001. Waarschijnlijk is meting 004 uitgevoerd kort na een stootbelasting uit de 
bunkers, waardoor ook die trillingseffecten zijn gemeten. Voor het bepalen van de invloed 
van de trillingen op de staalconstructie worden toch deze, in feite ongunstige, waarden 
aangehouden. 

Versnellingsnivo's: mm/s2 

kolommen 

P20/P22 
N20/N22 

Verplaatsingen: µm 

kolommen 

P20/P22 
N20/N22 

rms 

25 
15 

rms 

8 
8 

piek 

~ 100 
~ 65 

piek 

32 
32 

Op de kolomvoeten worden frequenties gemeten tussen 0-50 Hz. De lage frequenties 0-5 
Hz komen uit de staalconstructie (eigen frequentie, kleine trillingsbronnen). Uit de 
poederkoolmolen komen stoorfrequenties tussen 10-50 Hz. Deze liggen dus minimaal een 
factor twee boven de eigen frequentie van de staalconstructie. 

Onder invloed van de trillingen uit de poederkoolmolen bedraagt de maximale verticale 
verplaatsing van de kolomvoeten 32 µm (amplitude). De verkorting van de kolom 
bedraagt, zoals hiervoor toegelicht, 1, 15 * 32 = 36. 8 µm. 
De kolomlengte wordt bepaald tussen bovenkant poer en de bunkerondersteuningsvloer. 
Kolomlengte : 32.600 - 3.250 = 29.350 mm. 

ll. a = ll.l · E = 
l 

0,0368 · 210.000 = 0,26 N/mm 2 

29.350 

Dit komt neer op een spanningsverhoging van ongeveer 4 %0 ten opzichte van de laagste 
drukspanning in de kolom. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de trillingen uit de 
poederkoolmolens maar voor een zeer kleine wisseling in de drukspanning in de ko
lommen zorgen. Gezien het in de kolom heersende spanningsnivo, is dat geen probleem. 
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Aan de onderzijde van de kolom is een 60 mm dikke voetplaat gelast. Het kruisprofiel is 
rondom gelast met een hoeklas van 6 mm. Er vanuit gaande dat de krachtswisseling 
volledig door de las moet worden opgenomen, levert dit; 

~rof = 57160 mm2 

Alas = 32400 mm2 (alas = 6 mm; laslengte = 2 * 2700 = 5400 mm) 

toename spanningen in de las, a...1... en r ...1...; 

Il O = ll-r = ± 0,26 · 57160 = ± 0,32 N/mm2 
~ i IJ,· 32400 

Ook hier wordt een kleine onbeduidende spanningswisseling gevonden. Bij een vermoei
ingsanalyse mag het aandeel van deze wisselingen worden verwaarloosd. 

De voetplaten van de kolommen P20/P22 zijn met 4 M48 ankers met een lengte van 1 
meter aan de betonnen poer verankerd (tek BS.12.B.0l.F4/11105). De stelruimte tussen 
de voetplaat en de bovenkant poer is ondersabeld. Via deze ondersabeling wordt de 
drukkracht uit de staalconstructie naar de betonnen fundering afgevoerd. 
Stel dat het optredende krachtsinterval volledig door de ankers opgenomen zou worden. 

Aanker = 1800 mm2 (M48) 

Il O = 0,26 ·57160 = 2,06 N/mm 2 

4 ·1800 

Dit spanningsinterval is voor de ankers geen probleem. 

De poeren op as P en N zijn gefundeerd op 8 of 9 palen. Het toelaatbaar draagvermogen 
bedraagt 90 à 110 ton per paal (tek BS.12.B.01.Fl/10656). Ten opzichte van de optreden
de statische paalbelasting bestaat er een positieve marge van 15 à 20 ton per paal. Dit 
levert dus per paalgroep minimaal 120 ton draagvermogen voor het opnemen van de 
dynamische belasting. 
De grootte van het statisch equivalent van de dynamische belasting bedraagt ongeveer; 
Fdyn = 0,26 * 57160 = 14862 N ⇒ 1,5 ton. 
Gezien de overmaat aan draagkracht van de fundering is deze extra belasting geen 
probleem. 

Ten opzichte van de laagste kolombelasting bedraagt de belastingtoename ongeveer; 
1,5/350 * 1000 :::::: 4 %0. Deze geringe toename zal voor de betonfundering geen 
probleem zijn. 
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8. STATISCHE ANALYSE 

Een draagconstructie wordt ontworpen op de ongunstigste combinatie van mogelijke 
belastinggevallen. De constructie moet sterk genoeg zijn om erop aangrijpende belasting, 
vermenigvuldigd met een belastingfactor, te dragen. 
Uit onderzoek is gebleken dat de massa kolen in een bunker 10 % groter is dan in het 
ontwerp is aangenomen. De draagconstructie wordt gecontroleerd op deze grotere 
statische belasting, vermeerderd met het statisch equivalent van de dynamische belastin
gen. 

8.1 Draagconstructie kolenbunkers 

De draagconstructie van de kolenbunkers is door KMS, volgens een beproefd concept, 
berekend op statische belastingen. Het stortgoed in de bunkers zorgt echter ook voor 
dynamische belastingen op de constructie. Uit metingen is bekend hoe groot het statisch 
equivalent van deze stootbelastingen is. 
In de hier uit te voeren analyse worden de kolommen en de verschillende onderdelen van 
de bunkerondersteuningsvloer betrokken. 

In de bunkerondersteuningsvloer komen in principe drie verschillende liggers voor; 
1. Plaatligger I; met een hoogte van 1880 mm, 
2. Plaatligger II; met een hoogte van 1280 mm, 
3. HE 1000 B profiel. 
Deze liggers zijn eveneens door drie typen verbindingen, met elkaar en de kruiskolommen 
verbonden; 
1. Scharnierende verbinding (ligger 1. aan kolom, lasverbinding) 
2. Dubbele hoekstaalverbinding (ligger 2. aan kolom, boutverbinding) 
3. Kopplaatverbinding (ligger 3. aan liggers 1 en 2, combinatie) 

In bijlage O zijn van een kolom en bovenstaande liggers en verbindingen beschrijvingen 
en tekeningen opgenomen. 

Achtereenvolgens worden de liggers, verbindingen en kolommen gecontroleerd op sterkte, 
waarbij gerekend wordt met de rekenbelasting. 
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8.2 Plaatligger I [h = 1880 mm]: 

CXl 
0 
0 
0 

23 22 

8000 

20 18 

8000 8000 

Afb. 8.1: Positie plaatligger I [h=1880 mm] 

Profielgegevens: 

lx = 33423 . 106 mm4 

Wx = 35556. 1()3 mm3 

A = 64000 mm2 

1 !F tF 1 

IE i6.I 
1 

1 1 

1 

1 
2425 2324 2425 

1 
1 1 

~ 7174 ~ 
1 · 

8000 

·1 

Afb. 8.2: Rekenschema plaatligger I 

Puntlast: eg bunker 
max. massa kolen 
statisch eq. stootbelasting 

480/4 = 120 kN 
5350/4 = 1340 

150/2 = 75 
--+ 

F = 1535 kN 

8000 

= 2,425 * 1535 * 1,5 
= 1535 * 1,5 

- 5580 kNm 
= 2300 kN 
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16 15 

N 

p 

8000 
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Een klein ontlastend moment Mw (zie § 8.4) ten gevolge van de gedeeltelijke inklemming 
van de HE 1000 B, wordt bij de controle van deze plaatligger verwaarloosd. 

1 
/ 

I 

2 

3 

Atb. 8.3: Spanningsverdeling in snede Ivan een plaatligger 

Buigspanningen in snede I: 

a = M = 5580·106 = 156,9 N/mm2 
1 w 35556 · 103 

a = 156 9 · 
1800 

= 150,3 N/mm 2 
2 

' 1880 

Schuifspanningen in snede I: 

T·S 
t =-

b·I 

punt 1 (uiterste vezel): 

S1 = Û 

t = 0 1 

punt 2 (overgang lijf/flens): 

s2 = 350 ·40 ·920 = 1288 . 104 mm 3 

2300 · lü3 · 1288 · 10
4 

= 2,5 N/mm 2 
350 ·33423 · 106 

2300 · 10
3 

• 1288 · 10
4 

= 44,3 N/mm 2 
20 ·33423 · 106 

a T 
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punt 3 (zwaartepunt profiel): 

S3 = 1288 · 104 + 20 ·900 ·450 = 2098 · 104 mm 3 

t = 2300 · 10
3 

·2098 · 10
4 

= 72,2 N/mm2 
3 

20·33423·106 

Controle: spanningen in punt 2: 

a z = 150,3 N/mm 2 

tzy = 44,3 N/mm 2 

a c = J 150,32 + 3 ·44,32 = 168,8 N/mm 2 < 1,2 ·240 = 288 N/mm 2 

Controle: spanningen in punt 3: 

tzy = 72,2 N/mm 2 < 0,58 ·240 = 139,2 N/mm 2 

Controle: langslas tussen lijf en flens (hoeklas a=4 mm): 

'tzy = 44,3 N/mm 2 

Opm.: a11 mag worden verwaarloosd (5. 3 NEN 2062) 
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o = A -~ • ~ = 0 7 · 
20 · ✓ 3 ·44 32 = 134 3 N/mm 2 ~ ae = 240 Ni1mm 2 

cl t' 2 ·a V .J . ~zy ' 2 ·4 ' ' , 

Conclusie: Profiel plaatligger I voldoet aan spanningscontrole ! 
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8.2.1 Verbinding 1: Scharnierende oplegging 

Deze ligger is opgelegd op een aan de kolom gelaste plaat. De verbinding kan nagenoeg 
geen moment opnemen en wordt derhalve als scharnier beschouwd. 

Controle: spanning tussen oplegplaten (d=60 mm): 

Aopl = 240 . (60 - 10,5) = 11880 mm2 

2300·103 
0 0 = --- = 193,6 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 

11880 

Controle: lassen oplegplaat aan ligger resp. aan kolom (hoeklas a= 12 mm) 

Aanname: - lineair elastische spanningsverdeling 
- moment en dwarskracht worden door gehele las opgenomen 

Belasting: T d = 2300 kN 
Md = 0,035 * 2300 = 80,5 kNm 

traagheidsmoment las: 

I = 4502 ·240·(8 + 12) + 2·-
1 

·12·9003 = 243·109 mm4 

12 ' 

trekspanning in onderste koplas (resp. bovenste koplas aan kolom): 

- M ·y - 80,5 · 10
6 

·450 - 14 9 11.Tï 2 a - -- - ----- - , iv,mm 
1 2 43 ·109 

' 
o = 14 2 ·sin40 = 9 6 N/mm 2 

J. ' ' / 

't .i. = 14,2 ·cos 40 = 11,4 N/mm 2 

oei = 0,1 )9,62 + 3 ·11,42 = 15,4 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 

maximale schuifspanning in zijlas: 

1 S = 12 ·240 ·450 + 2 · 12 ·- ·4502 = 3 726 · 106 mm 3 

2 ' 

't = 2300 · 10
3 

• 3,726 · 10
6 = 146 9 N/mm 2 

// 24 ·2,43 · 109 ' 

a,1 = 0,1 )3 ·146,92 = 178,2 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 
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Controle: las tussen lijf van de ligger/kopplaat (hoeklas a=6 mm): 

De las tussen de kopplaat en het lijf van de plaatligger wordt belast met een dwarskracht 
en een moment. De excentriciteit van de oplegkracht ten opzichte van de las bedraagt 
ongeveer 65 mm. 

Aanname: - verticale lassen nemen dwarskracht op 
- moment wordt opgenomen door de lassen boven de zwaartelijn van het 

profiel en door een gedeelte onder deze lijn. Het zwaartepunt van deze 
lassen ligt op 450 mm onder de bovenflens ( op halve hoogte van de 
aangelaste oplegplaat) 

Belasting: T d = 2300 kN 
Md = 0,065 * 2300 = 149,5 kNm 

Door de aanname van het zwaartepunt van de lassen, ligt de lengte van de medewerkende 
verticale lassen vast. Deze lengte wordt h gesteld. 

0 
:g 

'' . ' 
' ' 

_j 

0 

"' .. 

16,3 

0 
;: 

25,0 

a 

Afb. 8.4: Spanningsverdeling 

h = 

A ·-40 + A .!!:_ 
1 3 2 

Al+ A2 + A3 

- h = 1140 mm 

300 ·6 · -40 + 2 ._!_ ·h2 ·6 
2 =----------

300·6 + 2·140·6 + 2·h·6 
= 450 mm 
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Met deze aanname wordt de zijlas (a=6 mm) tot; 1140 - 900 = 240 mm onder de onder
kant van de oplegplaat op trek (CT .L) belast. 

Traagheidsmoment van deze las: 

2 2 1 3 1140 2 1 = 300 ·6 ·490 + 2 · 140 ·6 ·450 + - ·2 · 12 · 1140 + 1140 ·2 · 12 ·(-- - 450) = 
12 2 

1 = 4,129 ·109 mm4 

Hiermee wordt de spanning in de las: 

(J = 149,5 ·10
6 

·(1140 - 450) = 25,0 N/mm 2 

4,129 · 109 

= 
25,0 = 17,7 N/mm 2 

.fi 

Stel: dwarskracht gelijkmatig verdeeld over de lijfhoogte 

't = 2300. 103 = 106 5 N/mm 2 

Il 2·6·1800 ' 

ac1 = 0,7 ·J 17,72 + 3 (17,72 + 106,52) = 131,5 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 

Conclusie: Verbinding 1 voldoet aan spanningscontrole ! 
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8.3 Plaatligger Il [h=1280 mm]: 

0) 
0 
0 
0 

23 22 

8000 

20 

8000 8000 

Afb. 8.5: Positie plaatligger II [h=1280 mm] 

Profiel gegevens: 

lx = 12109 . 106 mm4 

Wx = 18920 . lü3 mm3 

A = 48000 mm2 

1 +F +F 1 

lb. fll 
1 

1 1 

1 

1 
2423 2324 2423 

1 
1 1 

~ 7170 ~ 
1-

8000 

• 1 

Afb. 8.6: Rekenschema plaatligger II 

Puntlast: eg bunker 
max. massa kolen 
statisch eq. stootbelasting 

480/8 = 
5350/8 = 

150/2 = 

18 

60 kN 
670 
75 

--+ 
F = 805 kN 

8000 

Mmax 

Tmax 

= 2,423 * 805 * 1,5 
= 805 * 1,5 

= 2925 kNm 
= 1210 kN 
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16 15 

N 

p 

8000 

Opm.: Een eventueel inklemmingsmoment bij de verbinding met de kolom wordt bij 
controle van de ligger in eerste instantie verwaarloosd. 
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Buigspanningen in snede I: 

M 
a = - = 

1 w 2925 ·106 = 154,6 N/mm2 
18920 ·103 

a = 154 6 · 
1200 

= 144,9 N/mm 2 
2 ' 1280 

Schuifspanningen in snede I: 

T·S 
't =-

b·I 

punt 1 (uiterste vezel): 

S - 0 1 -

punt 2 (overgang lijf/flens): 

s2 = 300·40·620 = 744·104 mm 3 

1210 · 103 ·744 · 104 

t2 = ------ = 2,5 N/mm 2 

" 300 · 12109 · 106 

1210 · 103 ·744 · 104 

t = ------ = 37,2 N/mm 2 
20 

20 · 12109 · 106 

punt 3 (zwaartepunt profiel): 

S3 = 744·104 + 20·600·300 = 1104·104 mm 3 

1210·103 ·1104·104 

t - ------- = 55,2 N/mm 2 
3 

- 20 · 12109 · 106 
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Controle: spanningen in punt 2: 

az = 144,9 N/mm 2 

'tzy = 37,2 N/mm 2 

Statische analyse 

ac = ✓ 144,92 + 3 ·37,22 = 158,6 N/mm 2 < l,2 ·240 = 288 N/mm 2 

Controle: spanningen in punt 3: 

'tzy = 55,2 N/mm 2 < 0,58 ·240 = 139,2 N/mm 2 

Controle: langslas tussen lijf en flens (hoeklas a=4 mm): 

'tzy = 37,2 N/mm 2 

Opm.: <111 mag worden verwaarloosd (5.3 NEN 2062) 
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acl = P · :~a ·J3 ·t"z/ = 0,7 · ;~ ·J3 ·37,22 = 112,8 N/mm 2 ~ ae = 240 N/mm2 

Conclusie: Profiel plaatligger II voldoet aan spanningscontrole ! 
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8.3.1 Verbinding 2: Dubbele hoekstaalverbinding 

De verbinding tussen plaatligger II en een kolom, is een zogenaamde dubbele hoekstaal
verbinding, uitgevoerd met M24-8.8 bouten in ruime gaten (</> 26 mm). 
Deze verbinding moet worden beoordeeld op draagvermogen. Het gedrag van de verbin
ding ligt tussen een volledige inklemming en een scharnier. Middels een kracht-verplaat
singsdiagram wordt het gedrag van de verbinding gekarakteriseerd. Uit het daarmee op te 
stellen M-cp diagram wordt het moment afgeleid waarop de verbinding moet worden 
gecontroleerd. 

In de verbinding treden hoekverdraaiingen op, echter niet tussen de ligger en de hoekpro
fielen. Deze constatering is gebaseerd op het volgende; 
- Verdraaiingen van de lijfplaat van de ligger tussen de hoekstalen, zouden op den duur 

leiden tot het lostrillen van de bouten (door de lijfplaat), gezien het grote aantal 
belastingswisselingen. Uit een visuele inspectie van de verbindingen op 14 April 1992 is 
niet gebleken dat er bouten (hand)los zaten. 

- Bij een scharnierende oplegging bedraagt de hoekverdraaiing ten gevolge van de 
bunkerinhoud in de gebruiksfase; 
cp = 2,2616.10-6.F = 2,2616.10-6.(5350/8) = 1,5153.10-3 rad 
De verplaatsing aan de bovenzijde van het hoekprofiel bedraagt in dit geval; 
1,5153. 10-3 • 1140/2 = 0,86 mm. 
Zo'n verschuiving is met het oog te constateren, en zou bij herhaald optreden, zeker de 
verflaag op het oppervlak van het profiel hebben beschadigd. Ook dit is niet geconsta
teerd. 

Een mogelijke verklaring is dat er nagenoeg geen verdraaiing tussen de lijfplaat en de 
hoekprofielen optreedt in de gebruiksfase, omdat de bouten door het lijf min of meer zijn 
voorgespannen. 

In de verbinding komen twee sneden met bouten voor; 
- snede a: 14 M24 bouten door de lijfplaat van de ligger 
- snede b: 14 M24 bouten per hoekprofiel door kolomflens 

b 

a 

Afb. 8. 7: Aanduiding snede 
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Snede a: 

Uitgaande van bovenstaande constateringen, werkt in deze snede een moment en een 
dwarskracht. Aangenomen wordt dat de bouten in verticale richting aanliggen en dus de 
dwarskracht opnemen op afschuiving en stuik. In horizontale richting is er een speling 
tussen boutsteel en gatwand. De bouten zijn zodanig aangedraaid, dat er sprake is van 
voorspanning. Hierdoor kan in deze snede een kracht worden opgenomen voordat er 
horizontaal verschuiving optreedt. 

F = 0 8 ·a ·A = 0 8 ·(O 8 ·800) ·353 = 181 kN 
V > 0,2 S ' ' 

Zonder speciale voorzieningen geldt voor de wrijvingscoëfficiënt; µ = 0,3 

Fs = µ ·Fv = 0,3 ·181 = 54,2 kN per schuifvlak 

Per bout kan een schuifkracht van; 2 * 54,2 = 108,4 kN worden opgenomen. Wordt deze 
kracht overschreden dan treedt verschuiving op totdat de boutsteel tegen de gatwand 
aanligt. Deze snede wordt dan ook verder op stuik en afschuiving belast. 

F's = 0,7 '00,2 ·As = 138,4 kN 

Uit tabel 3, TGB 1972-Staal, wordt S bepaald: 
Randafstand in de krachtrichting bedraagt 50 mm; 50/26 = 1,92: huv S - 1,9 

F = S·a ·d ·t = 19·240·20·24·10-3 = 218 9 kN 
st eminn ' ' 

Snede b: 

De bouten in deze snede worden belast op trek en afschuiving. Wordt ervan uitgegaan dat 
de bouten zijn voorgespannen, dan heerst er een contactdruk tussen de kolomflens en de 
benen van de hoekprofielen. In het geval van een vermoeiingsberekening zou deze 
contactdruk een gunstige invloed hebben op de levensduur van de bouten. De contactdruk 
moet namelijk eerst worden opgeheven voordat de bouten extra worden belast. Ligt het 
been van een hoekprofiel echter niet zuiver vlak tegen de kolomflens dan vervalt dit 
gunstige effect grotendeels. Daarbij komt dat de eventuele contactdruk al opgeheven is 
door de statische belasting. Een eventuele contactdruk wordt daarom in verdere bereke
ningen niet meegenomen. 
In snede b ontstaat ten gevolge van een uitwendige belasting op het hoekstaal, een 
wrikkracht die de boutkracht verder doet toenemen. Onderstaande afbeelding geeft dit 
schematisch weer, waarbij alleen de krachten evenwijdig aan de uitwendige belasting zijn 
weergegeven. 
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p 
----.. ► 

Afb. 8.8: Krachten in snede b 

Fw= wrikkracht 
Fb = boutkacht 

2 

P = trekkracht vanuit het lijf van de ligger tgv moment 
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De zwaarst belaste bouten moeten worden gecontroleerd op een combinatie van schuif- en 
trekkrachten; 

F.=JF 2 +2·F 2
• 

1 t S ' 

Gehele verbinding: 

De vervorming in de verbinding zit waarschijnlijk in de relatief slappe hoekstalen . Om 
dit te onderzoeken wordt van de verbinding een kracht-vervormingsdiagram (P-ó) 
bepaald. Hiertoe is een horizontaal strookje met een hoogte van 80 mm geschematiseerd, 
de hoh afstand van de M24 bouten, volgens onderstaande afbeelding. 

0 
co 

120 

ZIJAANZICHT 

p 

VOORAANZICHT 

Afb. 8.9: Horizontaal strookje van dubbele hoekstaalverbinding 

0 
<D 

0 
<D 

0 
<D 

0 
<D 

-~ 

~ 

p 

-

-- 120 

DOORSNEDE 

De kracht P wordt veroorzaakt door het eindmoment in de ligger. De invloed van de 
dwarskracht op de vervormingen wordt verwaarloosd. 
De veerstijfheid van dit strookje van de verbinding wordt bepaald met behulp van het 
raamwerkprogramma PC-FRAME. 
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In de schematisering zijn meegenomen: 
- een gedeelte kolom (lijf + flens) 
- hoekstalen (2 L 120*120*12) 
- M24 - 8.8 bouten 
- wrikkrachten (prying forces) 
Voor staaf- en knoopnummering, alsmede overige invoer- en uitvoerresultaten van de 
berekening zie bijlage P. 

Uit de berekeningsresultaten is de elastische veerstijfueid van dit strookje verbinding te 
berekenen. Bij een bepaalde belasting (P J wordt in het hoekprofiel, naast de boutenrij in 
de kolomflens, het elastisch moment van het hoekprofiel bereikt. 

M = W ·o = _!·80·122 ·240·10-6 = 046 kNm 
e e e 6 ' 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de verzwakking van de doorsnede door de 
boutgaten. Deze verzwakking wordt tenietgedaan door de boutkop met onderlegring. 
Wordt de verbinding verder belast dan ontstaat in dit punt een elasto-plastische spannings
verdeling. In de hoek van het profiel wordt ook vrij snel daarna het elastisch moment 
bereikt. Uiteindelijk ontwikkeld in beide punten een plastisch scharnier. Het volplastisch 
moment moet worden gereduceerd, daar er in deze sneden ook nog de dwarskracht van de 
plaatligger moet worden overgebracht 
Benodigde doorsnede voor opname dwarskracht; 

= 730 ·103 = 5244 mm2 
0,58 ·240 

Verdeeld over twee hoekprofielen, over de volledige hoogte; 

AT 
b = -- = 

T 2·h 
5244 = 2 3 mm 

2 ·1140 ' 

Voor het gereduceerd plastisch moment blijft er dan aan weerszijde van de neutrale lijn 
nog; (12 - 2,3)/2 = 4,85 mm over. 

MP = 4,85 ·80 ·240 ·(12 -4,85) -10-6 = 0,666 kNm 
ger 
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P-5 diagram: 

Indien op het strookje van de verbinding de kracht P toeneemt, zal de vervorming volgens 
onderstaand diagram verlopen. De stijfheid van het hoekprofiel is bepalend voor de 
vervorming van de verbinding. Aangezien de schuifkracht (µ.Fv) in snede a, ruim twee 
maal zo groot is als de kracht (P p) waarbij het hoekstaal plastisch vervormt, zal er in 
snede a geen verschuiving optreden. 

pf 

Pe 

0 Oe Op ... 
ó 

Afb. 8.10: Kwalitatief P-5 diagram 

Uit de lineair elastische berekening volgt een vervorming (zie bijlage P). Hiermee is de 
veerstijfheid van dit strookje verbinding te bepalen: 
P = 100 kN 
5 =1,12mm 

k =P / 5 = 100 / 1,12 = 89 kN/mm 

De vervorming van de hoekstalen levert het grootste aandeel m deze vervorming; de 
vervorming van de kolomflens en van de bouten is gering. 
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Bij P = 32,41 kN wordt in het eerste punt het elastisch moment bereikt. 
Pe = 32,41 kN Óe = 0,36 mm 
Fw = 6,91 kN 
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Fb = 23, 11 kN (23, 11/32,41 =0,713; verhouding boutkracht tot uitwendige trekkracht) 

Na doorbelasten ontstaan in het tegen de kolomflens aanliggende been van het hoekprofiel 
twee plastische scharnieren. De hierbij behorende kracht P wordt afgeleid uit onderstaan
de afbeelding. 

Fw M P 

0,06 "1. :,054 

2 

1-~ --·-__ j 
Afb. 8.11: Momentenlijn hoekprofiel 

p = 2·MP = 2·0,666 =2467kN 
2 0,054 0,054 ' 

PP = 49,33 kN (2 * 24,67) < 2*µ*F = 2*54 2 = 108 4 kN 
V ' ' 

Fw = 11, 10 kN (0,666 / 0,06) 
Fb = 35,77 kN (24,67 + 11,10) 
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Het gedrag van de totale verbinding tussen ligger en kolom ligt tussen een scharnier en 
een volledige inklemming. Dit karakteristieke gedrag is grafisch weer te geven in een 
M-<,0 diagram. Op grond van het P-ó diagram wordt een M-<p diagram berekend. 

De uiterste theoretische randvoorwaarden van de verbinding zijn bekend: 
- volledige inklemming; <p = 0, 
- scharnier; M = 0. 

a b a 

a = 2,423 m 
b = 2,324 m 
1 = 7,170 m 

1 
Mink! = 1,60418 . F kNm (Fin kN) 

Afb. 8.12: Schema plaatligger Il 

t F t F <p schar = 
F·a·(2·a 2 + 3·a·b + b2) 

2·E·I·l 
!i 6. 

.1. .1. 
a = 2,423 m 

a b a b = 2,324 m 
1 = 7,170 m 

1: :I 
<f' = 2,2616 . 10-6 • F rad (F in kN) 

Afb. 8.13: Schema plaatligger Il 

Minkl = moment volledig inklemming 
Mged = moment gedeeltelijke inklemming 
<Pschar = hoekverdraaiing scharnieroplegging 
<Pged = hoekverdraaiing gedeeltelijke inklemming 

Voor de hoekverdraaiingen van een gedeeltelijke inklemming geldt: 

- Mged·l 
<p ged - <p schar -

3 
, EI -

M ·l ged 

6·EI 

Mgea·l 
= <p schar - 2 . EI 

0 < a < 1 
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ex ·Minki°l 
<l>ged = 'Pschar - 2 •El 

2·EI 
Minkl = 'Pschar •-

1
-

Statische analyse 

q> ged = q> schar - CX • q> schar = ( l - ex ) · q> schar 
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Hieruit blijkt dat 'Pged een lineaire functie is van ex. Dit betekent dat alle combinaties van 
M en i,o tussen een scharnier en een volledige inklemming, op een rechte lijn liggen. De 
ligging van de lijn is afhankelijk van de grootte van F. In afbeelding 8.14 zijn voor 3 
waarden van F de lijnen I, II, 111 getekend. 

M[kNm] 

1937 

I 

1291 

II 

802 III 

0 1, 13 · 10-3 1,82 · 10-3 2,73·10-3 

Afb. 8.14: M-i,o diagram dubbele hoekstaalverbinding 

Lijn III is bepaald met de in de gebruiksfase gemiddeld aanwezige belasting: 

4so + I .5350 
3 F=-----

8 
= 500 kN 

cp [rad] 
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lijn F 'Y Minkl <Pschar 
kN kNm rad 

I 805 1,5 1937 0,0027309 
II 805 1,0 1291 0,0018206 
III 500 1,0 802 0,0011308 

De karakteristieke vervormingslijn van de verbinding wordt bepaald door een aantal 
punten te berekenen. 
Aanname: 
- in snede b ontstaat bij de onderste bout een gedwongen rotatiepunt 
- in snede a treden geen verschuivingen op 
- het strookje (80 mm) verbinding behoudt elastische stijfheid tot een volledig bezwijk-

mechanisme ontstaat 

punt 1: elastische spanningsverdeling 

M 32,4 2 2 2 2 
t = -- ·[1,04 +0,96 +0,88 + ...... +0,08] = 

1,04 

Mt = 5,04 ·32,4 = 163,3 kNm 

<p = 
890

~~•:
1
,
04 

= 0,00035 rad 

punt 2: 

In het bovenste gedeelte van de verbinding is een volledig bezwijkmechanisme ontstaan. 
De stijfueid van de verbinding is nog gelijk aan de elastische stijfheid. 

M = 
49

•3 ·[l,042 +0,962 +0,882 + ...... +0,082] = 
1,04 

M = 5,04 ·49,3 = 248,5 kNm 

<p = 
49•3 

= 0 0005326 rad 
89000 · 1,04 ' 
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punt 3: 

De bovenste twee strookjes vloeien. 

M = 49,3 · 1,04 + 49,3 ·[0,962 +0,882 + ..... +0,082 ] = 264,9 kNm 
0,96 

<p = 
49,3 

= 0,000577 rad 
89000 ·0,96 

punt 4: 

De bovenste drie strookjes vloeien. 

M = 49,3 ·(1,04 +0,96) + 49,3 ·[0,882 +0,8ü2 + ..... +0,082 ] = 280,0 kNm 
0,88 

cp = 
49

•3 
= 0 0006295 rad 

89000 ·0,88 ' 

Deze berekeningen zijn doorgezet totdat een snijpunt met lijn I is gevonden. De bij ieder 
punt behorende M-<p waarden staan vermeld in onderstaande tabel. 

Tabel 8.1: M-<,0 waarden vervormingskromme dubbele hoekstaalverbinding 

nr M [kNm] <p [rad] opmerking 

1 163,3 0,0003500 elastisch moment in bovenste strookje hoekstaal 
2 248,5 0,0005326 bezwijkmechanisme in bovenste strookje verbinding 
3 264,9 0,0005770 bezwijkmechanisme in bovenste 2 strookjes verb. 
4 280,0 0,0006295 bezwijkmechanisme in bovenste 3 strookjes verb. 
5 293,8 0,0006924 bezwijkmechanisme in bovenste 4 strookjes verb. 
6 306,3 0,0007694 bezwijkmechanisme in bovenste 5 strookjes verb. 
7 317,5 0,0008655 bezwijkmechanisme in bovenste 6 strookjes verb. 
8 327,4 0,0009892 bezwijkmechanisme in bovenste 7 strookjes verb. 
9 335,9 0,0011540 bezwijkmechanisme in bovenste 8 strookjes verb. 

10 343,1 0,0013848 bezwijkmechanisme in bovenste 9 strookjes verb. 
11 349,0 0,0017310 bezwijkmechanisme in bovenste 10 strookjes verb. 
12 353,6 0,0023081 bezwijkmechanisme in bovenste 11 strookjes verb. 

297,0 0,0007120 snijpunt lijn III 
341,7 0,0013384 snijpunt lijn II (-y = 1,0) 
353,0 0,0022332 snijpunt lijn I (-y = 1,5) 
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Uit bovenstaande volgt dat de verbinding in de rekenfase moet worden gecontroleerd op; 

M = 353 kNm 
T = 1210 kN 

Controle: snede a 

Afschuiving: tgv T 

F = 1210 = 86 4 kN 
s 14 ' 

tgv M; vrij rotatiecentrum 

F = 353 ·0,52 = 126 kN 
s 2 ·[0,522 +0,442 +0,362 +0,282 +0,202 +0,122 +0,042 ] 

samenstellen; 

Fs = ✓86,42 + 1262 = 152,8 kN < F's = 138,4 ·2 = 276,8 kN 

Bij de aanname µ = 0,3 zou er verschuiving in deze snede optreden in de rekenfase, 
want 152,8 > 2 . µ . Fv = 108,4 kN. 

In de gebruiksfase geldt; T = 805 kN; M = 341,7 kNm 
Afschuiving: tgv T 

F = 805 = 57 5 kN 
s 14 ' 

tgv M; vrij rotatiecentrum 

F = s 

341,7 ·0,52 

2 ·[0,522 +0,442 + 0,362 +0,282 +0,202 +0,122 +0,042 ] 

samenstellen; 

Fs = ✓ 57,52 + 1222 = 134,9 kN 

= 122 kN 

Alsµ > 134,9 / ( 2 . 181 ) = 0,375, treedt er in de gebruiksfase geen verschuiving op. 
Dan klopt het dat we bij volle bunkers nog geen verschuiving in de verbinding zien 
(beschadiging verflaag). 
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Controle: snede b 

Afschuiving: tgv T 

F = 
1210 

= 43 2 kN 
s 2 ·14 ' 

De dwarskracht uit de ligger heeft een excentriciteit ten opzichte van beide boutrijen in 
snede b. Hierdoor worden deze bouten in het vlak van de kolomflens op afschuiving 
belast, door een moment; M = 0,06 * 1210 / 2 = 36,3 kNm. (vrij rotatiecentrum) 

F = 36,3 ·0,52 = 13,0 kN 
s 2 ·[0,522 +0,442 +0,362 +0,282 +0,202 +0,122 +0,042 ] 

Totale schuifkracht op bovenste bout; 

F
3 

= J 43,22 + 13,ü2 = 45,1 kN < Fs = 138,4 kN 

De trekkracht in de bout is bepaald uit het evenwicht in de doorsnede; Fb = 35, 77 kN 

F; = J35,772 + 2 ·45,12 = 73,1 kN < F; = 198 kN 

Het hoekstaal is reeds hiervoor bekeken op een combinatie van dwarskracht en plastisch 
moment. 

Conc1usie: Verbinding 2 voldoet ! 
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8.4 HE 1000 B 

Een bunker is opgelegd op 4 HE 1000 B liggers, in de bunkerondersteuningsvloer. 
Hieronder staat de positie van één ligger weergegeven. 

0) 
0 
0 
0 

23 

8000 

22 

8000 

Afb. 8.15: Positie HE 1000 B 

Profielgegevens: 

Ix = 64475 . 105 mm4 

Wx = 12890. 1()3 mm3 

A = 40000 mm2 

20 18 16 15 

N 

p 

8000 8000 8000 

Op pagina 78 van bijlage O is de oplegging van een bunker getekend. Te zien is dat de 
bunkerwand over een lengte van 2070 mm op de ligger rust. De belasting wordt be
schouwd als een gelijkmatig verdeelde lijnlast. Tordering van de ligger, door het niet 
geheel centrisch aangrijpen van deze belasting, wordt verhinderd door de aangelaste IPE 
500 profielen in de hoek van een stramien. 

Lijnlast: eg bunker 
max. massa kolen 

480/4 = 120 kN 
5350/ 4 = 1340 

--+ 
Q = 1460 kN 
q = 1460 / 2.07 = 705 kN/m1 

Het HE-profiel is aan beide einden onder een hoek van 45° aangesloten op het lijf van een 
plaatligger. Voor het bepalen van de krachten in de oplegging, moet de ligger worden 
geschematiseerd. Onderstaand worden twee uiterste schematiseringen gegeven. 
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q 
A A 111111111111111111 B ~,..,..---<...J...J..l. ........................................ ...___~6 

932 2070 932 932 2070 932 

3934 3934 

Atb. 8.16: Schematiseringen HE 1000 B 

Oplegging B is daarbij geschematiseerd als scharnier. Hier sluit de HE-B aan op plaatlig
ger II. De plaatligger is torsieslap en levert nagenoeg geen inklemmingsmoment. 

Veerstijfheid aansluiting B op lijf plaatligger II: 

l 1B 1B 

Mw Mw 

2423 1 2324 1 2423 

1 1 

7170 

Atb. 8.17: Mw op plaatligger II 

M ·dz 
dq> w = 

G·I w 

Mw G·I 
ctorsie 

w = = --
<l>w l 

G = --
1
--·E = 80770 N/mm 2 

2 ·(1 + V) 

! 

2·300·403 + 1200·203 

3 
= 1,6 · 107 mm4 
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c . = so77o · l,6 · l0
7 

= 5,3336 · 108 Nmm/rad = 533 kNm/rad 
torsie 2423 

Deze rotatieveerstijfheid levert nagenoeg geen inklemmingsmoment. 

Het ander einde, oplegging A, is een tweezijdige aansluiting op het lijf van de zwaarste 
plaatligger. De mate van inklemming is afhankelijk van de stijfheid van de verbinding. 

Veerstijfheid aansluiting A op lijf plaatligger I: 

Verbinding A, zoals uitgevoerd, kan geen volledig inklemmingsmoment leveren. Door 
vervormingen in de verbinding van kopplaat en bouten, neemt het moment in de verbin
ding af. 
Bij het bepalen van de veerstijfueid van de kopplaatverbinding wordt eenzelfde gedachten
gang gevolgd als bij de dubbele hoekstaalverbinding van ligger II. Er wordt weer een 
M-cp diagram opgesteld, waaruit het moment is af te leiden waarop de verbinding moet 
worden gecontroleerd. 

De veerstijfheid van de verbinding wordt bepaald door de vervormingen van een strookje 
kopplaat, met een hoogte van de hart op hart afstand van de bouten (125 mm), te bereke
nen. Daartoe wordt onderstaand strookje ingevoerd in een raamwerkprogramma. 

/ // / 
/ 

p// 
// / 

/ / 

p p ~I + 1 •I 
/ 1/ / 

" ~ " 

klJla " p"" (/, '-: 

" 160 75 165 50 

VERT. DRSN AANZICHT HOR. DRSN 

Afb. 8.18: Horizontaal strookje kopplaatverbinding HE 1000 B, aansluiting A 

In de schematisering zijn opgenomen: 
- de kopplaat (25 * 125 mm2) 

- M24-8.8 bouten 
- wrikkrachten (prying forces) 
Voor staaf- en knoopnummering, alsmede overige in- en uitvoerresultaten van de 
berekening, zie bijlage Q. 
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Uit de berekeningsresultaten is de elastische veerstijfheid loodrecht op het plaatvlak van 
dit strookje te berekenen. Bij een bepaalde belasting P e wordt in de plaat, daar waar de 
kracht aangrijpt, het elastisch moment bereikt. 

M = W ·o = !-125·252 ·240·10-6 = 3125 kNm 
e e e 6 ' 

Wordt de verbinding verder belast dan ontstaat in de plaat tenslotte een bezwijkmechanis
me. 

MP= W ·o p e = ! · 125 ·252 ·240 · 10-6 = 4 69 kNm 
4 ' 

De reductie van het plastisch moment ten gevolge van de dwarskracht wordt hier 
achterwege gelaten, daar deze kan worden opgenomen door lager gelegen plaatdelen die 
nog niet zo zwaar zijn belast (de reductie zou ongeveer 3 % bedragen). 

Het kwalitatief P-ó diagram van dit strookje komt overeen met afbeelding 8.10. 
Uit de lineair elastische berekening volgt een vervorming (zie bijlage Q). Hiermee is de 
veerstijfheid loodrecht op de kopplaat te berekenen. 
P = 106 kN 
ö = 0,31 mm 
k =P / ö = 106 / 0,31 = 341,9 kN/mm 

Bij een kracht P = 106 kN wordt in de plaat het eerste elastische moment bereikt. De 
bijbehorende momentenlijn en de reactiekrachten zijn in onderstaande figuur afgebeeld. 

3,0 43,0 122,7 63,5 34,2 

, 106,0 

KRACHTEN OP PLAATSTROOK [kN] 

~3 
1.71 

3,3 ~ 

M-UJN [kNm] 

Afb. 8.19: Elastische krachtwerking 

Fb1 = 122, 7 kN (boutkracht, in bout dichtste bij aansluiting lijf HE-B) 
Fb2 = 63,5 kN (boutkracht, in bout verste van aansluiting lijf HE-B) 
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Na doorbelasten ontstaat in de plaatstrook tenslotte een bezwijkmechanisme. De uitwendi
ge kracht waarbij dit optreedt bedraagt; PP = 181,8 kN. 
Onderstaand de bijbehorende plastische momentenverdeling en optredende krachten. 

29,3 154,4 150,7 93,8 

181,8 

KRACIITEN OP Pl.AATSTROOK (kN] 

M-LIJN [kNm] 

Afb. 8.20: Plastische verdeling 

Fb1 = 154,4 kN (boutkracht, in bout dichtste bij aansluiting lijf HE-B) 
Fb2 = 150, 7 kN (boutkracht, in bout verste van aansluiting lijf HE-B) 
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De HE-B ligger sluit onder een hoek van 45° aan op het lijf van de plaatligger. Voor het 
berekenen van het eindmoment in de ligger moet in principe niet de veerstijfueid 
loodrecht op de kopplaat worden gebruikt, zoals hiervoor bepaald, maar de stijfueid in de 
richting van het lijf van de HE-B. 
Hier wordt aangenomen dat de verplaatsing loodrecht op de kopplaat, en die evenwijdig 
daaraan even groot zijn. De krachten op, en de verplaatsingen van de verbinding staan in 
onderstaande afbeelding. 

T 

T 0 
Afb. 8.21: Kracht op kopplaatstrook met vervormingen 

Hieruit is de veerstijfheid in twee richtingen te bepalen. 

T k = - . 
.1. ö , 

T ,/2 T ka=--=-
45 ö ,/2 ö 

De veerstijfueid is in beide richtingen even groot. 

0 

o/2 
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Van deze verbinding wordt ook een M-<p diagram opgesteld. In het diagram worden drie 
belas tin glij nen ingetekend. 

lijn q 'Y Mink! 'Pschar 
kN/m kNm rad 

I 705 1,5 1469 0,0014220 
II 705 1,0 979 0,0009480 
111 490 1,0 679 0,0006569 

Lijn 111 is bepaald met de in de gebruiksfase gemiddeld aanwezige belasting: 

480 + 
2 

·5350 
3 q = ------

4·2,07 
~ 490 kN/m 

M[kNm] 

1469 

I 
979 

II T 
0 -

679 
III 

T 
~ 

0 6,569·10- 4 9,48·10-4 1,422·10- 3 ... 
cp [rad] 

Afb. 8.22: M-<p diagram kopplaatverbinding HE 1000 B, aansluiting A 

De karakteristieke vervormingslijn van de verbinding wordt bepaald door een aantal 
punten te berekenen. 
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Aanname: 
- verbinding heeft gedwongen rotatiepunt op halve hoogte onderste flens HE-B 
- het strookje verbinding behoudt elastische stijfheid tot een volledig bezwijkmechanisme 

ontstaat 

punt 1: elastische spanningsverdeling 

P
1 

= 106 /ï, = 149,9 kN 
45" 

M
1 

= l 49,9 ·[0,8522 +0,7272 +0,6022 +0,4772 +0,3522 +0,2272 +0,1022] = 357,2 kNm 
0,852 

q> = = 
149,9 

= 0,0005145 rad 
341935 ·0,852 

punt 2: 

In het bovenste gedeelte van de verbinding is een volledig bezwijkmechanisme ontstaan. 

PP4S" = 181,2 /ï, = 257,1 kN 

q> = = 
257

'
1 

= 0,0008825 rad 
341935 ·0,852 
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punt 3: 

De bovenste twee strookjes vloeien. 

M = 257,1 ·0,852 + 257,l ·[0,7272 +0,6022 +0,4772 +0,3522 +0,2272 +0,1022 ] = 
0,727 

M = 680,3 kNm 

q> = 
257

'
1 

= 0,0010342 rad 
341935 ·0,727 

In onderstaande tabel staan een aantal punten van de vervormingslijn. 

Tabel 8.2: M-'I' waarden vervormingskromme kopplaatverbinding HE 1000 B 

nr M [kNm] <p [rad] opmerking 

1 357,2 0,0005145 elastisch moment in bovenste strookje kopplaat 
2 612,6 0,0008825 bezwijkmechanisme in bovenste strookje kopplaat 
3 680,3 0,0010342 bezwijkmechanisme in bovenste 2 strookjes kopplaat 
4 737,3 0,0012490 bezwijkmechanisme in bovenste 3 strookjes kopplaat 
5 783,5 0,0015763 bezwijkmechanisme in bovenste 4 strookjes kopplaat 

272,2 0,0003921 snijpunt lijn III 
393,6 0,0005670 snijpunt lijn II (ï' = 1,0) 
590,4 0,0008505 snijpunt lijn I (ï' = 1,5) 

De HE-B ligger met verende inklemmingen aan beide einden is ingevoerd in een 
staafwerkprogramma (zie bijlage R). Het daarmee berekende inklemmingsmoment en de 
hoekverdraaiing van oplegging A komt overeen met wat in bovenstaande tabel is vermeld. 
De ligger is ook een keer ingevoerd met oplegging A volledig ingeklemd (pag. 103 
bijlage R) ter bepaling van het volledig inklemmingsmoment, en een keer als scharnier 
(pag. 104 bijlage R) ter bepaling van de hoekverdraaiing. Beide punten liggen op lijn II 
van het M-<p diagram. 
Oplegging B is daarbij steeds gedeeltelijk ingeklemd (kleine rotatieveerstijfheid). In deze 
inklemming ontwikkeld nagenoeg geen moment. 
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Uit bovenstaande volgt dat de ligger in de rekenfase gecontroleerd moet worden op een 
eindmoment en een dwarskracht; 
MA = 590,4 kNm 

TA = 1058 ·2,07 + 590,4 = 1245 kN 
2 3,934 

q = 1058 kN/m 
590,4 

A~ 
II II II II II II II II Il 

LB 
T=O 

2109 1825 

932 
1 

2070 
1 

932 

1 1 

3934 

Afb. 8.23: HE 1000 B ligger 

De ligger moet ook gecontroleerd worden op het grootste veldmoment. Dit treedt op daar 
waar in het veld de dwarskracht nul is. 

T = 0: TA / qd = 1245 / 1058 = 1,177 m 

De dwarskracht is nul op: 1177 + 932 = 2109 mm van oplegging A 

Mmax = 2,109. 1245 - 590,4 - ½. 1,1772 .1058 = 1302,5 kNm (rekenmoment) 
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Controle: HE-B profiel bij oplegging A 

r,. 

r.: 
C\I 
co 

C":I 

C\I 
0 
C":I 

Il 

N 

19 

"<l' 
Ol o 
co ~ 

--

Afb. 8.24: Doorsnede HE-B bij oplegging A 

69,7 

(j 

300·36·18 + 19·894·( 
894 

+ 36) 
2 z=-------------

300·36 + 19·894 
= 302,3 mm 

95,8 

T 
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---+-

r,. 

ó 
co -
t'1 
C\l 
0 
C":I 

I = _!_ ·300 ·363 + 300 ·36 ·(302 2 -18)2 +-
1 · 19 ·8943 + 19 ·894 ·( 894 

+ 36 -302 3)2 = 
X 12 ' 12 2 , 

S = (930 - 302,3)2 ·19 = 3,743·106 mm3 
max 2 

Hiermee kunnen de schuif- en buigspanningen in de doorsnede worden berekend. 

1245 · 103 ·3,743 · 106 
tmax = -----'------ = 95,8 N/mm 2 

19 ·2,56 · 109 
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0 b = 590,4·10
6

·(930 - 302,3) = 144,8 N/mm2 
2,56 ·109 

00 
= 590,4 ·10

6
·302,3 = 69,7 N/mm2 

2,56 ·109 

Buigspanning op halve hoogte van lijf (maximale schuifspanning): 

a = 
180,7 ·69,7 = 41,7 N/mm 2 
302,3 

Spanningscontrole: 

ac = J41,72 + 3 ·95,82 = 171,1 N/mm 2 < 240 N/mm 2 

Controle: veldmoment M = 1302,5 kNm 

1302 5 ·106 
(J = --'--

12890 ·103 
= 101,1 N/mm 2 < 240 N/mm 2 

Conclusie: HE 1000 B profiel voldoet aan spanningscontrole ! 
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8.4.1 Verbinding 3: Kopplaatverbinding 

In tegenstelling tot de HE-B ligger, zal de verbinding eerst gecontroleerd worden op de 
gebruiksbelasting ( 'Y = 1); 

M = 393,6 k.Nm 

T = 1460 + 393,6 = 830 O kN 
2 3,934 ' 

De met behulp van het M-rp diagram bepaalde inklemmingsmomenten werken in de 
richting van het lijf van de HE-B. Om de momenten te vinden waarop de verbinding moet 
worden gecontroleerd, moet het gevonden inklemmingsmoment in twee loodrechte 
richtingen worden ontbonden, volgens onderstaande afbeelding. 

M 

Afb. 8.25: Belasting op kopplaat 

M = 393,6 k.Nm 
Mb = Mw = 393,9 / V2 = 278,3 k.Nm 
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Controle: bouten 

Afschuiving: tgv T 

F = 830,0 = 59 3 kN 
s 14 ' 

tgv Mw; vrij rotatiecentrum 

M = 393
•
6 

- 8300·0045 = 2410 kN w ' , , m 

F = s 

lï 

241,0 ·J0,3752 + 0,1202 
= 88,2 kN 

4·(0,3752 +0,25a2+0,1252) + 14·0,12a2 
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rr~1 
+ 1 + 

1 

+T~+ 
0 

" Mw ,,. 

+ 1 + 
Il 

~ . 
+ 1 + "' 

+ 1 + 
1 

+ 1 + 
f51 

1 

75 166 

2,0 

Afb. 8.26: Boutpatr. 

Deze schuin gerichte schuifkracht wordt ontbonden in twee loodrechte richtingen, opdat 
ze kunnen worden samengesteld met de schuifkracht tgv T; 

F v = 88,2 ·sin (arctg 
120

) = 26,9 kN 
s 375 

120 
FsH = 88,2 ·cos ( arctg - ) = 84,0 kN 

375 

Samenstellen van beide schuifkrachten; 

FsR = J (59,3 + 26,9)2 + 84,02 = 120,4 kN < Fs (bout rechtsboven en -onder) 

FsL = ✓ (59,3 - 26,9)2 + 84,02 = 90,0 kN < Fs (bout linksboven en -onder) 

Trekkracht in bovenste bouten: tgv Mb 

Mb = 393
•
6 = 278,3 kNm 

lï 

278,3 ·0,852 P=--------------------
0,8522 +0,7272 +0,6022 +0,4772 +0,3522 +0,2272 +0,1022 

= 116,8 kN 
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Deze kracht ligt iets boven de elastische kracht P e (106,0 kN). In de doorsnede waar het 
elastisch moment in de plaat optreedt, zal dus een elasto-plastische spanningsverdeling 
heersen. Voor het bepalen van de trekkracht in de bovenste bouten wordt toch eenzelfde 
verdeling aangehouden als bij de elastische kracht (afbeelding 8.19). 

F = 
116•8 ·122 7 = 135 2 kN 

tL 106,0 ' ' 

F = 
116

•8 ·63 5 = 70 0 kN 
tR 106 0 ' ' 

' 

Samenstellen van schuifkracht en trekkracht in bouten; 

F iL = J 135,22 + 2 ·90,02 = 185,7 kN < F; = 198 kN 

F iR = ✓10,02 + 2 · 120,42 = 184,1 kN < Fi 

Conclusie: Bouten zijn sterk genoeg voor snedekrachten tgv "gebruiksbelasting" ! 
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Controle: lassen (a=5 mm) 

Op 17 Augustus 1989 heeft de RTD enkele lassen van de draagconstructie van bunker 
PB51 ultrasoon onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat alle onderzochte lassen, niet 
volledig doorgelast waren. In de volgende berekening neem ik aan dat keeldoorsnede van 
de las aan beide zijde van het lijf van de ligger, minimaal 5 mm bedraagt, zoals in 
onderstaande afbeelding is aangegeven 

Afb. 8.27: Aangenomen lasafmetingen 

Dwarskracht wordt opgenomen door lijf ligger: h = 940 - 10 - 36 = 894 mm 

t - T - 830 ·103 = 92,8 N/mm2 
Il - 2·a·h - 2·5·894 

In het bovenste strookje werkt een trekkracht in de richting van het HE-B lijf. 
M = 393,6 kNm 

393,6 ·0,852 P=--------------------
0,8522 +0,7272 +0,6022 +0,4772 +0,3522 +0,2272 +0,1022 

= 165,2 kN 

165 2·103 

' 
2 ·5 ·125 

= 132, 1 N/mm 2 

Conclusie: verbinding (bouten) voldoet net in gebruiksfase ! 

Gezien de kleine overmaat op de zwaarst belaste bouten in deze verbin
ding lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat deze verbinding het inklem
mingsmoment ten gevolge van de rekenbelasting niet kan opnemen!!!. 
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Controle: Kopplaatverbinding aan torsieslappe ligger 

T = ½ . 1460 . 1,5 = 1095 kN (rekenbelasting) 
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Het ontlastend moment uit oplegging A wordt achterwege gelaten, daar dit in het geval 
van schaakbordbelasting veel kleiner zal zijn. 
Doordat de plaatligger II rotatieslap is, treedt er in deze verbinding nauwelijks een 
moment op. 

Afschuiving: tgv T 

F = 
1095 

= 78 2 kN 
s 14 ' 

tgv Mw; (excentriciteit dwarskracht) 
Mw = 0,045 . 1095 = 49,3 kNm (vrij rotatiecentrum) 

49,3 ,Jo,3752 + o,12ü2 
F = ------'--------- = 18,0 kN 

s 4 ·(0,3752 +0,25ü2 +0,1252 ) + 14 ·0,12ü2 

Deze schuin gerichte schuifkracht wordt ontbonden in twee loodrechte richtingen, opdat 
ze kunnen worden samengesteld met de schuifkracht tgv T; 

Fsv = 18,0 ·sin (arctg 120
) = 5,5 kN 

375 

120 
FsH = 18,0 ·cos (arctg-) = 17,1 kN 

375 

Samenstellen van beide schuifkrachten; 

FsR = J(78,2 + 5,5)2 + 17,12 = 85,4 kN < F
5 

(bout rechtsboven en rechtsonder) 

FsL = J(78,2 - 5,5)2 + 17,12 = 74,7 kN < Fs (bout linksboven en linksonder) 

Conclusie: Kopplaatverbinding aansluiting B voldoet ! 
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8.5 Kolommen 

Op de draagconstructie van de kolenbunkers grijpen zowel statische als dynamische 
belastingen aan. De kolommen zijn een onderdeel van de constructie. Hier worden de 
spanningen in kolom P20, ten gevolge van de totale belasting, gecontroleerd. Deze 
specifieke kolom wordt gecontroleerd omdat daar de metingen op uitgevoerd zijn, en deze 
representatief geacht kan worden voor de overige kolommen op as P. 

Met behulp van een 2-D raamwerkprogramma (PC-FRAME) wordt de krachtswerking in 
twee loodrecht op elkaar staande raamwerken, as-P en as-20, berekend. De constructie is 
geschoord, en is opgebouwd uit liggers en kolommen. 
In de staalconstructie komen enkele vloeren voor: 
- vloer 'K' op 19.600+ (voedervloer) 
- vloer 'O' op 32.600+ (bunkerondersteuningsvloer) 
- vloer 'P' op 36.800+ 
- vloer 'S' op 47.400+ 
- vloer 'U' op 53.0oo+ 
- vloer 'X' op 69.0oo+ (dakvloer) 
Het funderingsnivo van de kolommen ligt op 3. 250+. 

Op de draagconstructie werken de volgende belastinggevallen: 

1. eigen gewicht vloer 
2. veranderlijke belasting vloer 
3. rustende belasting installaties 
4. eigen gewicht kolom 
5. eigen gewicht gevelbeplating 
6. eigen gewicht bunker 
7. veranderlijke belasting bunker (kolen) 
8. statisch equivalent dynamische belasting 
9. schaakbordbelasting (kolenbunkers) 

Deze belastinggevallen worden gecombineerd tot twee belastingcombinaties: 

- belastingcombinatie 1. volbelast 
- belastingcombinatie 2. schaakbord 

(bel.gev. 1 t/m 8) 
(bel.gev. 1 + 3 t/m 9) 

1. eigen gewicht vloer 

vloer 'K' : eg vloerbalken 
eg tranenplaat 

0,75 kN/m2 

0,50 
+ 

1,25 kN/m2 



TUE-BKO Statische analyse 

vloer 'S' 1,25 kN/m2 

vloer 'U' 1,25 kN/m2 

vloer 'X' 1,25 kN/m2 

2. veranderlijke belasting vloer 

vloer 'K' 10,0 kN/m2 

vloer 'S' 1) 

vloer 'U' 1) 

vloer 'X' 1,1 kN/m2 

3. rustende belasting installaties 

vloer 'K' zie tek. 11.012 [PZEM] 
vloer 'P' zie tek. 11.013 [PZEM] 
vloer 'S' 1) 

vloer 'U' 1) 

vloer 'X' zie tek. 11.017 [PZEM] 

4. eigen gewicht kolom 

kruiskolom 5 kN/m1 

5. eigen gewicht gevelbeplating 

gevelbeplating incl. wandregels 0,4 kN/m2 

6. eigen gewicht bunkers 

bunker 480 kN 

7. veranderlijke belasting bunker 

kolen per bunker 5350 kN 

8. statisch equivalent dynamische belasting 
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Uit tabel 39 van het meetrapport is de maximaal gemeten specifieke verkorting van de 
kolom P20 na een stootbelasting af te lezen: emax = 12,408. 10-6 m/m (BOR.075). 
Hiermee is het statisch equivalent van deze dynamische belasting te berekenen. 
Feq = emax . E . Akol 

= 12,408. 10-6 • 210000 . 57160 = 148940 N => 150 kN 

l) Statische berekening wandkolommen, deel G. BV KON. MIJ. 'DE SCHELDE' 
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Dit is de kracht die op één kolom (of één oplegpunt) wordt uitgeoefend. Een bunker heeft 
vier oplegpunten. Er wordt aangenomen dat deze zwaarste stootbelasting maar in één 
bunker tegelijk optreedt. 

9. schaakbordbelasting 

Er zijn vijf bunkers. Die zijn niet altijd allemaal even ver gevuld. Het meest ongunstige 
geval treedt op als drie bunkers geheel gevuld zijn (PBll, PB51 en PB91) en twee geheel 
leeg (PB31 en PB71). 

belastingcombinatie 1.: vol belast 

Bij deze belastingcombinatie wordt aangenomen, dat; 
- alle vloeren en het dak volledig zijn belast, 
- alle bunkers volledig zijn gevuld, 
- op bunker PBS 1 een stootbelasting aangrijpt. 

belastingcombinatie 2.: schaakbordbelasting 

Hier wordt aangenomen, dat; 
- de bunkers een schaakbordbelasting uitoefenen op de bunkervloer (zie bel.gev. 9), 
- op bunker PBS 1 een stootbelasting aangrijpt 

Om een voor de kolommen zo ongunstig mogelijke combinatie te krijgen van grote 
buigende momenten en kleine normaalkrachten, wordt de veranderlijke belasting van de 
vloeren weggelaten. De overige belastingen, als eigen gewicht en rustende belasting zijn 
wel aanwezig. 

Beide belastingcombinaties zijn ingevoerd in het raamwerkprogramma. De voor een 
spanningscontrole meest relevante in- en uitvoer zijn bijgevoegd in bijlage S (as - 20) en 
bijlage T (as - P). 
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De kolommen worden gecontroleerd aan de hand van NEN 3851 (TGB 1972-Staal). 

Art. 2.5.7. Kolommen in geschoorde raamwerken 

Profielgegevens: 

A = 57160 mm2 

Ix = 329351 .104 mm4 

Wx - 8183 .103 mm3 

lx - 240,0 mm 

Belastingcombinatie 1.: volbelast 

As 20: staaf 8 

N - 4426 kN 
Mkop - 199 kNm (1)2) 

Mvoet - 44 kNm (1) 

F - 4487 * 1,5 = 6730 kN 
Mx - 199 * 1,5 = 299 kNm 
My - 22 * 1,5 = 33 kNm 

Torsieknik: 

Iy = 316081 .104 mm4 

'!"Y = 8183 .103 mm3 

1Y - 235,2 mm 

As P: staaf 14 

N = 4487 kN 
22 kNm (r)3) 

5 kNm (r) 

1 = 13000 mm 

Torsieknik is het torderend uitknikken van een 'dunwandige' kolom onder een gelijkmatig 
verdeelde axiale druk, waarbij de longitudinale as recht blijft. De kritieke spanning 
waarbij dit gebeurt wordt bepaald met: lit [11 - pag. 76] 

obm,k • :,( ;: ·c, + G·Iw) 

randvoorwaarden: 
1. staafeinden kunnen niet vrij roteren om de z-as 
2. staafeinden kunnen vrij welven 

IP= lx + ly = 329351.104 + 316081.104 = 645432.104 mm4 

b ·t3 

3 
= 4·300·283 + 2·734·153 

= 1043 _104 mm4 

3 

2) draairichting staafeindmoment linksom 

3) draairichting staafeindmomcnt rechtsom 
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c1 = welfweerstand = E.cw 

cw = wel+constante = ~t1_·h_2_._b_3 = 28 ·79ü2 ·3003 + 28 ·8052 ·3003 = 4 0072 · 1013 mm6 
"'' 24 24 ' 

c1 = 210000 * 4,0072.1013 = 8,4151.1018 Nmm4 

1 G = ----·E = 
2(1 + V) 

1 ·210000 = 80770 N/mm2 

2(1 + 0,3) 

a .. = ---- ---·8,4151·1018 + 80770·1043·104 = 207 N/mm 2 1 ( 1t2 l 
krmek 645432 • 104 130002 

207 N/mm2 < <Je = 240 N/mm2 => kolom is gevoelig voor torsieknik ! 
Op de kolom werkt geen dwarsbelasting. Wel treedt er buiging op over beide hoofdassen. 
De kolom moet daarom voldoen aan de voorwaarden (7) en (8) uit art. 2.5. 7.4 .. 

À = l" = 13000 = 55 
i 235,2 

- Cu = 129 max , 

Px = 0,6 + 0,4 • Mxl = 0,6 - 0,4 · 44 
= 0,51 

Mx2 199 

Torsiekip: 
Voor het berekenen van de factor 8, moet de kipspanning bekend zijn. In lit. [11 - pag. 
88] staat een formule gegeven voor een willekeurig profiel: 

1t 
Mokritiek = 1 · 

Mokritiek = -- 2,1·316081·1043·1013 ·80770 1 + --·--'----1t ( 1t
2 

8 4151 ·10
18 l 

13000 130002 80770 · 1043 · 104 

Mokritiek = 7,1907 · 109 Nmm 
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= 7,1907 · 109 = 899 N/mm2 
8002 ·103 

f} = ___ 5_·_a_e -- = ___ 5_·2_4_0 __ = 0,15 = t} = 1 

a . •(s - 3 ._Mxl) 899 ·(8 + 3 -~) 
~P M 199 

x2 

1t
2

·E·Ix 1t2 ·210000·329351 ·lü4 
n = --- = -------- = 6,0 

x F ·11/ 6730 · 103 • 130002 

5 
A = 0 6 - 0 4 •- = 0 51 
t'y ' ' 22 ' 

1t
2 ·210000·316081 ·104 

= 5,8 n =--------
Y 6730 · 103 · 130002 

(7) 1 29 . 6730 · 103 6 299 · 106 
+ 051·1·--·--- + 

' 57160 ' 6 - 1 8183 · 103 
5,8 33 ·106 

5,8 - 1 8002 ·103 

151,9 + 22,4 + 5,0 = 179,3 N/mm 2 s: 240 N/mm 2 
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(8) _67_3_0_·_10_3 + 1 ._2_9_9_·1_06_ + 33 ·106 = 117,7 + 36,5 + 4,1 = 158,3 N/mm2 
57160 8183·103 8002·103 



TUE-BKO Statische analyse 

Belastingcombinatie 2.: schaakbordbelasting 

As 20: staaf 8 

N - 2739 kN 

Mkop - 73 kNm (1) 

Mvoet - 3 kNm (r) 

F - 2739 * 1,5 = 4108 kN 
Mx - 73 * 1,5 = 109 kNm 
My - 134 * 1,5 = 200 kNm 

4 Px = o,6 + 0,4 · 
109 

= o,61 

5·240 
-0 = ------ = 0,17 - 0 = 1 

899 ·(8 - 3 ._±_) 
109 

1t
2 ·210000 ·329351 · 104 

nx = -------- = 9,8 
4108 · 103 · 130002 

54 
A = 0 6 - 0 4 •- = 0 49 
t'y ' ' 200 ' 

1t
2 ·210000·316081·104 

n = -------- = 9,4 
y 4108 . 103 · 130002 

(7) 1 29 · 4108 ·103 + 0 61 ·1 · 9,8 . 109 ·106 
' 57160 ' 8,8 8183 · 103 

As P: staaf 14 

N = 2676 kN 
134 kNm (r) 
36 kNm (r) 

1 - 13000 mm 

9 4 200·106 

+ -'-·---
8,4 8002 · 103 

92,8 + 9,0 + 13,7 = 115,5 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 
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(8) 4108 · 103 
+ l . 109 · 106 

+ 200 · 106 

--- = 71,8 + 13,3 + 25,0 = 110,1 N/mm 2 

57160 8183·103 8002·103 
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Belastingcombinatie 1.: volbelast 

As 20: staaf 9 

N - 1336 kN 
Mkop - 239 kNm (r) 
Mvoet - 461 kNm (1) 

F - 1393 * 1,5 = 2090 kN 
Mx - 461 * 1,5 = 692 kNm 
My - 30 * 1,5 = 45 kNm 

Torsieknik: 

As P: staaf 15 

N - 1393 kN 
1 kNm (1) 

30 kNm (r) 

1 - 4200 mm 

akritik = ---- --·8,4151·1018 + 80770·1043·104 = 860 N/mm 2 1 ( 1t2 ) 

e 645432 · 104 42002 

Deze kolom is niet gevoelig voor torsieknik (860 > 240 N/mm2). 

lk 4200 
i.. = - = -- ~ 18 = c..> = 10 

max ' i 235,2 

239 Px = o,6 + 0,4 ·- = o,81 
461 

nx = 1t
2 ·210000·329351 ·104 = 185 

2090 · 103 ·42002 

1 p =0,6+0,4·-=0,61 
Y 30 

n = y 
1t

2 ·210000·316081·104 = 177 

2090 · 103 ·42002 

(7) l . 2090 · 10
3 

+ 0 81 · 1 . 185 . 692 · 10
6 

+ 0 61 . 177 . 45 · 10
6 

57160 ' 184 8183·103 ' 176 8002·103 

36,6 + 68,9 + 3,4 = 108,9 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 
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(8) 2090 · 103 + 1 . 692 · 106 + 45. 106 = 36,6 + 84,6 + 5,6 = 126,8 N/mm2 
57160 8183·103 8002·103 
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Belastingcombinatie 2.: schaakbordbelasting 

As 20: staaf 9 

N - 988 kN 
Mkop - 277 kNm (r) 

Mvoet - 299 kNm (1) 

F - 988 * 1,5 = 1482 kN 
Mx - 299 * 1,5 = 449 kNm 
My - 376 * 1,5 = 564 kNm 

277 
A = Û 6 + Û 4 • - = 0 97 
t'x ' ' 299 ' 

n = 1t
2 ·210000 ·329351 · 104 = 261 

X 1482 • 103 •420û2 

70 
A = 06 - 04·- = 053 
t'y ' ' 376 ' 

n = y 
1t

2 ·210000·316081·104 
= 251 

1482 · 103 ·420û2 

As P: staaf 15 

N 935 kN 
70 kNm (r) 

376 kNm (r) 

1 = 4200 mm 

(7) 1· 1482·10
3 

+ 0,97·1·261. 449·10
6 

+ 053·251. 564·10
6 

57160 260 8183 • 103 ' 250 8002 · 103 

25,9 + 53,4 + 37,5 = 116,8 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 
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(8) 1482 · 10
3 

+ l . 449 · 10
6 

57160 8183·103 
+ 

564 · 
106 

= 25,9 + 54,9 + 70,5 = 151,3 N/mm 2 

8002 ·103 
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Belastingcombinatie 1.: volbelast 

As 20: staaf 7 

N - 5487 kN 

Mkop - 42 kNm (r) 

Mvoet - 0 kNm (-) 

F - 5576 * 1,5 = 8364 kN 
Mx - 42 * 1,5 = 63 kNm 
My - 2 * 1,5 = 3 kNm 

À. 
l1c 16600 = 71 = w = 148 = - = 
i 235,2 

max , 

Px = o,6 

As P: staaf 13 

N = 5576 kN 
2 kNm (r) 
0 kNm (-) 

1 = 16600 mm 
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1t· 2,1·316081·1043·1013 ·80770(1+ 1t

2 

• 
8
,
4151

-
1018 l 

166002 80770 · 1043 · 104 
= 652 N/mm 2 

16600 ·8002 · 103 

0 = 1 

1t
2 ·210000·329351 ·104 

nx = -------- = 3,0 
8364 · 103 

• 166002 

py = o,6 

1t
2 ·210000 ·316081 · 104 

n = -------- = 2,8 
y 8364 · 103 • 166002 

(7) 148·8364·10
3 

+ 06·1·1· 63·10
6 

+ 0,6·2,8. 3·10
6 

' 57160 ' 2 8183·103 1,8 8002·103 

216,6 + 6,9 + 0,4 = 223,9 N/mm 2 s: 240 N/mm 2 

8364 · 103 63 · 106 
(8) --- + 1 ·--- + 

57160 8183·103 

3 '
106 

= 146,3 + 7,7 + 0,4 = 154,4 N/mm 2 

8002 ·103 
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Belastingcombinatie 2.: schaakbord 

As 20: staaf 7 

N - 3073 kN 

Mkop - 18 kNm (r) 

Mvoet - 0 kNm (-) 

F - 3086 * 1,5 = 4629 kN 
MX - 18 * 1,5 = 27 kNm 

My - 23 * 1,5 = 35 kNm 

À 
lk 16600 = 71 = Cu = 148 = - = 
i 235,2 max ' 

Px = o,6 

1t
2 ·210000·329351·104 

nx = -------- = 5,4 
4629 · 103 

• 166002 

A = 06 
t' y ' 

1t
2 ·210000·316081 ·104 

n = -------- = 5,1 
y 4629 · 103 • 166002 

As P: staaf 13 

N = 3086 kN 
23 kNm (r) 
0 kNm (-) 

1 = 16600 mm 

(7) 148·4629·10
3 

+ 0,6·1·5,4. 27·10
6 

+ 0,6·5,1. 35·10
6 

' 57160 4,4 8183·103 4,1 8002·103 

119,9 + 2,4 + 3,2 = 125,5 N/mm 2 ~ 240 N/mm 2 

(8) 4629 · 103 
+ l . 27 · 106 

+ 35 · 106 
--- = 81,0 + 3,3 + 4,4 = 88,7 N/mm 2 

57160 8183·103 8002·103 
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Conclusie: Uit voorgaande controle blijkt dat de spanningen in het rekenstadium, in 
kolom P20, bij de aangenomen belastingcombinaties, beneden de vloei
spanning blijven. Het kolomprofiel is sterk genoeg voor de optredende 
belastingen. 
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9. VERMOEIINGSANALYSE 

De draagconstructie van de kolenbunkers is gecontroleerd op de ongunstigste combinatie 
van statische en dynamische belastingen in de rekenfase. Gezien het groot aantal stootbe
lastingen uit de kolenbunkers moet de bunkervloer ook op vermoeiing geanalyseerd 
worden. 
Daartoe wordt eerst uit de meetgegevens een belastingspectrum opgesteld, waarin het 
aantal en de grootte van de belastingwisselingen staan vermeld. Aan de hand van enkele 
normen en een richtlijn wordt daarna per detail een vermoeiingsanalyse uitgevoerd. 

9.1 Belastingspectrum 

Voor het uitvoeren van een vermoeiingsanalyse is het belangrijk te weten hoe groot de 
spanningswisselingen in de constructie zijn. Uit de meetgegevens is de grootte van de 
stootbelastingen op 2 manieren te bepalen. Dit geeft dus ook een zekere mate van 
controle. 
Op de kruiskolommen onder de bunkers zijn rekstrookjes aangebracht. Uit de na een 
stootbelasting gemeten specifieke verkorting, is de orde van grootte van de stootbelastin
gen te berekenen. Op de bunkerondersteuningsvloer zijn enkele versnellingsopnemers 
geplaatst (zie meetplan meetrapport). Door het gemeten signaal twee maal te integreren 
wordt de absolute verplaatsing gevonden. Absoluut wil zeggen dat zowel de vervorming 
van de vloerligger, als de verkorting van de kolom, alsmede de invloed van de fundering 
hierin is verdisconteerd. 
De verplaatsingen van de kolomvoet (fundering) na een stootbelasting bedraagt 5 à 10 % 
van de totale verplaatsing van de draagconstructie van de bunkers, en wordt verwaar
loosd. 

Uit de digitaal geregistreerde metingen worden de krachten afgeleid. 

1. Specifieke verkorting van de kruiskolom 

- spanningsamplitude tgv stootbelasting; a = E . e 
- bijbehorende kracht; N = A . E . e 
- de specifieke verkorting van de kolommen staat in tabel 39 van het TNO\TUE 

meetrapport BI-92-020*. 

2. Verticale verplaatsing van de bunkervloer 

Van meetpunt 1 is de verticale verplaatsing na een stootbelasting bekend (tabel 40 
meetrapport). Deze verplaatsing kan gezien worden als de verkorting van een lineaire 
veer. De veer is opgebouwd uit een aantal in serie geschakelde veren, te weten de liggers 
in de bunkervloer en een kolom onder een bunker. 
Ter bepaling van de veerstijfheid wordt aangenomen dat de boutverbindingen van 
plaatligger II en de HE 1000 B momentvast zijn, en dat de veer is opgebouwd uit; 
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-HElO00B 
- plaatligger [h=1280 mm] 
- plaatligger [h = 1880 mm] 
- kolom 

k = 4270 kN/mm 
k = 1088 kN/mm 
k = 606 kN/mm 
k = 409 kN/mm 

Deze veerstijtbeden zijn bepaald in § 7.1.3.2 

1 
k 

1 1 1 1 
=--+--+--+--

409 4270 1088 606 

De kracht in de veer wordt bepaald met; 

F = k.ö 

; huv k = 190 kN/mm 
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In onderstaande tabel wordt van enkele digitale registraties een en ander weergegeven. 

Tabel 9.1: Overzicht grootte veerkracht 

meting I II III IV 
nr. µm kN µm/m kN 

17 243 46,2 3,31 39,7 
24 262 49,8 4,72 56,7 
46 390 74,1 6,02 72,2 
57 551 104,7 7,66 91,9 
58 589 111,9 9,91 118,9 
60 669 127,1 10,49 125,9 

I : absolute verplaatsing meetpunt 1 
II : veerkracht bepaald met behulp van absolute de verplaatsing 
III : specifieke verkorting van de kolom P20, rekstrookje 1 
IV : veerkracht bepaald met behulp van specifieke verkorting van de kolom 

Van 70 digitale metingen zijn de specifieke rekken bekend. Voor verdere berekeningen 
wordt gebruik gemaakt van de resultaten van rekstrookje 1. Dit rekstrookje was aange
bracht op kolom P20, dus onder de oplegging waar ook de versnellingsopnemers stonden 
opgesteld. 

De grootte en het aantal belastingverschijnselen is waarschijnlijk atbankelijk van de 
gebunkerde kolensoort en het vochtpercentage van de kolenmassa in de bunker. De hierna 
te bepalen spanningsintervallen zijn gebaseerd op digitaal en analoog geregistreerde 
metingen die respectievelijk circa 3 uur en 15 uur hebben geduurd. De technische 
levensduur van de draagconstructie moet minimaal 25 jaar bedragen (totaal 219.150 uur). 
Dit betekent dat van ongeveer 0,07 %0 van de tijd meetgegevens bekend zijn. 
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Het mag duidelijk zijn dat een extrapolatie van de gemeten effecten van enkele uren naar 
25 jaar met de nodige terughoudendheid moet geschieden. Het is financieel niet mogelijk 
de metingen over een (veel) langere periode uit te voeren. Vanuit de theorie worden nog 
te weinig gegevens aangedragen om een en ander theoretisch te quantificeren. 
Met de beschikbare gegevens wordt toch getracht een uitspraak te doen over de totale 
levensduur van de draagconstructie. Daarbij worden de voornoemde meetresultaten als 
representatief aangenomen. 

In de dynamische belastingen op de draagconstructie van de bunkers zijn in hoofdzaak 
drie type intervallen te onderkennen. Dit zijn spanningswisselingen ten gevolge van; 
1. bunker vol - bunker leeg, 
2. het bunkeren, 
3. en de stootbelastingen tijdens het vullen en legen van de bunkers. 

1. Bunker vol - bunker leeg 

Deze belastingwisseling is de grootste die op de draagconstructie aangrijpt. In de 
vermoeiingsanalyse behoeft de grootste belastingwisseling, die minder dan 100 maal 
gedurende de levensduur voorkomt niet meegeteld te worden in de vermoeiing van de 
constructie. Een bunker wordt slechts enkele keren per jaar (1 à 2) volledig geleegd voor 
inspectie en onderhoud. In de levensduur van de centrale komt deze belastingwisseling 
dus minder dan 100 maal voor, en mag buiten beschouwing worden gelaten. Om een 
indruk te krijgen van de orde van grootte wordt het krachtsinterval toch bepaald. 

Bunker vol - bunker leeg = bunkerinhoud = 535. 000 kg [5350 kN] 

Het krachtsinterval per oplegpunt wordt hiermee; 

t.F = 5350 / 4 = 1340 kN 
frequentie: < 100 

2. Bunkeren 

Met een veel grotere frequentie komen de belastingwisselingen voor ten gevolge van het 
bunkeren. Hier wordt de belastingtoename per bunker bedoeld, vanaf start tot eind 
bunkeren. 
Niet elke bunkerperiode wordt er evenveel gebunkerd. Ook de begin- en eindtoestand is 
niet steeds hetzelfde. Om toch deze wisseling in rekening te brengen wordt aangenomen 
dat alle wisselingen steeds even groot zijn. 

Uitgangspunten: 
- jaarverbruik kolen: 894.000 ton [opgave EPZ] 
- dagverbruik kolen: 2975 ton [verbruik meetdagen] 
- aantal bunkerdagen per jaar: 894.000 / 2975 = 300 dagen 
- drie bunkerperioden per dag 
- bunkerperioden per jaar: 3 * 300 = 900 
- steeds vier van vijf molens (bunkers) in bedrijf 



TUE-BKO Vennoeiingsanalyse pagina 104 

- bunkerperioden per bunker per jaar: 900 * 4/5 = 720 
- bunkerperioden per bunker in 25 jaar = 720 * 25 = 18.000 
- hoeveelheid kolen per bunker per bunkerperioden: 2975 /(3 * 4) = 248 ton [ 2480 kN] 

~F = 2480 / 4 = 620 kN 
frequentie: 18.000 

3. Stootbelastingen 

Deze stootbelastingen treden op tijdens het vullen en legen van de bunkers. 
Uit de digitale registraties zijn de amplituden van de specifieke rek na een stootbelasting 
bepaald. Na een stootbelasting wordt een min of meer harmonisch, uitdempend signaal 
gemeten. 
De amplituden x1 en x2 zijn in tabel 9.2 vermeld. Uit deze amplituden wordt een 
krachtsinterval F v berekend . 

...... 
ro 
:> .... 
a.> ...., 
i::: ..... 
r:n ...., 

..c:: 
ü 
ro .... 
~ 

le wisseling 2e wisseling 

Afb. 9.1: Harmonisch uitdempend signaal 

tijd > 

De digitale registraties zijn verricht gedurende één bunkerperiode van ongeveer drie uur. 
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Tabel 9.2: Krachtsinterval Fv uit specifieke verkorting kruiskolom P20 

nr XI Xz Fv nr X1 X2 Fv 
µmlm µmlm kN µmlm µmlm kN 

41 6.108 -5.269 137 
42 6.716 -7.590 172 
43 5.791 -5.830 139 
44 6.627 -5.873 150 
45 6.407 -6.093 150 
46 6.290 -6.015 148 
47 6.355 -7.073 161 
48 8.893 -8.050 203 

9 0.712 -0.655 16 49 6.503 -6.632 158 
10 0.615 -0.752 16 50 5.552 -6.215 141 
11 0.940 -1.013 23 51 0 
12 0.769 -0.794 19 52 9.046 -7.507 199 
13 0.824 -0.982 22 53 7.887 -6.274 170 
14 0.653 -0.714 16 54 7.547 -5.636 158 
15 0.863 -0.992 22 55 6.714 -6.421 158 
16 1.422 -1.996 41 56 7.135 -7.123 171 
17 3.233 -3.310 79 57 7.869 -7.659 186 
18 2.681 -3.032 69 58 8.597 -9.909 222 
19 4.952 -4.814 117 59 5.578 -7.752 160 
20 3.862 -4.194 97 60 9.290 -10.485 237 
21 4.571 -3.095 92 61 5.581 -6.626 147 
22 4.178 -3.244 89 62 6.458 -8.971 185 
23 4.447 -3.952 101 63 10.756 -9.361 241 
24 5.387 -4.720 121 64 9.914 -9.129 229 
25 7.225 -6.154 161 65 11.100 -12.094 278 
26 6.472 -6.028 150 66 10.872 -11.638 270 
27 5.145 -5.060 122 67 8.728 -10.412 230 
28 4.328 -5.047 113 68 9.508 -11.097 247 
29 4.714 -5.832 127 69 7.661 -9.722 209 
30 4.822 -5.822 128 70 9.540 -11.504 253 
31 5.176 -5.761 131 71 8.732 -11.972 249 
32 0 72 7.871 -8.730 199 
33 5.227 -5.418 128 73 9.748 -11.931 260 
34 5.436 -4.672 121 74 9.198 -9.601 226 
35 6.470 -5.590 145 75 10.248 -12.408 272 
36 7.381 -5.656 156 76 11.122 -11.290 269 
37 6.444 -5.324 141 77 7.580 -9.266 202 
38 7.619 -8.641 195 78 8.001 -10.310 220 
39 7.024 -7.771 178 79 7.468 -9.817 207 
40 6.295 -4.985 135 80 6.605 -7.653 171 

Uv = E * (x1 - xi) 
Fv = <lv * Akol 
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Hiermee is het krachtsinterval van de eerste wisseling na een stootbelasting bekend. Om 
de krachtsintervallen van de volgende wisselingen te bepalen, wordt uitgegaan van een 
ideaal zuiver harmonisch, gedempt signaal. Met behulp van het logaritmisch decrement 
worden de krachtsintervallen van de volgende wisselingen berekend. 

ll. = lnö = (.w.T 

T uitdrukken in w : 

A = 2.1t.Ç 

✓1 - ,2 
In dit geval: r = 0,05 

ll. = 2.1t.0,05 :::: 0,314 

✓1 - 0,052 

Inö = 0,314 

X1 
X = --

3 1,37 

= ö = 1,37 

De opeenvolgende krachtsintervallen nemen steeds met een factor 1,37 af. Om de hiermee 
verkregen intervallen hanteerbaar te maken worden ze ingedeeld in klassen van 50 kN. 
Deze klasse-grootte betekent bijvoorbeeld voor de HE 1000 B ligger een buigspanningsin
terval van ongeveer 4 N/mm2• 

De uit tabel 9.2 verkregen krachtsintervallen zijn met behulp van een spreadsheet verder 
bewerkt. In kolom 1 staat het krachtsinterval berekend met de specifieke verlenging plus 
verkorting (x1 en x2). De waarde in de volgende kolommen wordt steeds gevonden door 
de voorgaande te delen door 1,37. Met deze bewerking wordt doorgegaan totdat in de 
laatste kolom alleen waarde in de laagste klasse voorkomen (0-50 kN). 
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Tabel 9.3: Krachtsintervallen uit rekamplituden 

BOR. X1 X2 .t.F1 .t.F2 .t.F3 .t.F4 .t.F5 .t.F6 .t.F7 

O** µmlm µmlm kN kN kN kN kN kN kN 

9 0.712 -0.655 16 12 9 6 5 3 2 
10 0.615 -0.752 16 12 9 6 5 3 2 
11 0.940 -1.013 23 17 12 9 7 5 4 
12 0.769 -0.794 19 14 10 7 5 4 3 
13 0.824 -0.982 22 16 12 8 6 4 3 
14 0.653 -0.714 16 12 9 6 5 3 2 
15 0.863 -0.992 22 16 12 9 6 5 3 
16 1.422 -1.996 41 30 22 16 12 9 6 
17 3.233 -3.310 79 57 42 31 22 16 12 
18 2.681 -3.032 69 50 37 27 19 14 10 
19 4.952 -4.814 117 86 62 46 33 24 18 
20 3.862 -4.194 97 71 52 38 27 20 15 
21 4.571 -3.095 92 67 49 36 26 19 14 
22 4.178 -3.244 89 65 47 35 25 18 13 
23 4.447 -3.952 101 74 54 39 29 21 15 
24 5.387 -4.720 121 89 65 47 34 25 18 
25 7.225 -6.154 161 117 86 62 46 33 24 
26 6.472 -6.028 150 110 80 58 43 31 23 
27 5.145 -5.060 122 89 65 48 35 25 19 
28 4.328 -5.047 113 82 60 44 32 23 17 
29 4.714 -5.832 127 92 67 49 36 26 19 
30 4.822 -5.822 128 93 68 50 36 26 19 
31 5.176 -5.761 131 96 70 51 37 27 20 
32 0 0 0 0 0 0 0 
33 5.227 -5.418 128 93 68 50 36 26 19 
34 5.436 -4.672 121 89 65 47 34 25 18 
35 6.470 -5.590 145 106 77 56 41 30 22 
36 7.381 -5.656 156 114 83 61 44 32 24 
37 6.444 -5.324 141 103 75 55 40 29 21 
38 7.619 -8.641 195 142 104 76 55 40 30 
39 7.024 -7. 771 178 130 95 69 50 37 27 
40 6.295 -4.985 135 99 72 53 38 28 20 
41 6.108 -5.269 137 100 73 53 39 28 21 
42 6.716 -7.590 172 125 91 67 49 36 26 
43 5.791 -5.830 139 102 74 54 40 29 21 
44 6.627 -5.873 150 110 80 58 43 31 23 
45 6.407 -6.093 150 110 80 58 43 31 23 
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Tabel 9.3: Krachtsintervallen uit rekamplituden (vervolg) 

BOR. X1 X2 .t.F1 .t.F2 .t.F3 .t.F4 .t.F5 .t.F6 .t.F7 

O** µmlm µmlm kN kN kN kN kN kN kN 

46 6.290 -6.015 148 108 79 57 42 31 22 
47 6.355 -7.073 161 118 86 63 46 33 24 
48 8.893 -8.050 203 148 108 79 58 42 31 
49 6.503 -6.632 158 115 84 61 45 33 24 
50 5.552 -6.215 141 103 75 55 40 29 21 
51 0 0 0 0 0 0 0 
52 9.046 -7.507 199 145 106 77 56 41 30 
53 7.887 -6.274 170 124 91 66 48 35 26 
54 7.547 -5.636 158 116 84 62 45 33 24 
55 6.714 -6.421 158 115 84 61 45 33 24 
56 7.135 -7.123 171 125 91 67 49 35 26 
57 7.869 -7.659 186 136 99 72 53 39 28 
58 8.597 -9.909 222 162 118 86 63 46 34 
59 5.578 -7. 752 160 117 85 62 45 33 24 
60 9.290 -10.485 237 173 126 92 67 49 36 
61 5.581 -6.626 147 107 78 57 42 30 22 
62 6.458 -8.971 185 135 99 72 53 38 28 
63 10.756 -9.361 241 176 129 94 69 50 37 
64 9.914 -9.129 229 167 122 89 65 47 35 
65 11.100 -12.094 278 203 148 108 79 58 42 
66 10. 872 -11. 638 270 197 144 105 77 56 41 
67 8. 728 -10.412 230 168 122 89 65 48 35 
68 9.508 -11.097 247 181 132 96 70 51 37 
69 7.661 -9.722 209 152 111 81 59 43 32 
70 9.540 -11.504 253 184 135 98 72 52 38 
71 8. 732 -11.972 249 181 132 97 71 51 38 
72 7.871 -8.730 199 145 106 77 57 41 30 
73 9.748 -11.931 260 190 139 101 74 54 39 
74 9.198 -9.601 226 165 120 88 64 47 34 
75 10.248 -12.408 272 199 145 106 77 56 41 
76 11.122 -11.290 269 196 143 105 76 56 41 
77 7.580 -9.266 202 148 108 79 57 42 31 
78 8.001 -10.310 220 160 117 85 62 46 33 
79 7.468 -9.817 207 151 111 81 59 43 31 
80 6.605 -7.653 171 125 91 67 49 35 26 
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Het aantal wisselingen in krachtsinterval-klassen van 50 kN is geturfd. 

Tabel 9.4: Krachtsintervallen per klasse, over een bunkerperiode 

klasse [kN] le1) 2e 3e 4e Se 6e 7e tot 

0 - 50 8 9 12 22 45 62 70 228 
50 - 100 5 15 36 43 25 8 132 

100 - 150 21 29 22 5 77 
150 - 200 17 16 33 
200 - 250 13 1 14 
250 - 300 6 6 

De digitale metingen omvatten precies één bunkerperiode. Met behulp van de analoog 
geregistreerde metingen wordt nu gepoogd bovenstaande gegevens te extrapoleren naar 
een periode van 25 jaar. 
In bijlage K van het meetrapport staan in een tabel de tijdstippen van de registraties. Zo is 
het mogelijk over een tijdvak van 15 uur het aantal stootbelastingen per uur te bepalen. 

Tabel 9.5: Aantal stootbelastingen per uur, op 17/18 September 1991 

tijd [u] aantal opmerking 

16.00 - 17.00 2 start analoge en digitale registratie van de metingen 
17.00 - 18.00 10 
18.00 - 19.00 41 
19.00 - 20.00 44 eind digitale registratie van de metingen 
20.00 - 21.00 6 
21.00 - 22.00 7 
22.00 - 23.00 9 
23.00 - 24.00 5 
00.00 - 01.00 0 
01.00 - 02.00 7 
02.00 - 03.00 31 
03.00 - 04.00 37 
04.00 - 05.00 10 
05.00 - 06.00 7 
06.00 - 07.00 0 
07.00 - O?.?? 0 eind analoge registratie van de metingen 

E 216 

l) wisseling na een stootbclasting 
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Bij de voorgaande tabel horen een aantal opmerkingen. 
In de periode van 16.00 - 20.00 u. worden 97 metingen in 3½ uur geregistreerd. 
Dit komt neer op ongeveer 27,7 stootbelastingen per uur. In die zelfde periode is er 
1493 ton kolen gebunkerd. Omgerekend naar deze hoeveelheid betekent dat 1 
stootbelasting per 15,39 ton. 
Van 20.00 - 02.00 u. worden 34 belastingverschijnselen gemeten. Dit zijn er 
ongeveer 5,67 per uur. 
De volgende bunkerperiode van 02.00 - 04.00 u. geeft 68 stootbelastingen te zien, 
terwijl er 915 ton wordt gebunkerd. Dit zijn 34 stoten per uur of 1 per 13,26 ton. 
Van 04.00 - 07.00 u. worden nog 17 stootverschijnselen gemeten. Dit zijn eveneens 
5,67 registraties per uur. 

Het met de bunkerhoeveelheid gewogen gemiddelde aantal stootbelastingen m een 
bunkerperiode bedraagt; 

27,7 · ---- + 34,0 · ---- = 30,1 stootbelastzngen per uur ( 
1493 ) ( 915 ) . 

1493 + 915 1493 + 915 

of 1 stootbelasting per; 

15 39 •( 1493 ) + 13 26 ·( 915 ) = 14,58 ton bunkerhoeveelheid 
' 1493 + 915 ' 1493 + 915 

Buiten de bunkerperiode bedraagt het aantal belastingverschijnselen, gemiddeld 5,67 per 
uur. 

Op de meetdagen is van de bunkerperiode genoteerd, hoeveel er gebunkerd werd en 
hoelang dat duurde. In onderstaande tabel staat een en ander weergegeven. 

Tabel 9.6: Registratie bunkerperiode, op 17/18 September 1991 

kolen tijd gewogen gemiddelde 
ton min. ton/min. ton/min. 

1050 120 8,75 (1050/5135)*8,75 = 1,789 
446 102 4,37 (446/5135)*4,37 = 0,380 

1496 210 7,12 (1496/5135)*7, 12 = 2,074 
590 96 6,15 (590/5135)*6,15 = 0,707 

1553 210 7,39 (1553/5135)*7 ,39 = 2,235 

E 5135 ton E 7, 185 t/ min. 
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In tabel 9.6 is voor het bunkeren van kolen een gewogen gemiddelde afgeleid van 
7,185 ton/min" Hiermee wordt het aantal bunker-uren per jaar bepaald: 

894000 / (7,185 * 60) = 2100 uren bunkeren. 

In een eerdere aanname is uitgegaan van 300 dagen op jaarbasis. Tussen de bunkerperiode 
blijven er dan nog; 

300 * 24 - 2100 = 5100 uren over. 

Aantal stootbelastingen per jaar in de bunkerperiode: 

2100 * 30, 1 = 63.500 (via stootbelastingen per uur) 
894.000 / 14,58 = 61.500 (via stootbelastingen per tonnage) 

Deze beide benaderingen geven ongeveer hetzelfde antwoord (3 % verschil). Voor 
verdere berekeningen wordt het grootste aantal stootbelastingen aangehouden. 

Aantal stootbelastingen per jaar tussen de bunkerperiode: 

5100 * 5,67 = 29.000 

Het totaal aantal stootbelastingen per jaar bedraagt hiermee: 

63.500 + 29.000 = 92.500 

In 25 jaar zijn dat, 92.500 * 25 = 2.312.500 stootbelastingen. 

Om de in tabel 9.4 gevonden aantal krachtsintervallen in de opeenvolgende klassen te 
vertalen naar 25 jaar moet een aanname gedaan worden over de grootte van de stootbelas
tingen tussen de bunkerperiode. 

Aanname: De krachtsintervallen ten gevolge van de stootbelastingen tussen de bunker
perioden zijn even groot als in een bunkerperiode (pessimistisch). 
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Tabel 9. 7: Overzicht krachtsintervallen per klasse (incl. uitdempingen) 

klasse [kN] I II III Opmerkingen 

0 - 50 228 302.000 7.532.000 stootbelastingen tgv vullen en 
50 - 100 132 174.000 4.361.000 legen van de bunkers 

100 - 150 77 102.000 2.544.000 
150 - 200 33 43.600 1.090.000 
200 - 250 14 18.500 463.000 
250 - 300 6 8.000 198.000 

620 18.000 bunkeren 
1340 100 bunker vol-leeg 

Aantal krachtsintervallen per klasse; 

I : in een specifieke bunkerperiode (digitale meetgegevens) zie tabel 9.4 .. 
II : omgerekend naar een jaar; (* 92.500 / 70 ) 
111 : omgerekend naar 25 jaar; (* 92.500 * 25 / 70) 

Opm : De gegeven krachtsintervallen zijn per oplegpunt (4 per bunker). 
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llF [kN] 

1340 
620 
300 

50 

0.0 
0 -

-

-

-

Afb. 9.2: Belastingspectrum 

Vermoeiingsanalyse 

5 
10 

n-

- f-

6 
10 

In onderstaande tabel worden de numerieke waarde gegeven. 

- - -

Tabel 9.8: Overzicht krachtsintervallen per klasse (incl. uitdempingen) 

klasse frequentie frequentie 
[kN] cumulatief 

1340 100 100 
620 18.000 18.100 

250 - 300 198.000 216.100 
200 - 250 463.000 679.100 
150 - 200 1.090.000 1.769.100 
100 - 150 2.544.000 4.313.100 
50 - 100 4.361.000 8.674.100 
0 - 50 7.532.000 16.206.100 
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log 

Met de gegevens uit tabel 9.8 wordt de draagconstructie van de bunkers beoordeeld op 
vermoeiing. 
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9.2 Vermoeiingsanalyse 

Vermoeiingsgevoeligheid van een constructieonderdeel is afhankelijk van het ontwerp van 
de details. Het is een aspect van scheurinitiatie en -propagatie. Details waarin spannings
verhogende elementen voorkomen als gaten, scherpe overgangen en dergelijke zijn extra 
gevoelig voor vermoeiing. 
Bij lasverbindingen is de vermoeiingsgevoeligheid onder andere afhankelijk van het 
lasproces, lasvorm, het omringende milieu en de detaillering. Voor boutverbindingen is 
ook de detaillering van groot belang, evenals de keuze tussen bouten in ruime gaten of 
voorspan bouten. 
Aan de hand van NEN 2063 worden lasverbindingen in de bunkervloer gecontroleerd. De 
boutverbindingen worden geanalyseerd aan de hand van lit. 1. 

9.2.1 NEN 2063 

In de bunkerondersteuningsvloer komen enkele gelaste verbindingen voor. Aangenomen 
wordt dat de kwaliteit van de lassen voldoet aan de in NEN 2063 (1988) art. 9 gestelde 
eisen. 
De lassen worden op vermoeiing beoordeeld volgens NEN 2063. Deze norm geeft aanwij
zingen voor het ontwerpen van gelaste verbindingen, die gedurende hun gebruiksduur aan 
een vermoeiingsbelasting worden onderworpen. 
De norm is van toepassing indien voor de gelaste verbinding geldt, dat; 
1. er gelijktijdig met de vermoeiing geen brosse breuk optreedt, 
2. de lassen zijn vervaardigd volgens een booglasproces, 
3. de lassen zijn gelegd in ongelegeerd of zwak gelegeerd staal met een gespecificeerde 

vloeigrens tot 355 N/mm2, 

4. de constructie goed tegen corrosie is beschermd, 
5. de constructie zich niet in een aggresief milieu bevindt, zoals bv zeewater, 
6. er geen sprake is van het bezwijken bij een klein aantal wisselingen (low cycle 

fatigue), 
7. de constructie niet langdurig aan lage temperaturen wordt blootgesteld. 

ad 1. Brosse breuk is in het algemeen te vermijden door een goede constructieve vormge
ving, een passende materiaalkeuze en een juiste keuze van de bewerkingsprocessen, 
zoals koud en warm vervormen, lasproces, lasvolgorde etc. 

ad 2. lassen zijn vervaardigd volgens booglasproces 
ad 3. moedermateriaal Fe 360 (ere = 240 N/mm2) 

ad 4. de constructie is na de montage voorzien van coating 
ad 5. De constructie bevindt zich in een gesloten hal en staat dus niet bloot aan het 

buitenmilieu. Wel ligt er op alle constructiedelen en verbindingen een laagje 
kolenstof. De invloed daarvan lijkt gering, daar bij visuele controle (April 1992) de 
coating op de constructie onaangetast was. 
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ad 6. Er mag worden aangenomen dat er geen sprake zal zijn van het bezwijken bij een 
klein aantal wisselingen, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (NEN 
2063, art. 2); 

A<lv ::;; 1,5 Re 
A<lv ::;; 10 Aak 

{t:.7v ~ 1,5 fy /-V3) 
{t:.7v ~ 10 A7k) 

Re = gespecificeerde vloeispanning van het moedermateriaal (<Je = 240 N/mm2) 

A<lv = spanningsinterval dat in gebruiksduur 100 maal wordt overschreden 
A<Jk = spanningsinterval behorende bij 107 wisselingen op de A<J-N-lijn 

In § 9. 8 wordt nader ingegaan op low-cycle fatigue. 
ad 7. de omgevingstemperatuur van de constructie varieert van 20 tot 30° C. 

Voor een betrouwbare vermoeiingsanalyse is het noodzakelijk om met voldoende 
nauwkeurigheid de belastingvariaties naar grootte en aantal vast te stellen en bovendien te 
letten op de richting waarin de belastingen werken. 
De onderhavige constructie met zijn belastingen is uniek. Gegevens over de dynamische 
belastingen zijn daarom bepaald aan de hand van door TNO uitgevoerde metingen. 

In principe moeten de zo goed mogelijk bepaalde belastingen worden vermenigvuldigd 
met een belastingfactor, om de in de vermoeiingsberekening toe te passen rekenbelasting 
te verkrijgen. De belastingfactor voor op vermoeiing belaste constructies bedraagt over 
het algemeen 1,2 (art. 5.2). Gezien de, ten opzichte van de levensduur, korte meetperiode 
waarin de belastingen zijn geregistreerd, en de afuankelijkheid van de belastingverschijn
selen van vochtgehalte, kolensoort en andere onzekerheden, wordt hier een grotere 
belastingfactor aangehouden, namelijk 1,5. 

De spanningen behorende bij de op de verbinding werkende belastingen, moeten worden 
berekend met behulp van de elasticiteitstheorie, op de plaats waar de vermoeiingsscheur 
zou kunnen ontstaan (zoals aangegeven in de atlas 10.2). 

De vermoeiingssterkte van een verbinding wordt bepaald door de detaillering en de 
spanningsverhogende invloeden, zoals gaten en scherpe overgangen. Aan de hand van een 
groot aantal proeven heeft men voor een beperkt aantal details de vermoeiingssterkte 
bepaald. Zijn de spanningsintervallen in grootte en aantal bekend, dan kan de verbinding 
getoetst worden met behulp van in de norm aangegeven 1,,a-N-lijnen en de lineaire 
cumulatieve beschadigingsregel van Palmgren-Miner. 

In de norm worden t:.a-N-lijnen gegeven. Dit zijn lijnen die de betrekking aangeven 
tussen de spanningsintervallen en de levensduur, wanneer wordt uitgegaan van een 
rechthoekig spanningsspectrum (constante amplitude belasting). 
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In de AO"-N-lijn worden drie grenzen aangegeven; 

A<Jv = Spanningsinterval dat in gebruiksduur 100 maal wordt overschreden. 
Spanningsintervallen groter dan AO"v worden even groot als A<Jv aangeno
men, daar het aandeel in de totale vermoeiingsbeschadiging over het 
algemeen gering is, als gevolg van het geringe aantal wisselingen. 

A<Jk - Spanningsinterval behorende bij 107 wisselingen op de 1:,.a-N-lijn. 
Dit wordt de vermoeiingssterkte genoemd. Zijn bij constante amplitude 
belasting de spanningsintervallen kleiner dan Acrk, dan treedt er geen 
vermoeiing op. De waarde van Acrk is atbankelijk van het lasdetail. In de 
atlas (NEN 2063 art. 10.2) worden een aantal details gegeven. 

0,55 AO"k - Variabele spanningsintervallen beneden deze grens dragen niet meer bij tot 
verdere scheurgroei, ondanks het grote aantal wisselingen. 

De belasting op de onderhavige constructie geeft variabele spanningsintervallen. Indien 
alle intervallen kleiner zijn dan A<Jk, mag worden aangenomen dat er geen sprake is van 
vermoeiingsbeschadiging. Komen er echter wel spanningsintervallen voor groter dan .ti.crk, 
dan moet de vermoeiingsbeschadiging worden bepaald met de lineaire beschadigingsregel 
van Palmgren-Miner, waarbij dan tussen het spanninginterval Acri en de levensduur Ni de 
relatie (Acr-N-lijn) volgens onderstaande figuur geldt: 

: 7_'.S 

log 

104 101 2x 108 

N--

Atb.: .ti.cr-N-lijn 
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( 
/1 0 )3 N. = __ k ·107 

' t::.a. 
1 

Indien t.ai < 0,55 .t.ak: 

N. = oo 
1 
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De vermoeiingsbeschadiging wordt berekend uit een sommatie van de waarden n/Ni, en 
wel als volgt: 

Vermoeiingsbeschadiging in het gebied t.ai ~ t.crk: (helling t.cr-N-lijn 1:3) 

Vermoeiingsbeschadiging in het gebied 0,55 t.crk ~ .t.ai < t.ak: (helling t.a-N-lijn 1:5) 

Hierin is cp een factor , die afhankelijk is van de grootte van D3 • In het geval dat slechts 
voor een relatief klein aantal spanningsintervallen geldt; t.ai ~ t.ak (geringe schade D3) 

wordt bij bepaling van D5 een reductie toegepast, omdat anders een grotere veiligheid zou 
ontstaan dan noodzakelijk is. 

25 ·D3 (1 - D3 ) 
q> = ------

15 ·D3 + 1 

cp - reductiefactor (zie tabel 1 NEN 2063) 
ni - aantal spanningswisselingen in de gebruiksduur met een interval ter grootte van 

t.O"j. 

Ni - grenswaarde van het aantal spanningswisselingen met een constant spanningsin
terval t.cri. 



TUE-BKO Vermoeiingsanalyse pagina 118 

Men kan zich nog afvragen of de vermoeiingsbelasting de statische sterkte beïnvloedt, 
met ander woorden of van een constructie die enige tijd is blootgesteld aan een wisselende 
belasting de statische sterkte achteruitgaat, zodat de statische grenssterkte moet worden 
verminderd. Algemeen wordt aangenomen dat het ontstaan van glijbanden en verstevigin
gen op microscopische schaal de statische sterkte niet beïnvloedt, zolang er geen 
macroscopische scheuren zijn opgetreden. Zodra deze wel optreden neemt uiteraard de 
statische sterkte wel af. 

9.2.2 Bouwman 

Naast gelaste verbindingen komen er in de bunkervloer ook geboute verbindingen voor. 
Het beoordelen van de boutverbindingen wordt gedaan aan de hand van lit. 1 van Ir. L.P. 
Bouwman. In dit boekje zijn resultaten van onderzoek naar vermoeiing van bouten en 
geboute verbindingen gepubliceerd. 
Het principe van de vermoeiingsberekening voor bouten komt overeen met die voor 
lassen. Uitgaande van de vermoeiingssterkte bij constante amplitude proeven wordt een 
CTa-N-lijn gegeven. Met behulp van de lineaire cumulatieve beschadigingsregel van 
Palmgren-Miner wordt de totale vermoeiingsbeschadiging van een bout bepaald. 

In onderstaande grafiek wordt de vermoeiingssterkte van M20-10.9 bouten gegeven. 
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Afb. 9.4: CTa-N-lijn; M20-10.9 bouten 
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De grafiek geeft, op basis van een groot aantal proeven, het aantal wisselingen (Ni) 
waarop bij constante spanningsamplitude (aa) bezwijken optreedt. 
Bij de grafiek worden enkele opmerkingen gemaakt: 

Uit proeven is gebleken dat de grootte van de minimum belasting nagenoeg niet 
van invloed is op de vermoeiingssterkte van de bout. De belangrijkste grootheid 
is de amplitude aa. 
Voor de vermoeiing maakt het niet veel uit of bouten 10.9 of bouten 8.8 
worden gebruikt. 

De gegeven waarden voor M20-10.9 bouten, worden hier ook toegepast op M24-8.8 
bouten. 

De punten in de aa-N grafiek (log-log) liggen nagenoeg op een rechte lijn. In de reken
voorbeelden worden door Bouwman 2 punten van de lijn gegeven. 

<1 = 36 N/mm2 
a N = 106 

N = 105 a = 73 N/mm2 
a 

Hiermee wordt het functievoorschrift van de aa-N-lijn bepaald: 

f(x) = ax + b huv log aa = a log N + b 

punt 1.: 
punt 2.: 

log 36 = a log 106 + b 
log 73 = a log 105 + b 

Uit deze twee vergelijkingen zijn de onbekende a en b op te lossen. Daarmee is het 
functievoorschrift op te stellen: 

logaa + 5·log36 - 6·log73 
log N = ---------

log36 - log73 

Door in deze vergelijking een willekeurige aa in te vullen, wordt het bijbehorende aantal 
wisselingen tot bezwijken verkregen. 
Om nu de vermoeiingsbeschadiging te bepalen wordt de lineaire beschadigingsregel van 
Palmgren-Miner toegepast. In tegenstelling tot de beschouwing bij lassen, waar beneden 
een spanning van 0,55 ak de wisselingen niet behoeven te worden meegeteld, worden hier 
wel alle wisselingen meegenomen, bij gebrek aan informatie betreffende de vermoeiing 
van bouten bij kleine spanningswisselingen. De kleinste spanningsintervallen hebben maar 
een geringe bijdrage. 

Bouwman geeft wel aan dat met een belastingfactor moet worden gerekend, maar niet hoe 
groot die moet zijn. Evenals bij lassen houd ik hier derhalve een belastingfactor -y = 1,5 
aan. 
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9.2.3 Eurocode 3 

Indien NEN 2063 en Bouwman geen uitkomst bieden voor het bepalen van de vermoei
ingssterkte, wordt de Eurocode 3 (lit. 16) geraadpleegd. Deze geeft voor een aantal 
lasdetails en voor bouten op afschuiving de vermoeiingssterkte aan. 
Eurocode 3 kent een andere veiligheidsbenadering (art. 9.3). Er wordt gerekend met 
partiële veiligheidsfactoren. Zo moet de belasting worden vermenigvuldigd met een 
belastingfactor 'YFf, en de vermoeiingssterkte worden gedeeld door een factor 'YMf• 

De belastingfactor 'YFf (art. 9.3.2) dekt de onzekerheden in de aanname van: 
- belastingnivo's 
- omzetten van deze belastingen in spanningen en spanningsintervallen 
- het equivalente constante amplitude spanningsinterval uit het ontwerp spanningsspectrum 
- de ontwikkeling van de vermoeiingsbelasting in de levensduur van de constructie 

Tenzij anders vermeld mag voor 'YFf = 1,0 worden aangehouden (art. 9.3.2.4). 

De veiligheidsfactor voor de vermoeiingssterkte dekt de onzekerheden ten gevolge van: 
- de detaillering 
- de afmetingen, vorm en mate van discontinuïteiten 
- lokale spanningsconcentraties ten gevolge van lassen 
- metallurgische effecten 

In art. 9.3.4 worden een aantal waarden aangegeven voor 'YMf· Afhankelijk van de 
gevolgen van het bezwijken van de constructie, en de bereikbaarheid van het detail voor 
inspectie, varieert 'YMf van 1,0 tot 1,35. 

Voor de onderhavige draagconstructie van de kolenbunkers geldt dat de verbindingen niet 
eenvoudig te controleren zijn en dat bezwijken van een verbinding catastrofale gevolgen 
kan hebben. Hier wordt daarom 'YMf = 1,35 aangehouden. 
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9.3 Plaatligger I (h=1880 mm): 

De plaatligger is opgebouwd uit een lijfplaat en· 2 flenzen. Deze zijn samengesteld met 
dubbele hoeklassen (a=4 mm) over de gehele lengte van de ligger. 
De op de oplegging aangrijpende krachtsintervallen worden door de HE 1000 B verdeeld 
over twee plaatliggers. De stootbelastingen uit een bunker worden daardoor gelijk 
verdeeld over oplegging 1 en 2. Dit geldt ook voor de belastingswisselingen ten gevolge 
van de hoeveelheid kolen in een bunker, echter oplegging 1 krijgt belasting uit twee 
bunkers en daarmee dus toch het volledige krachtsinterval. 

Langslas tussen lijf plaatligger en flens {a=4 mm): 

Voor het bepalen van de vermoeiingsbeschadiging moet de t.<Tk van het detail bekend zijn. 
In de atlas komt dit detail overeen met type 305. Voor de vermoeiingssterkte geldt: 

t.<Ty - KSO (.àay = 50 N/mm2
) 

t.az - K25 (.à<Tz = 25 N/mm2) 

t.Tzy - K35 (.b.Tzy = 35 N/mm2
) 

Schuifspanning in het moedermateriaal: (zie ook § 8.2: punt 2. overgang lijf/flens) 

20 ·33423 · 106 

Schuifspanning in de las: 

= _a_T_ N/mm2 
34599 

à "t = à "t ·b = _A_"t_._2_0 = 2,5 • à "t = _a_T_ N/mm2 
Il 2 ·a 2 ·4 13840 

Detail 305 uit de atlas: 

a 4 = - = 0 2 < 0 6 = lasmateriaal maatgevend 
~ 20 ' ' 
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Tabel 9 .9: Spanningsintervallen 

t.F frequentie frequentie t.T t.T11 

kN cumulatief kN N/mm2 

1340 100 100 1340 96,8 
620 18.000 18.100 620 44,8 
300 198.000 216.100 150 10,8 
250 463.000 679.100 125 9,0 
200 1.090.000 1.769.100 100 7,2 
150 2.544.000 4.313.100 75 5,4 
100 4.361.000 8.674.100 50 3,6 
50 7.532.000 16.206.100 25 1,8 

i.rk = 35 N/mm2 (K35, detail nr 305); 0,55 Ark = 19,3 N/mm2 

N = - ·101 = 4 7269·105 
( 

35 )
3 

13 96 8 ' 
' 

N, = -- ·107 = 4 7684 ·106 

( 
35 )

3 

23 448 ' 
' 

100 
D3 = ----

4,7269 ·105 
+ 

18100 

4,7684·106 

D,
0

, = D3 = 0,004 ~ 1 

= 4 0-10-3 

' 

Conclusie: Deze geringe vermoeiingsbeschadiging is verwaarloosbaar. 
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9.3.1 Verbinding 1: Scharnierende oplegging 

Van oplegging 1 worden een aantal lassen op vermoeiing bekeken. De verbinding is 
opgebouwd uit een 30 mm dikke kopplaat die aan de plaatligger is gelast, en een 60 mm 
dikke oplegplaat die op de kopplaat is gelast. De volgende lassen worden gecontroleerd: 
- verticale las tussen lijf plaatligger en kopplaat (dubbele hoeklas a=6 mm), 
- verticale las oplegplaat (dubbele hoeklas a= 12 mm), 
- onderste koplas oplegplaat aan ligger (hoeklas a=8 mm), 

Verticale las tussen het lijf van de plaatligger en de kopplaat (a=6 mm): 

Aanname: De dwarskracht wordt opgenomen door de bovenste helft van de lijfplaat 
(hoogte oplegplaat). Dit is dus ongunstiger dan bij de statische berekening is 
aangenomen. 

Maximale schuifspanning in het moedermateriaal: (elastische spanningsverdeling) 
h = 900 mm;~= 20 mm 

d T•y ·Smax 

b·I 

Maximale schuifspanning in las op halve hoogte: 

a -rzy ·20 
à't = -~-

// 2 ·6 

20 ·4502 
S = --- = 2 025 ·106 mm 3 

max 2 ' 

I = _!._ ·20 ·9003 = 1,215 · 109 mm 4 

12 
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Tabel 9.10: Belasting- en spanningsintervallen 

t.F frequentie frequentie t.T t.Tfli_ 
kN cumulatief kN N/mm 

1340 100 100 1340 279,2 
620 18.000 18.100 620 129,2 
300 198.000 216.100 150 31,3 
250 463.000 679.100 125 26,0 
200 1.090.000 1. 769.100 100 20,8 
150 2.544.000 4.313.100 75 15,6 
100 4.361.000 8.674.100 50 10,4 
50 7.532.000 16.206.100 25 5,2 

t.rk = 35 N/mm2 (K35, detail nr 305); 0,55 t.rk = 19,3 N/mm2 

N = (~)
3 

·107 = 19742 ·104 
13 279,2 , 

N23 = (~)
3 

• 107 = 1,9973 · 105 

129,2 

100 
D3 = ----

1,9742 ·104 
+ 

18100 

1,9973 ·105 

25 ·D3 ·(l - D3 ) 
q> = ----- = 0,89 

15·D3 + 1 

N = (~)
5 

·107 = 1 748 ·107 
35 31,3 ' 

N = (~)
5 

·107 = 4 4205 ·107 
45 26 0 ' 

' 

N = (~)
5 

·107 = 1 349 ·108 
55 20 8 ' 

' 

= 9 6 •10-2 

' 
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216100 679100 
Ds =---

1,748 · 107 4,4205 · 107 
+----

Vennoeiingsanalyse 

+ 1769100 = 4,l ·10-2 
1,349 ·108 

D,
0

, = 9,6 · 10-2 + 0,89 ·4,1 · 10-2 = 0,132 :;;: 1 
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Bij deze aanname treedt in deze las dus een geringe vermoeiingsbeschadiging op. In de 
berekening zijn een aantal veiligheden opgenomen: 
- alle krachtsintervallen zijn op 50 kN naar boven afgerond, 
- ongunstige aanname spanningsverdeling, 
- belastingfactor van 1,5. 
Gezien de ingebouwde veiligheden, en de kleine waarde voor de beschadiging, is dit voor 
de las geen probleem. 
In de las treden ten gevolge van het moment (excentriciteit oplegkracht) ook nog a...1- en 
T...L op. Uit de statische berekening blijkt dat dit lage spanningen zijn. De beschadiging ten 
gevolge van deze spanning zal altijd geringer zijn dan van r11• Ook de combinatie van 
spanningen is geen probleem. 

Verticale las tussen de oplegplaat en de kopplaat (resp. oplegplaat/kolom: a= 12 mm): 

smax = 3,726.106 mm3 

lias = 2,43.109 mm4 

Tabel 9.11: Belasting- en spanningsintervallen 

äF 
kN 

1340 
620 
300 
250 
200 
150 
100 
50 

frequentie 

100 
18.000 

198.000 
463.000 

1.090.000 
2.544.000 
4.361.000 
7.532.000 

frequentie 
cumulatief 

100 
18.100 

216.100 
679.100 

1.769.100 
4.313.100 
8.674.100 

16.206.100 

type 401: 1 = 900 mm 
t1 = 30 mm 1 > 10 . t1 
tz = 240 mm tz > 3 . t1 

äT 
kN 

1340 
620 
150 
125 
100 
75 
50 
25 

.6.'T1i 
N/mm 

128,4 
59,4 
14,4 
12,0 
9,6 
7,2 
4,8 
2,4 
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De spanningsintervallen lager dan 16,5 N/mm2 leveren geen bijdrage aan de vermoeiings
beschadiging. De intervallen hoger dan 30 N/mm2 leveren een bijdrage D3• 

N = (~)
3 

·107 = 12755 ·105 
13 128 4 ' , 

N = (_1Q_)3 

• 107 = 1 2883 · 106 
23 59 4 ' 

' 

100 
D3 = ---- + 

1,2755 · 105 
18100 = 0,015 

1,2883 ·106 

Conclusie: Deze geringe vermoeiingsbeschadiging is verwaarloosbaar. 

Koplas onderzijde oplegplaat (a=8 mm: L 50°): 

= llM·y·y 
I 

Il T· 103 ·35 ·450 · 1,5 =-------
2 43 ·109 , 

Tabel 9.12: Spanningsintervallen 

t.F frequentie frequentie 
kN cumulatief 

1340 100 100 
620 18.000 18.100 
300 198.000 216.100 
250 463.000 679.100 
200 1.090.000 1.769.100 
150 2.544.000 4.313.100 
100 4.361.000 8.674.100 
50 7.532.000 16.206.100 

i.crk = 25 N/mm2 (K25, detail nr 305) 
0,55 i.crk = 13,8 N/mm2 

t.T t:,.(J 

kN N/mm2 

1340 13,0 
620 6,0 
150 1,5 
125 1,2 
100 1,0 
75 0,7 
50 0,5 
25 0,2 

Alle spanningsintervallen zijn kleiner dan 0,55 t.crk, en leveren dus geen bijdrage aan de 
vermoeiingsbeschadiging. 
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9.4 Plaatligger II (h=1280 mm): 

Langslas tussen lijf plaatligger en flens (a=4 mm): 

Schuifspanning in het moedermateriaal: 

À "C = À T · S · y = À T · 7 44 · 10
4 

• 1,5 = 
b ·I 20 · 12109 · 106 

Schuifspanning in de las: 

6. T N/mm 2 

21701 

A ... __ À "C ·b ___ À_'t'_._2_0 2 S A À T u? 2 
u .. = , • u 't' = -- iv, mm 

Il 2 ·a 2 ·4 8680 

Detail 305 uit de atlas: 

a 4 
= - = 0 2 < 0 6 = lasmateriaal maatgevend fi 20 ' ' 

Tabel 9.13: Spanningsintervallen 

AF frequentie frequentie AT 
kN cumulatief kN 

1340 100 100 670 
620 18.000 18.100 310 
300 198.000 216.100 150 
250 463.000 679.100 125 
200 1.090.000 1.769.100 100 
150 2.544.000 4.313.100 75 
100 4.361.000 8.674.100 50 
50 7.532.000 16.206.100 25 

AT// 

N/mm2 

77,2 
35,7 
17,3 
14,4 
11,5 
8,6 
5,8 
2,9 

Ark = 35 N/mm2 (K35, detail nr 305); 0,55 Ark = 19,3 N/mm2 

N = (~)
3 

·107 = 9 3186 ·105 
13 77,2 ' 

( 
35 )

3 
N, = -- ·107 = 9 4232 ·106 

23 35 7 ' 
' 
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100 
D3 = -----

9,3186·105 
+ 

Vennoeiingsanalyse 

18100 
= 2,0 ·10-3 

9,4232 ·106 

D,
0

, = D3 = 0,002 ~ 1 

Conclusie: Deze geringe vermoeiingsbeschadiging is verwaarloosbaar. 
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9.4.1 Verbinding 2: Dubbele hoekstaalverbinding 

Snede b: 

Bij bepaling van de wisselingen van de boutkracht wordt er vanuit gegaan dat er geen of 
nauwelijks contactdruk bestaat tussen de kolomflens en het hoekprofiel. Dit is een reële 
aanname. Zijn deze bouten namelijk niet 'voorgespannen' of is het tegen de kolomflens 
aanliggende been van het hoekprofiel enigszins 'bol', dan ontstaat er geen contactdruk of 
op de verkeerde plaats. 
Hier is dus aangenomen dat de toename van de uitwendige belasting alleen wordt 
opgenomen door toename van de boutkracht. Bijkomend nadeel is dat de boutkracht wordt 
vergroot door de aanwezige wrikkracht (prying force). 

c~(M rF rF 
lM l~ 7 ~ ,C 

1 1 1 

2423 2324 2423 
1 

Afb. 9.5: Schema plaatligger Il (h=1280 mm) 

De variatie in inklemmingsmoment ten gevolge van de krachtsintervallen op de ligger; 

8M 
Àq> = -

l C 

Àtn = 22616·10-6 ·8F - ÀM·l 
Tr ' 2•E[ 

Alf'l = Alf'r; 
c, 1 en EI invullen levert; 

8M = 0,636 ·ÀF·y 

Hieruit volgt de belasting op het bovenste strookje van de verbinding; 

ÀP = ___ À_M_·_l,_04 __ _ 
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Het krachtsinterval in de bovenste bouten wordt bepaald met (zie pag. 75); 

ll.M 
ll.Fb = 0,713 · ll.P = -

7,07 

De spanningsamplitude in de bout bedraagt; 

_ ll.Fb _ ll.M·106 
_ 0,636·/l.F•y·103 

a - -- - ---- - -----'--
a 2 ·As 7,07 ·2 ·353 7,07 ·2 ·353 

a =0128·/l.F·y a , (ll.F in kN) 

Tabel 9.14: Overzicht vermoeiingsbelasting bovenste bouten op trek 

.L\F 
kN 

670 
310 
150 
125 
100 
75 
50 
25 

.L\M 
kNm 

426, 1 
197,2 
95,4 
79,5 
63,6 
47,7 
31,8 
15,9 

.L\P 
kN 

84,5 
39,1 
18,9 
15,8 
12,6 
9,5 
6,3 
3,2 

60,3 
27,9 
13,5 
11,2 
9,0 
6,7 
4,5 
2,2 
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In de onderstaande tabellen wordt de vermoeiingsbeschadiging op trek, van de bovenste 
bouten berekend. Daarbij worden verschillende belastingfactoren aangehouden; 
'Y = 1,00 (gebruiksfase) 
'Y = 1,50 (rekenfase) 

Het aantal wisselingen Ni wordt bepaald met de vergelijking uit § 9.2.2. 
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Tabel 9.15: Overzicht vermoeiingsbeschadiging bovenste bouten op trek (-y = 1,0) 

60,3 
27,9 
13,5 
11,2 
9,0 
6,7 
4,5 
2,2 

85,8 
39,7 
19,2 
16,0 
12,8 
9,6 
6,4 
3,2 

Il· 1 

100 
18.100 

216.100 
679.100 

1.769.100 
4.313.100 
8.674.100 

16.206.100 

N-1 

59.084 
727.130 

7.748.113 
14.031.304 
29.023.168 
74.077.200 

277.480.000 
2.652.900.000 

n-/N-1 1 

0,0017 
0,0249 
0,0279 
0,0484 
0,0610 
0,0582 
0,0313 
0,0061 

E 0,2595 

De vermoeiingsbeschadiging in de gebruiksfase is kleiner dan 1. Hieruit volgt dat de kans 
dat de zwaarst belaste bouten in deze verbinding op vermoeiing op trek bezwijken gering 
1S. 

Tabel 9.16: Overzicht vermoeiingsbeschadiging bovenste bouten op trek (-y = 1,5) 

LlFb er, n- N- n-/N. 
1 1 1 1 

kN N/mm-

60,3 128,3 100 15.934 0,0062 
27,9 59,6 18.100 193.590 0,0930 
13,5 28,8 216.100 2.068.458 0,1045 
11,2 24,0 679.100 3.745.840 0,1813 
9,0 19,2 1. 769.100 7.748.113 0,2283 
6,7 14,4 4.313.100 19.775.859 0,2181 
4,5 9,6 8.674.100 74.077.200 0, 1171 
2,2 4,8 16.206.100 708.230.000 0,0229 

E 0,9714 

Wordt bij de bepaling van de vermoeiingsbeschadiging een belastingfactor van -y - 1,5 
aangehouden, dan blijft de totale beschadiging in 25 jaar net kleiner dan 1. 
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De bouten in snede b worden niet alleen op trek belast, maar ook op afschuiving. Deze 
vermoeiing wordt hier beoordeeld. 

AF = !::.F 
sV 2 •14 

In Eurocode 3 (lit. 16) wordt de vermoeiingssterkte van bouten op afschuiving gegeven. 
Table 9.6.2.; Detail Category 100; 
Llrc - 100 N/mm2 (Stress range at constant amplitude fatigue limit, N = 5.106

) 

LlrL = 46 N/mm2 (Stress range cut-off limit, N = lü8) 

Belastingfactoren; 'YMf = 1,35; 'YFf = 1,0 
Llrc I 'YMf = 100 / 1,35 = 74, 1 N/mm2 

LlrL / î'Mf = 46 / 1,35 = 34, 1 N/mm2 

Het aantal wisselingen tot bezwijken wordt als volgt bepaald: 

Als 'YFf • Llri ~ LlrL / 'YMr: 

N, = 2 . 106 ·( t::. r: cl y Mils 
Ar:,·yFf 

N. = oo 
1 

Tabel 9.17: Vermoeiingsbeschadiging bovenste bouten snede b op afschuiving 

LlFS Llr
1 

n- N- n-/N-1 1 1 1 

kN N/mm-

23,9 67,7 100 3.141.800 nihil 
11,1 31,4 18.100 00 

5,4 15,3 216.100 00 

4,5 12,7 679.100 00 

3,6 10,2 1.769.100 00 

2,7 7,6 4.313.100 00 

1,8 5,1 8.674.100 00 

0,9 2,5 16.206.100 00 

E nihil 
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Snede a: 

In snede a werkt een moment en een dwarskracht. De bouten in deze snede moeten 
worden gecontroleerd op dwarskrachtvermoeiing. Hierbij wordt aangenomen dat de 
bouten zowel het moment als de dwarskracht op afschuiving opnemen. Dit is een 
ongunstige aanname, daar eerder is gebleken dat het moment op wrijving wordt opgeno
men. 

Tabel 9.18: Overzicht vermoeiingsbelasting bovenste bouten snede a 

ÀF ÀM ÀFsH ÀFsv ÀFs 

kN kNm kN kN kN 

670 426,1 152,2 47,9 159,6 
310 197,2 70,4 22,1 73,8 
150 95,4 34, 1 10,7 35,7 
125 79,5 28,4 8,9 29,8 
100 63,6 22,7 7,1 23,8 
75 47,7 17,0 5,4 17,8 
50 31,8 11,4 3,6 12,0 
25 15,9 5,7 1,8 6,0 

ÀF = uitwendige krachtsinterval op de ligger 
ÀM = momentinterval in verbinding 
ÀF88 = horizontale schuifkracht op bovenste bout tgv moment (vrij rotatiecentrum) 
ÀF8v = verticale schuikracht per bout tgv dwarskracht 
ÀF8 = resulterende schuifkracht op bovenste bout 

ÀM·0,52 
ÀFsH = -------------------

2 •[0,522 +0,442 +0,362 +0,282 +0,2û2 +0,122 +0,042] 

ÀF = dF 
sV 14 

De variatie in schuifspanning (dubbelsnedig) wordt bepaald met: 

ÀFS 
À't = --

s 2·A 
s 

dM - --
2,8 
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Tabel 9.19: Overzicht vermoeiingsbelasting bovenste bouten snede a op afschuiving 

AFS AT~ n- N- n-/N-1 1 1 1 

kN N/mm-

159,6 226,1 100 7.562 0,0132 
73,8 104,5 18.100 358.544 0,0505 
35,7 50,6 216.100 13.470.000 0,0160 
29,8 42,2 679.100 33.385.600 0,0203 
23,8 33,7 1.769.100 00 

17,8 25,2 4.313.100 00 

12,0 17,0 8.674.100 00 

6,0 8,5 16.206.100 00 

E 0,1000 

De vermoeiingsbeschadiging op afschuiving, in snede a is veel kleiner dan 1. 

Conclusie: Bouten in snede a en snede b voldoen 
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9.5 HE 1000 B 

Deze ligger is een standaard walsprofiel. In het profiel komen geen vermoeiingsgevoelige 
details voor. De ligger wordt verder niet op vermoeiing geanalyseerd. 

9.5.1 Verbinding 3: kopplaatverbinding (oplegging A) 

De gelijkmatig verdeelde lijnlast ten gevolge van een stootbelasting bedraagt; 

ll.q = ll.Q 
2,07 

Uit de lineair elastische berekening blijkt dat bij een gebruiksbelasting van q = 705 kN/m 
een inklemmingsmoment M = 393,6 kNm optreedt. Hiermee is het momentinterval ten 
gevolge van de stootbelastingen te bepalen. 

ll.M = M · ll.q = 393 6 · ll.q 
y=l ' 705 

qy=l 

Het eindmoment in de ligger moet vanwege de schuine aansluiting m twee loodrechte 
richtingen worden ontbonden. 

De dwarskracht in de verbinding bedraagt: 

ll.T = ll.Q + 
2 

ll.M 
3,934 

Tabel 9.20: Overzicht vermoeiingsbelasting kopplaatverbinding 

LlQ Llq LlM Il.Mb 
kN kN/m kNm kNm 

1340 647,3 361,4 255,6 
620 299,5 167,2 118,2 
300 144,9 80,9 57,2 
250 120,8 67,4 47,7 
200 96,6 53,9 38,1 
150 72,5 40,5 28,6 
100 48,3 27,0 19, 1 
50 24,2 13,5 9,5 

/l.T 
kN 

761,9 
352,5 
170,6 
142,1 
113,7 
85,3 
56,9 
28,4 

Met deze belastinggegevens worden de lassen en bouten van de verbinding gecontroleerd. 
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Lassen (a=5 mm): 

Lijfhoogte bij aansluiting; h = 894 mm 

llT·y 
à-r =--

// 2 ·a ·h 

Trekspanning op de keeldoorsnede van de las van het bovenste strookje kopplaat: 

/la =-------à_M_·l_0_
6
_·8_5_2_·y-"--------

.1. 
2 ·a · 125 ·(8522 + 7272 + 6022 + 4772 + 3522 + 2272 + 1022) 

Tabel 9.21: Overzicht spanningsintervallen lassen kopplaatverbinding 

/lQ tiT/~ llo--½ n-1 

kN N/mm- N/mm-

1340 127,7 182,0 100 
620 59,1 84,2 18.100 
300 28,7 40,7 216.100 
250 23,9 33,9 679.100 
200 19,1 27,1 1.769.100 
150 14,3 20,4 4.313.100 
100 9,6 13,6 8.674.100 
50 4,8 6,8 16.206.100 

t:.7k = 35 N/mm2 (K35, detail nr 305); 0,55 t:.Tk = 19,3 N/mm2 

Vermoeiingsbeschadiging las op afschuiving: 

N13 = (~)
3 

• 107 
= 205890 

127,7 

N23 = (~)
3

·107 = 2077000 
59,1 

D -3 -
100 

205890 

cp = 0,20 

+ 
18100 

= 0,0092 
2077000 
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N35 = (~)
5

·107 = 26973000 
28,7 

N45 = (~)
5 

• 107 = 67352000 
23,9 

Vennoeiingsanalyse 

D 216100 + 679100 = O,Ol8 5 = 26973000 67352000 

D,
0

, = 0,0092 + 0,2 ·0,018 = 0,013 

Vermoeiingsbeschadiging las op trek: 

ti.ak = 25 N/mm2 (K25, detail nr 305); 0,55 ti.ak = 13,8 N/mm2 

N = (~)
3 

·107 = 25918 13 182 0 
' 

N23 = (~)
3 

• 107 = 261750 
84,2 

N33 = (~)
3 

·107 = 2317600 
40,7 

N43 = (~)
3 

·107 = 4010700 
33,9 

N53 = (~)
3 

• 107 = 7850800 
27,1 

100 
D3 = 25918 + 

18100 
261750 

<P = 1 (D3 > 0,2) 

+ 
216100 

2317600 
+ 

679100 
4010700 

+ 1769100 = 0,561 
7850800 
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N65 = (~)s · 107 = 27641000 
20,4 

Ds = 4313100 = 0,156 
27641000 

D,
0

, = 0,561 + 1 ·0,156 = 0,717 

Vermoeiingsanalyse 

Volgens NEN 2063 art. 8.3 moet voor combinaties van spanningen gelden: 

0,717 + 0,013 = 0,73 ~ 1,1 

Conclusie: De vermoeiingsbeschadiging van deze lassen is toelaatbaar 
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Bouten: 

Bouten op trek: 

Uit de lineair elastische berekening blijkt dat bij een moment M = 278,3 kNm in de bout 
links boven in de verbinding een trekkracht optreedt van Fb = 135,2 kN. Hiermee wordt 
de krachtsinterval in die bout ten gevolge van de stootbelastingen bepaald. Aangenomen 
wordt dat de belastingwisselingen geheel door de bouten worden opgenomen. Er wordt 
dus niet met een eventuele contactdruk gerekend. 

2·A s 

6.M 
= 135,2•--b 

278,3 

Tabel 9.22: Overzicht trekkrachtintervallen bovenste bouten kopplaatverbinding 

6.Mb AFbL aa½ 
kNm kN N/mm 

255,6 124,1 175,8 
118,2 57,4 81,3 
57,2 27,8 39,4 
47,7 23,1 32,7 
38,1 18,5 26,2 
28,6 13,8 19,5 
19,1 9,2 13,0 
9,5 4,6 6,5 

Met de gegevens van Bouwman wordt de vermoeiingsbeschadiging van de zwaarst belaste 
bout berekend. Hierbij wordt als belastingfactor 'Y = 1,0 aangehouden 
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Tabel 9 .23: Vermoeiingsbeschadiging bouten kopplaatverbinding op trek ( y = 1, 0) 

124,1 
57,4 
27,8 
23,1 
18,5 
13,8 
9,2 
4,6 

175,8 
81,3 
39,4 
32,7 
26,2 
19,5 
13,0 
6,5 

n-1 

100 
18.100 

216.100 
679.100 

1.769.100 
4.313.100 
8.674.100 

16.206.100 

N· 1 

5.712 
70.416 

745.318 
1.367. 729 
2.886.191 
7.366.556 

27.593.939 
263.820.000 

n-/N-1 1 

0.0175 
0.2570 
0.2899 
0.4965 
0.6130 
0.5855 
0.3143 
0.0614 

E 2.6352 

Conclusie: Zelfs met een belastingfactor y = 1,0 is de vermoeiingsbeschadiging ten 
gevolge van de trekbelasting groter dan 1. Dit betekent dat de bout 
bezwijkt binnen de levensduur van de constructie !. 
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Bouten kopplaatverbinding op afschuiving: 

Afschuiving: tgv T 

ilF = ilT 
sT 14 

(ilMW - 0,045 ·ilT) )0,3752 + 0,1202 
ilF sw = --------------

4 ·(0,3752+0,2502 +0,1252) + 14·0,1202 

120 
ilF swH = ilF sw ·cos(arctg-) 

375 
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Tabel 9.24: Overzicht schuifkracht intervallen bouten kopplaatverbinding (-y= 1,0) 

ilMw ilFsT ÀFsw FswV FswH 
kNm kN kN kN kN 

255,6 54,4 81, 1 24,5 76,6 
118,2 25,2 37,5 11,3 35,4 
57,2 12,2 18, 1 5,5 17,1 
47,7 10,1 15, 1 4,6 14,3 
38,1 8, 1 12, 1 3,7 11,4 
28,6 6,1 9,1 2,7 8,6 
19, 1 4,1 6,0 1,8 5,7 
9,5 2,0 3,0 0,9 2,9 

ilFsR = ✓ (llFsT + ilF swV)2 + ilF swH2 

ilFsL = ✓ (ilFsT - ilF swv)2 + ilF swH2 

JlFsR 
't = --

aR À 
s 
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Tabel 9.25: Overzicht afschuifintervallen bouten kopplaatverbinding (-y=l,0) 

..1Mw ..1FsR ..1FsL Ta~ 
kNm kN kN N/mm 

255,6 110,0 82,2 311,6 
118,2 50,8 38,0 143,9 
57,2 24,6 18,4 69,7 
47,7 20,5 15,3 58,1 
38, 1 16,4 12,2 46,5 
28,6 12,3 9,2 34,8 
19,1 8,2 6,1 23,2 
9,5 4,1 3,1 11,6 

Eurocode 3; Table 9.6.2.; Detail Category 100; 
..11c - 100 N/mm2 (Stress range at constant amplitude fatigue limit, N = 5.106) 

..11L - 46 N/mm2 (Stress range cut-off limit, N = 108) 

Belastingfactoren; 'YMf = 1,35; 'YFf = 1,0 
..11c I 'YMf = 100 / 1,35 = 74,1 N/mm2 

..11L / Î'Mf = 46 / 1,35 = 34, 1 N/mm2 

Tabel 9.26: Vermoeiingsbeschadiging bouten koppl.verb. op afschuiving hMr=l,35) 

Ta~ n- N- n-/N-1 1 1 1 

N/mm 

311,6 100 1.521 0,0657 
143,9 18.100 72.413 0,2500 
69,7 216.100 2.716.200 0,0796 
58,1 679.100 6.749.000 0,1006 
46,5 1.769.100 20.552.000 0,0861 
34,8 4.313.100 87.544.000 0,0493 
23,2 8.674.100 00 0 
11,6 16.206.100 00 0 

E 0,6313 

Conclusie: De vermoeiingsbeschadiging van de bovenste en onderste, rechtse bout, 
op afschuiving is kleiner dan 1. Echter gevoegd bij de beschadiging ten 
gevolge van de trekbelasting op de bovenste rechtse bout zal deze bout 
zeker bezwijken. 
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9.5.2 Verbinding 3: kopplaatverbinding (oplegging B) 

Vanwege de aansluiting op de rotatieslappe plaatligger II, werkt in deze oplegging geen 
moment. De verbinding behoeft alleen op dwarskrachtintervallen te worden gecontroleerd. 

llT = llF 
2 

Afschuiving: tgv T 

llF = llT 
sT 14 

llMw )0,3752 + o,12C>2 
llF sw = --------------

4 ·(0,3752 +0,2502 +0,1252) + 14·0,12C>2 

120 
llF H = llFsw·cos(arctg-) 

sw 375 

Tabel 9.27: Overzicht krachtintervallen op bouten kopplaatverbinding (-y=l,0) 

AF llT llMw Li.FsT Li.Fsw 
kN kN kNm kN kN 

1340 670 30,2 47,9 11,0 
620 310 14,0 22,1 5,1 
300 150 6,8 10,7 2,5 
250 125 5,6 8,9 2,0 
200 100 4,5 7,1 1,6 
150 75 3,4 5,3 1,2 
100 50 2,2 3,6 0,8 
50 25 1,1 1,8 0,4 
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Tabel 9.28: Overzicht afschuifintervallen op bouten kopplaatverbinding (-y=l,0) 

AT AFswV AFswH ti.FsR ra~ 
kN kN kN kN N/mm 

670 3,4 10,5 52,4 148,4 
310 1,5 4,9 24,1 68,3 
150 0,8 2,4 11,7 33, 1 
125 0,6 1,9 9,7 27,5 
100 0,5 1,5 7,7 21,8 
75 0,4 1,1 5,8 16,4 
50 0,2 0,8 3,9 11,0 
25 0,1 0,4 1,9 5,4 

Tabel 9.29: Vermoeiingsbeschadiging bouten koppl.verb. op afschuiving hMr=l,35) 

AT 7aR Il· N- n-/N-1 1 1 1 

kN N/mrn2 

670 148,4 100 62.080 0,002 
310 68,3 18.100 3.006.200 0,006 
150 33, 1 216.100 00 

125 27,5 679.100 00 

100 21,8 1.769.100 00 

75 16,4 4.313.100 00 

50 11,0 8.674.100 00 

25 5,4 16.206.100 00 

E 0,008 

Conclusie: Deze vermoeiingsbeschadiging is verwaarloosbaar 
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9 .6 Kolommen 

De statische en dynamische belastingen uit de bunkers worden via de vloerliggers naar de 
kolommen afgevoerd. Op een tussenkolom (P16-P18-P20-P22) grijpt een belasting aan uit 
2 bunkers. In uitzonderlijke gevallen kunnen beide bunkers gelijktijdig vol en ook 
gelijktijdig leeg zijn. Daarmee worden de twee grootste belastingwisselingen op een 
kolom, ten gevolge van "bunker vol - bunker leeg" en ten gevolge van het bunkeren twee 
maal zo groot als in voorgaande berekeningen. Bij de belastingwisselingen ten gevolge 
van de stootbelastingen wordt ervan uitgegaan dat er maar in één bunker tegelijk een 
stootbelasting optreedt. 

De spanningswisselingen in een kolom worden berekend met: 

~F·l,5 
57160 

Voor de vermoeiingsterkte van het moedermateriaal wordt klasse KSO aangehouden: 

Tabel 9.30: Vermoeiingsbeschadiging kolommen 

..:1F ACT~ n- N- n-/N-1 1 1 1 

kN N/mm 

2680 70,3 100 14.700.000 nihil 
1240 32,5 18.100 CXl 

300 7,9 216.100 CXl 

250 6,7 679.100 CXl 

200 5,2 1. 769.100 CXl 

150 3,9 4.313.100 CXl 

100 2,6 8.674.100 CXl 

50 1,3 16.206.100 CXl 

E nihil 

ACTk = 80 N/mm2; 0,55 ACTk = 44 N/mm2 

N13 = (~r·l07 = 1,47·107 

70,3 

Conclusie: Deze vermoeiingsbeschadiging is verwaarloosbaar 
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9.7 Vermoeiing moedermateriaal 

Naast controle van lassen en bouten, moet ook het moedermateriaal van onderdelen van 
de verbinding worden gecontroleerd. Voor verbinding 2 betreft dat de hoekstalen en voor 
verbinding 3 de kopplaat. 

Verbinding 2. Dubbel hoekprofiel {120.120.12) 

Uit de statische berekening in § 8.3.1 blijkt dat in snede C, over de boutenrij door de 
kolomflens, het eerst het elastisch moment wordt bereikt in een hoekprofiel. Na door 
belasten wordt ook hier het eerst het plastisch moment bereikt. 

b 

C 

a 

Afb. 9.6: AanduMing snede 

Het heersende spanningsbeeld in snede C van het hoekprofiel is erg gecompliceerd. De 
snede wordt belast op dubbele buiging en op een horizontale en verticale dwarskracht. 
Door de boutgaten komen er spanningspieken voor. De boutkoppen met onderlegringen 
zorgen daarentegen weer voor een versterking van de doorsnede. In de hoek van het 
profiel verandert de doorsnede door de afrondingsstraal. Dit alles is van invloed op de 
vervormingen en spanningen in snede C. 
Bij verder berekeningen worden bovenstaande effecten tegen elkaar weggestreept, en 
wordt voor een strookje van de verbinding uitgegaan van een volle doorsnede in snede C 
(12 * 80 mm2). 

In verband met de vermoeiingsanalyse is het belangrijk te weten hoe hoog de buigspan
ningen in de zwaarst belaste snede zijn en hoe vaak die spanningen optreden. Daartoe 
wordt berekend hoe groot de uitwendige belastingen op de plaatligger zijn op de bepaalde 
punten uit het M-cp diagram (tabel 8.1). 
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2423 2324 2423 

7170 

Atb. 9. 7: Schema plaatligger II 

punt 1.: Elastisch moment in bovenste strookje hoekstaal 

M = 163,3 kNm; cp = 0,00035 rad 

m = 2 2616·10-6 ·F - M·l = 2 2616 ·10-6 ·F -
,.. ' 2EI ' 

163,3 ·7,17 = 0,00035 
2 ·2,1 · 108 • 12109 · 10-6 

huv F = 257 kN 

De hoeveelheid kolen in een bunker bedraagt dan: 
totaal gewicht - eigen gewicht bunker = 8 * 257 - 480 = 1576 kN 
Dit is; 1576 / 5350 = 30 % van de maximale hoeveelheid kolen in een bunker. 

Dus als een bunker voor 30 % gevuld is, treedt in het bovenste strookje van de dubbele 
hoekstaalverbinding, het elastisch moment op in snede C. 

punt 2.: Plastisch moment in bovenste strookje hoekstaal 

M = 248,5 kNm; cp = 0,0005326 rad 

q> = 2,2616·10-6 ·F - 248•5 '7•17 
= 0,0005326 

2 ·2,1 · 108 
• 12109 · 10-6 

huv F = 390 kN 

De hoeveelheid kolen in een bunker bedraagt dan: 
totaal gewicht - eigen gewicht bunker = 8 * 390 - 480 = 2640 kN 
Dit is; 2640 / 5350 = 50 % van de maximale hoeveelheid kolen in een bunker. 

Dus als een bunker voor 50 % gevuld is, treedt in het bovenste strookje van de dubbele 
hoekstaalverbinding, het plastisch moment op in snede C. 

Bij verdere vulling van de bunker heerst in het bovenste strookje van de verbinding in 
snede C een volplastische spanningsverdeling. 
Op de volgende pagina is het verloop van de buigspanning in de uiterste vezel uitgezet 
tegen de uitwendige belasting. 
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elaslisch elasto-plastisch plastisch 

240 

240 240 

56 240 240 

0-t------,r---------+-----+-----------+----+----
0 60 257 390 730 805 

F [kN] 

Afb. 9.8: Buigspanning in snede C tgv F 

De buigspanning in de uiterste vezel van het hoekprofiel in snede C ten gevolge van het 
eigen gewicht van de bunker bedraagt: 
Fbunker = 480 / 8 = 60 kN 

60 
ah = - ·240 = 56 N/mm 2 

257 

Bij een volle bunker bedraagt F: 
(480 + 5350) / 8 = 5830 / 8 ::::: 730 kN 
Komt daar nog een stootbelasting uit de bunker bij, dan bedraagt F: 
730 + 75 = 805 kN 

Is een bunker voor meer dan 50 % gevuld, wat gemiddeld het geval zal zijn, dan treedt er 
vloei op in het bovenste strookje van de hoekstalen. Hier bovenop komen de belastingwis
selingen ten gevolge van de stootbelastingen. Dit maakt een vermoeiingsanalyse ook 
complex. 

Volgens art. 6.1 van NEN 2063 moeten spanningen, behorende bij de op de verbinding 
werkende belastingen, worden berekend met behulp van de elasticiteitstheorie op de plaats 
waar de vermoeiingsscheur zou kunnen ontstaan. 
Ondanks de plastische spanningsverdeling in snede C, worden de spanningswisselingen 
ten gevolge van de stootbelastingen berekend volgens de elasticiteitstheorie. 
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!1M = 22616·10-6 ·/1F - !1M·l 
c ' 2·EI 

Invullen: c = 466571 kNm/rad; 1 = 7,17 m; I = 12109 106 mm4 

11M = 0,636 · 11F 

De trekbelasting op het bovenste strookje wordt daarmee: 

11P = 11M 
5,04 

De wisselingen in buigspanningen worden bepaald met: 

11P 11P 
À<Jb = - •<J = -- •240 = 

Pe e 32,4 

De wisselingen in schuifspanningen worden bepaald met: 

11F 11F 
À~= -- = ---- = 

v 2 ·h ·t 2 · 1140 · 12 

Tabel 9.31: Vermoeiingsbelasting hoekprofielen (,y=l,0) 

.1F .t.M .t.P .t.a~ 
kN kNm kN N/mm-

670 426,1 84,5 626,3 
310 197,2 39,1 289,8 
150 95,4 18,9 140,2 
125 79,5 15,8 116,8 
100 63,6 12,6 93,5 
75 47,7 9,5 70,1 
50 31,8 6,3 46,7 
25 15,9 3,2 23,4 

De grootste buigspanningswisseling bedraagt; .t.ab = 626,3 N/mm2 • 

Aab > 1,5. Re= 1,5. 240 = 360 N/mm2 (zie§ 9.2.1) 
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.t.T 

N/mm~ 

24,5 
11,3 
5,5 
4,6 
3,7 
2,7 
1,8 
0,9 

Deze wisseling behoort daarmee tot de low-cycle fatigue en behoeft hier niet verder mee 
genomen te worden. De low-cycle fatigue wordt apart beoordeeld. 
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De vermoeiingssterkte van het moedermateriaal ten gevolge van het belastinggeval 
buiging is niet bekend. Voor de vermoeiing van het moedermateriaal, in relatie met 
gelaste constructies, ten gevolge van normaalkrachten wordt klasse KSO aangehouden. 
Daar bij buiging in de doorsnede na scheurinitiatie nog enige reserve in de doorsnede 
aanwezig is (verschuiven van de neutrale lijn) wordt ook hier klasse KSO aangehouden. 
Aangenomen wordt dus dat de vermoeiingssterkte op buiging minimaal even groot is als 
bij normaalvervorming. 

Tabel 9.32: Vermoeiingsbeschadiging tgv buigspanningen in hoekprofielen (-y=l.0) 

,1F 
kN 

670 
310 
150 
125 
100 
75 
50 
25 

t.CT~ 
N/mm 

289,8 
140,2 
116,8 
93,5 
70,1 
46,7 
23,4 

n-1 

100 
18.100 

216.100 
679.100 

1.769.100 
4.313.100 
8.674.100 

16.206.100 

N-1 

210.370 
1.857.900 
3.213.200 
6.263.800 

19.358.000 
147.530.000 

00 

t.a·k = 80 N/mm2; 0,55 t.CTk = 44 N/mm2 

N13 = (~)
3 

• 107 = 210370 
289,8 

N23 = (~)
3 

·107= 1857900 
140,2 

N33 = (~)
3 

·107= 3213200 
116,8 

18100 
D3 = 210370 + 

216100 
1857900 

+ 
679100 
3213200 

+ 1769100 = 0,6961 
6263800 

n-/N-1 1 

0,0860 
0,1163 
0,2114 
0,2824 
0,2228 
0,0588 
0,0000 
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4313100 
19358000 

+ 
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8674100 = 0,2816 
147530000 

D,
01 

= 0,6961 + 1 ·0,2816 = 0,9777 
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Conclusie: Met een belastingfactor -y=l,O is de vermoeiingsbeschadiging op buiging 
net kleiner dan 1. ! 

In NEN 2063 wordt voor de vermoeiingsterkte van afschuiving van het moedermateriaal 
geen waarde gegeven. Aangenomen wordt dat deze V3 maal kleiner is dan klasse KSO. 
t.Tk = 0,58 . 80 = 46,2 N/mm2; 0,55 t.rk = 25,4 N/mm2 

Met deze vermoeiingssterkte is de vermoeiingsbeschadiging ten gevolge van afschuiving 
nihil. 

Tabel 9.33: Vermoeiingsbeschadiging tgv buigspanningen in hoekprofielen (-y=l.5} 

LlF 
kN 

670 
310 
150 
125 
100 
75 
50 
25 

434,7 
210,3 
175,2 
140,3 
105,2 
70,1 
35,1 

Il· 1 

100 
18.100 

216.100 
679.100 

1.769.100 
4.313.100 
8.674.100 

16.206.100 

N-1 

1-c-f 
1-c-f 

550.490 
952.070 

1.854.000 
4.397.700 

19.358.000 
00 

n-/N-1 1 

0,3926 
0,7133 
0,9542 
0,9808 
0,4481 
0,0000 

I; 3,4889 

Conclusie: Met een belastingfactor 'Y = 1,5 is de vermoeiingsbeschadiging op 
buiging groter dan 1. ! 
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Verbinding 3. Kopplaatverbinding 

Het moedermateriaal van de kopplaat moet ook gecontroleerd worden op vermoeiing. 
Met behulp van het M-<p diagram worden de belastingintervallen op de kopplaat bepaald. 

fl.M = ll.Q ·M = ll.Q ·393 6 = 
4s<' Q e4fl 1460 ' 

II 

In tabel 8.2 staat het moment op de verbinding waarmee bovenin de kopplaat het elastisch 
moment wordt bereikt. Hiermee worden de buigspanningen ten gevolge van de belastings
intervallen berekend. 

ll.Q ll.M4s<') 
2 + 3,934 ·y Ä 't' = ....,___ ____ _.___ 

25·940 

Tabel 9.34: Belasting- en spanningsintervallen op kopplaat (-y=l.5) 

!::,.Q .t.M45 .t.a~ .t.1 

kN kNm N/mm- N/mm2 

1340 361,2 364,1 48,6 
620 167,1 168,5 22,5 
300 80,9 81,6 11,0 
250 67,4 68,0 9,0 
200 53,9 54,3 7,2 
150 40,4 40,7 5,4 
100 27,0 27,2 3,6 
50 13,5 13,7 1,8 

.t.ak = 80 N/mm2; 0,55 .t.ak = 44 N/mm2 

Nl3 = (~ r ·107= 1070200 
168,5 
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D 18100 + 216100 = 0,0398 3 = 1070200 9423200 

'P = 0,60 

N35 = (~)s ·107= 22538000 
68,0 

D = 679100 + 
5 22538000 

1769100 = 0,0556 
69415000 

D,
0

, = 0,0398 + 0,60 ·0,0556 = 0,0732 

ti.rk = 80 / -V3 = 46,2 N/mm2; 0,55 ti.rk = 25,4 N/mm2 

N = (
46

•
2

)
3 

·107 
= 8590500 13 48 6 , 

100 
8590500 

= nihil 

Conclusie: De vermoeiingsbeschadiging van de kopplaat is verwaarloosbaar. 
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9.8 Low-cycle fatigue 

Met low-cycle fatigue wordt het gebied van de vermoeiing bedoeld, waarbij grote 
(plastische) rekken optreden. De overgang van "high-cycle fatigue" naar "low-cycle 
fatigue" is niet scherp afgebakend. In NEN 2063 is aangenomen dat van low-cycle fatigue 
gesproken moet worden als de rekken zo hoog zijn dat het aantal wisselingen tot breuk 
kleiner wordt dan 10.000 en als: 
A<lv > 1,5 Re 
A<lv > 10 ACTk 

Verbinding 2. Dubbele hoestaalverbinding 

Bovenin het hoekstaal wordt al vrij snel, bij half volle bunkers, een volplastisch moment 
bereikt. Daarna treedt nog een groot aantal wisselingen op in het plastisch gebied. Wordt 
volgens de elasticiteitstheorie de spanningswisseling ten gevolge van de grootste belasting
wisseling berekend, dan blijkt deze veel groter te zijn dan 1,5 maal de vloeigrens van het 
moedermateriaal: 
A<Jb = 626,3 N/mm2 

A<Jb > 1,5 CTe huv 626,3 > 1,5 240 = 360 N/mm2 

Deze grootste wisseling valt dus onder low-cycle fatigue. 

Wat de invloed is van dit beperkt aantal wisselingen (100) met grote spanningsamplitude 
is niet eenvoudig na te gaan. Ook de invloed van een groot aantal kleinere wisselingen op 
een volplastisch belaste doorsnede is onbekend. 
Er is weinig kwantitatieve data voorhanden van low-cycle fatigue. Wel is bekend wat de 
invloed is van wisselend vloeien. Als gevolg van de vernieling van de kristalstructuur kan 
een doorsnede slechts een beperkt aantal malen wisselend vloeien doorstaan. 

e % N 

± 5 20 
+ 2 200 
+ 1 1000 
± 0,5 5000 
+ 0,3 15000 

e > 0,3 % ; levensduur afhankelijk van rekken - plastische vemoeiing 
e < 0,3 % ; levensduur afhankelijk van spanningen - vermoeiing 

In het hoekstaal hebben we echter niet te maken met wisselend vloeien, daar het moment 
in de doorsnede niet van draairichting verandert. 

Conclusie: Gezien het klein aantal wisselingen zal de vermoeiingsbeschadiging ten 
gevolge van low-cycle fatigue wel meevallen ! 
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De op vermoeiing gecontroleerde verbindingen moeten ook worden getoetst aan de low
cycle fatigue criteria. Daartoe is het lasdetail gezocht met de grootste spanningswisseling 
in de las. Dit is een detail uit verbinding 1; § 9. 3 .1 - tabel 9 .10. Als de hier bijbehorende 
grootste spanningswisseling aan de criteria voldoet, dan voldoen ook de overige details 
hieraan. 

Verticale las tussen het lijf van de plaatligger en de kopplaat 

De grootste spanningswisseling in de las bedraagt; t.1°Jt = 279,2 N/mm2 

t.Tk = 35 N/mm2 

= 1,5 ·0,58 ·240 = 298,3 N/mm 2 

0,7 

li-r11 < l0·d-rk = 350 N/mm 2 

Conclusie: In de gecontroleerde lasdetails treedt geen low-cycle fatigue op. 



TUE-BKO Conclusies pagina 156 

10. CONCLUSIES 

In dit onderzoek zijn de constructieve aspecten bestudeerd van trillingen in de stalen 
draagconstructie van de kolenbunkers. 
Voor het verkrijgen van quantitatieve gegevens van de dynamische belastingen is een 
meetprogramma uitgevoerd. De constructie is zowel statisch als dynamisch geanalyseerd. 
Ook is in verband met het grote aantal stootbelastingen een vermoeiingsanalyse uitge
voerd. 

10.1 Algemeen 

Over de levensduur van de centrale grijpen per bunker ruim 2 miljoen grote en 
kleine stootbelastingen aan op de draagconstructie van de kolenbunkers. 

De constructie is niet ontworpen op dynamische belastingen. 

De maximale massa kolen in een bunker is 10 % groter dan in het ontwerp is 
aangenomen (535 ton ipv 480 ton). 

In een bunker heerst volgens DIN 1055 een massastroom. 

10.2 Trillingshinder 

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek, was het beoordelen van de hinderlijkheid 
van de trillingen in de vloeren van de werkplaats en het kantoor. In hoofdstuk 6 van het 
bij dit onderzoek behorende TNO/TUE meetrapport (BI-92-020*) is de beoordeling nader 
uitgewerkt. Hier wordt volstaan met het overnemen van de daaruit getrokken conclusies. 

De uit de poederkoolmolens afkomstige trillingen in de vloeren van de werk
plaatsen, overschrijden de grenswaarden van ISO 2631-2 niet. Volgens deze 
norm geven de geregistreerde trillingen uit de poederkoolmolens geen aanlei
ding tot hinder. 

De op 18 September 1991 op de 2e verdiepingsvloer van het kantoor, aan de 
zijde van het ketelhuis, geregistreerde trillingen overschrijden de in DIN 4150 
gestelde streefwaarden voor continue trillingen gedurende lange tijd met 
betrekking tot hinder. Dit betekent dat op de plaats waar gemeten is er sprake 
kan zijn van hinder ten gevolge van trillingen in de draagconstructie van het 
kantoor. 
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10.3 Meetprogramma 

Het meetprogramma is in een vroeg stadium (September 1991) opgezet, om inzicht te 
krijgen in de dynamische belastingen en het gedrag van de constructie. Uit de meetresul
taten zijn de grootte en het aantal stootbelastingen op de draagconstructie van de kolen
bunkers vastgesteld. 
Zou het meetprogramma nogmaals opgezet worden dan zou het iets aangepast worden. 

Tijdens meetserie 2. zijn op de kolommen P20 en N20, 2 rekstrookjes per 
kolom aangebracht om de variatie in de rek te registreren. De 4 rekstrookjes 
hadden beter over 4 kolommen verdeeld kunnen worden. 

Voor een beter inzicht in de krachtswerking in de bunkerondersteuningsvloer 
hadden er op de diverse vloerliggers en in de verbindingen rekstrookjes 
aangebracht kunnen worden (het aantal op de data-aquisitie aan te sluiten 
meetopnemers was echter beperkt). 

Met een uitgebreider meetprogramma kan de interactie tussen de silo's worden 
vastgesteld. 

Met het toenemen van de meettijd neemt de betrouwbaarheid van een extrapola
tie van de meetgegevens naar 25 jaar toe. 

Voor de conclusies uit het meetprogramma wordt verwezen naar het meetrapport. 

10.4 Draagconstructie kolenbunkers 

De door de poederkoolmolens veroorzaakte en naar de kolomvoeten van de 
staalconstructie overgedragen trillingen hebben constructief gezien geen 
nadelige invloed op de duurzaamheid van de stalen draagconstructie van de 
kolenbunkers. 

Het dynamisch gedrag van de draagconstructie van de kolenbunkers is met een 
twee-massa-veersysteem redelijk goed te simuleren. 

De eigen frequentie van de draagconstructie bedraagt ongeveer 4 Hz. 

Er is weinig data voorhanden voor wat betreft de dynamische belastingen uit 
silo's op ondersteuningsconstructies. 

Van de draagconstructie van de kolenbunkers zijn enkele liggers en verbindingen uit de 
bunkerdraagvloer en een kolom gecontroleerd. Deze onderdelen zijn gecontroleerd op de 
rekenbelasting (-y=l,5), tenzij anders vermeld. 
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10.4.1 Plaatligger I (h= 1880 mm) 

Het profiel voldoet aan de controle van de grenstoestand. 

De langslassen tussen de lijfplaat en de flenzen lopen verwaarloosbare vermoei
ingsbeschadiging op. 

10.4.2 Verbinding 1. Scharnierende oplegging 

De verbinding voldoet aan de controle van de grenstoestand. 

In enkele lassen treedt een zeer geringe vermoeiingsbeschadiging op. 

10.4.3 Plaatligger II (h = 1280 mm) 

Het profiel voldoet aan de controle van de grenstoestand. 

De langslassen tussen de lijfplaat en de flenzen lopen verwaarloosbare vermoei
ingsbeschadiging op. 

10.4.4 Verbinding 2. Dubbele hoekstaalverbinding 

De verbinding voldoet aan de controle van de grenstoestand. 

De vermoeiingsbeschadiging van de bovenste bouten in de verbinding blijft net 
kleiner dan 1. 

De vermoeiingsbeschadiging van het moedermateriaal van de hoekstalen blijft 
bij een belastingfactor 'Y = 1, 0 net kleiner dan 1. Met een belastingfactor -y = 1,5 
wordt de vermoeiingsbeschadiging 3,49. 
Met de aanname die in de berekening zijn gedaan, bezwijkt het hoekstaal net 
niet onder de gebruiksbelasting binnen de technische levensduur van 25 jaar. de 
veiligheid daarbij is zeer gering. 

10.4.5 HE 1000 B 

Het profiel voldoet aan de controle van de grenstoestand. 
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10.4.6 Verbinding 3. Kopplaatverbinding (oplegging A) 

De bovenste bouten kunnen de snedekrachten ten gevolge van de gebruiksbelas
ting (-y = 1,0) opnemen. Het inklemmingsmoment ten gevolge van de rekenbe
lasting kan niet worden opgenomen. Er is dus maar een zeer geringe veiligheid 
aanwezig in deze verbinding. 

De vermoeiingsbeschadiging van de lassen (0,73) is toelaatbaar. 

De vermoeiingsbeschadiging van de bovenste bouten (2,64) ten gevolge van de 
gebruiksbelasting (-y=l,0) is ontoelaatbaar. De bouten bezwijken op vermoeiing 
binnen de levensduur van de centrale. 

De vermoeiingsbeschadiging van het moedermateriaal van de kopplaat is 
verwaarloosbaar. 

10.4.7 Verbinding 3. Kopplaatverbinding (oplegging B) 

De verbinding voldoet aan de controle van de grenstoestand. 

De vermoeiingsbeschadiging van de bouten is verwaarloosbaar. 

10.4.8 Kolommen 

De kolommen voldoen aan de controle van de grenstoestand. 

De vermoeiingsbeschadiging van de kolommen is verwaarloosbaar. 

Slotconclusie: 

De invloed van de trillingen uit de poederkoolmolens op de duurzaamheid van de 
draagconstructie van de kolenbunkers is nihil. 
De profielen in de bunkerondersteuningsvloer voldoen aan de controle in de grenstoe
stand, ze zijn sterk genoeg om de optredende belastingen te dragen. In de liggers treden 
geen vermoeiingsverschijnselen op. 
Verbinding 2 en 3 zouden op termijn problemen kunnen gaan geven. Voor verbinding 2 
geldt dat de veiligheidsmarge met betrekking tot vermoeiing van het moedermateriaal van 
de hoekstalen gering is. Deze oplegging zou verbeterd kunnen worden. Verbinding 3 kan 
de optredende gebruiksbelasting net dragen. Er is dus weinig veiligheid in de verbinding 
aanwezig. De bouten in de verbinding bezwijken op vermoeiing. Deze verbinding moet 
dus verbeterd worden. In het volgende hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor 
verbetering van de verbindingen 2 en 3. 
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11. AANBEVELINGEN 

Uit de conclusies blijkt dat in enkele verbindingen in de bunkerondersteuningsvloer 
binnen de levensduur van de centrale problemen kunnen gaan ontstaan. Hier worden 
enkele aanbevelingen gedaan om mogelijke problemen af te wenden. 

11.1 Algemeen 

De maximale massa kolen per bunker moet worden teruggebracht tot 480 ton. 
Maatregelen moeten worden getroffen dat er niet meer kolen in een bunker 
worden gestort. 

Gedurende het vullen van de bunkers treden aanzienlijk meer stootbelastingen 
op. Bunkeren buiten de kantooruren, zal eventuele klachten betreffende de 
hinder mogelijk verminderen. 

De eigenschappen van het stortgoed bepalen mede het stromingsgedrag in een 
bunker. Met name het vochtpercentage van de kolenmassa heeft een belangrijke 
invloed. Een hoog vochtpercentage laat de kolen eerder 'aankoeken', en ook 
brug- of koepelvorming treedt vlugger op. Dit is van invloed op de grootte en 
het aantal stootbelastingen. 
Getracht moet worden het vochtpercentage van de kolen in de bunkers zo laag 
mogelijk te houden. 

11.2 Draagconstructie kolenbunkers 

In de bunkervloer komen twee type verbindingen voor die om aandacht vragen. Dit zijn 
de dubbele hoekstaalverbindingen en de kopplaatverbinding. De eerste zou verbeterd 
kunnen worden, terwijl de laatste mijns inziens verbeterd moet worden. 

11.2.1 Verbinding 2. Dubbele hoekstaalverbinding 

Uit de berekening volgt dat de verbinding de statische belasting in de rekenfase kan 
dragen. De vermoeiing ten gevolge van de dynamische belastingen speelt hier een 
belangrijke rol. Zouden de bovenste bouten de vermoeiing ten gevolge van de rekenbelas
ting (')'=1,5) nog wel kunnen dragen, het moedermateriaal van de hoekstalen kan maar 
net de vermoeiing ten gevolge van de gebruiksbelasting ('Y= 1,0) aan. 
Normaal gesproken blijft de verbinding heel, maar als een van de aannname of het 
belastingspectrum ongunstig afwijkt, dan kunnen er scheuren in de hoekstalen ontstaan. 
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Dit probleem kan op twee manieren benaderd worden; men kan kiezen voor: 

1. Een periodieke inspectie (min. 1 maal per jaar) van alle dubbele hoekstaalver
bindingen. Bij eventuele scheurvorming wordt correctief gehandeld. 

2. Relatief eenvoudige preventieve maatregelen waarbij de mogelijke problemen 
ten gevolge van de vermoeiing worden voorkomen. 

ad 1. De inspectie dient door een deskundige op het gebied van staalconstructie te 
worden uitgevoerd. Bij de controle van de verbinding dient onder andere gelet 
te worden op: 
- oppervlakte beschadigingen 
- vervormingen 
- loszittende bouten 
- scheurvorming 
Eventueel kan ook een magnetisch en/of ultrasoon onderzoek uitgevoerd 
worden. Van de inspecties moeten rapporten worden gemaakt, ten einde het 
verloop van optredende mankementen over de tijd te kunnen volgen. 

ad 2. Tussen de lijfplaat van de ligger en de hoekprofielen ontwikkeld een moment, 
doordat de bouten vast zijn aangedraaid (voorgespannen). 
Zouden de bouten niet zo vast zijn aangedraaid, en de plaatligger zou vrij 
kunnen roteren tussen de hoekprofielen (scharnieroplegging), dan is er geen 
probleem met deze verbinding. Wel zouden voorzieningen moeten worden 
getroffen om te voorkomen dat de verbindingsmiddelen lostrillen. 

Voorstel: - vervang M24-bouten in snede a door gladde stalen pennen met opgestuikte 
kop en met borgpen. 

- óf huidige moeren vervangen door moeren met voorziening tegen lostrillen. 
- óf veerringen aanbrengen. 

Opmerking: boutgaten ruimen tot cp 26 mm 

Door deze aanpassing wordt de variatie m de bovenste boutkracht in snede b fors 
verlaagd, tot een ongevaarlijk nivo. 

In het geval van een scharnieroplegging, bedraagt het interval in de bovenste bout; 

ilM = 0,06 · ilF ·y = 0,06 ·670 · 1,0 = 40,2 kNm 

ilP = 
ilM 

5,04 

40
•
2 

= 8,0 kN 
5,04 

il F = 0 713 · il P = 0 713 · 8 0 = 5 68 kN 
b , ' ' ' 
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= 8,1 N/mm 2 

Deze (grootste) spanningsamplitude is voor de bouten ongevaarlijk. 

Ontwerp van een vermoeiingsbestendige aansluiting 
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De onderhavige dubbele hoekstaalverbinding is zeer ongunstig ontworpen ten aanzien van 
vermoeiing. Variatie in uitwendige belasting wordt bijna geheel door de bouten opgeno
men, en niet door bijvoorbeeld vermindering van de contactdruk. 
Indien in de ontwerpfase wordt onderkend dat een verbinding op vermoeiing wordt belast, 
kan beter een andere oplossing worden gekozen. 
Het huidige ontwerp kan verbeterd worden naar een vermoeiingsbestendig ontwerp. De 
hoekstalen moeten worden vervangen door een element dat lijkt op een dubbel hoekprofiel 
waarvan de benen evenwijdig aan de kolomflens aan elkaar zitten. 

HE 800 A 

huidig ontwerp verbeterd ontwerp 

Afb. 11.1: Horizontale doorsnede dubbele hoekstaalverbinding 
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Het element bestaat uit een doorgaande plaat evenwijdig aan de kolomflens. Hierop zijn 
twee strips gelast waartussen het lijf van de plaatligger kan worden opgenomen. Tussen 
de doorgaande plaat en de kolomflens moet een vulstrip worden aangebracht, in de lijn 
lijf plaatligger - lijf kolom. De strip (contactpunt) moet niet breder zijn dan nodig voor 
het overbrengen van de contactdruk. De doorgaande plaat moet met voorspanbouten tegen 
de kolomflens worden aangebout. 

De voorspanning in de bouten moet zo groot mogelijk zijn (des te meer contactdruk). 
Door deze grote boutkrachten zal de doorgaande plaat buigen. De plaat moet zo stijf 
worden gedimensioneerd dat er geen 'prying force' kan ontstaan. 

In lit. 1 geeft Bouwman nog enkele wenken bij het ontwerpen van deze verbinding: 
De plaats van de contactkracht, die door het aandraaien van de bouten wordt 
opgewekt, is van grote invloed op de kans op vermoeiing van de bouten. 
De contactkracht moet op een zodanige plaats werken dat de krachtsoverdracht 
via vermindering van de contactkracht, in vergelijking met de krachtsoverdracht 
via vermeerdering van de boutkracht, met zo gering mogelijke vervormingen 
gepaard gaat. 
Indien de contactvlakken op een gunstige plaats worden gehouden, is er geen 
kans op vermoeiing van de bouten zolang de trekkrachten kleiner zijn dan de 
contactkracht. Hierdoor kan in vele gevallen een ingewikkelde berekening naar 
de vermoeiing van de bouten komen te vervallen. Wel moeten evt. aanwezige 
lassen voor de overbrenging van de kracht op vermoeiing worden berekend. 
Om de kans op vermoeiing zo klein mogelijk te maken moeten de voorspan
krachten zo groot mogelijk worden gehouden. 
Opdat voldoende zekerheid wordt verkregen over de grootte van de voorspan
kracht, is in vele gevallen het aanspannen tot in het plastisch gebied van de 
bout sterk aan te bevelen. 
Het is meestal gunstig de afstand van de bouten tot het onderdeel waarin de 
trekkracht werkt zo klein mogelijk te kiezen. 
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11.2.2 Verbinding 3. Kopplaatverbinding (oplegging A) 

Voor alle duidelijkheid, oplegging A is de aansluiting op plaatligger I, waarbij aan twee 
zijden van de lijfplaat een kopplaat wordt aangesloten. 
Deze verbinding kan net de snedekrachten ten gevolge van de gebruiksbelasting ('y = 1,0) 
dragen. De bovenste bouten worden in dat geval tot de grenskracht belast. Dit betekent 
dat de verbinding de optredende gebruiksbelasting net kan dragen, maar dat er zeer 
weinig veiligheid in de verbinding aanwezig is. Daarbij komt dat de bovenste bouten ook 
binnen de technische levensduur van de centrale onder de dynamische belasting (-y= 1,0) 
op vermoeiing zullen bezwijken. 
Gezien beide uitkomsten moeten er voor deze verbinding maatregelen genomen worden. 

Doordat de verbinding te stijf is, trekt deze teveel moment naar zich toe. Wil men de 
verbinding verbeteren, dan zal de stijfueid van de totale verbinding (kopplaat + bouten) 
moeten worden verlaagd. Aan de kopplaat is in de huidige situatie niets meer te verande
ren. Op het punt van de bouten zijn wel aanpassingen mogelijk. 
Door het toepassen van speciale bouten of door voorzieningen te treffen kan voorkomen 
worden dat er in de verbinding momenten ontstaan en daarmee trekkrachten in de bouten. 
Het gebruik van de juiste veerringen, of bouten met een borst1), waarbij het mogelijk 
wordt dat de kopplaat ter plaatse van de bouten ca. 1 mm over de boutsteel kan verschui
ven aan beide zijde van het lijf van de plaatligger. Als er een kleine gaping tussen de 
kopplaat en het lijf van de ligger kan ontstaan, werkt de oplegging als een scharnier. 
Bij deze verschuiving kan de dwarskracht niet meer door de bouten worden opgenomen. 
Dit vraagt om een extra voorziening. 

Onder de kopplaat is op het lijf van de plaatligger een montageplaatje gelast. Voor het 
opnemen van de volledige dwarskracht zijn de lassen aan het plaatje veel te licht 
uitgevoerd. Daar niet bekend is hoe zwaar de lassen zijn uitgevoerd, en wat de kwaliteit 
van die lassen is, wordt geadviseerd om deze plaatjes te verwijderen. In plaats daarvan 
moet er een grotere plaat op het lijf worden gelast. 
De plaat moet zo worden gedimensioneerd en gepositioneerd dat de hartlijn van de plaat 
in het verlengde ligt van de dwarskracht uit het lijf van de HE-B. Op de volgende pagina 
staat een afbeelding van de oplegplaat. 

T = 705 * 2,07 * 1,5 / 2 = 1095 kN (rekenbelasting) 

l) Diameter gladde boutsteel is groter dan de diameter van het gedeelte met draad 
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32.600 + 

De dwarskracht wordt verdeeld over de lassen aan de plaat (a= 12 mm) naar verhouding 
van de laslengten: 
zijlas 1095 * 250/(250 + 470 + 250) = 282,2 kN 
onderste las : 1095 * 470/(250 + 470 + 250) = 530,6 kN 

De schuifspanning in een zijlas bedraagt: 

T .. 
,: = --3:!l.... = 

11 a ·h 
282,2 · 103 = 94,1 N/mm2 

12·250 

De spanning in de onderste las bedraagt: 

= 530,6 . 103 = 66,5 N/mm 2 

fi ·12 ·470 
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Aangenomen wordt dat de dwarskracht op de oplegplaat, 25 mm uit het lijf van de 
plaatligger staat. Hierdoor werkt er op de zijlassen nog een moment ter grootte van: 
M = 1095 * 0,025 = 27,4 kNm 
Het moment heeft een gedwongen rotatiepunt op de onderzijde van de oplegplaat. De 
trekspanning bovenin de zijlassen ten gevolge van het moment bedraagt: 

(J = 
3·M 

2·a·h 2 
= 3 ·27,4 · 106 = 54,8 N/mm2 

2 ·12 ·2502 

= 
54

'
8 

= 38,7 N/mm 2 
{i 

oc = 0,7 .J 38,72 + 3 ·( 38,72 + 94,12
) = 126,3 N/mm 2 < 240 N/mm 2 

De schuifspanning in het moedermateriaal van de plaatligger ten gevolge van een 
dwarskracht aan beide zijde van het lijf bedraagt: 

2 ·282,2 · 10
3 

= 112,9 N/mm 2 < 0,58 ·240 = 139,2 N/mm 2 

20·250 

Als de oplegplaat (470 * 250 * 30 mm3
) met hoeklassen a= 12 mm aan het lijf van de 

plaatligger worden gelast, kan deze plaat de dwarskracht in de rekenfase opnemen. 

Bij de montage moet de oplegplaat goed tegen de onderzijde van de kopplaat en tegen het 
lijf van de plaatligger worden gesteld. Gezien het gewicht van de plaat (27, 7 kg) moeten 
hier wat hulpmiddelen worden toegepast (stellen op de onderflens plaatligger, of ophangen 
aan de onderflens van de HE-B). 

Op de volgende pagina is een doorsnede van de plaatligger met de oplegplaten afgebeeld. 
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PLAATLIGGER I 

KLEINE GAPING 

t=25 

HE 1000 B 

b. a=12 

30 30 

Afb. 11.3: Oplegplaat onder kopplaat HE 1000 B (doorsnede) 

De lassen aan de oplegplaten worden ook door wisselende belastingen belast, en moeten 
dus ook op vermoeiing beoordeeld worden. 

Voor de vermoeiingsberekening wordt aangenomen dat de zijtassen alle wisselingen 
opnemen. Dit is ongunstiger dan bij de statische berekening is aangenomen. 
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Tabel 11.1: Vermoeiingsbelasting en -spanningen 

àT 1:,.711 /:,.(J 

kN N/rnrn2 N/mrn2 

670 167,5 50,3 
310 77,5 23,3 
150 37,5 11,3 
125 31,3 9,4 
100 25,0 7,5 
75 18,8 5,6 
50 12,5 3,8 
25 6,3 1,9 

!l-r:/1 = 
!lT·l03 ·y !lT·103 ·1 5 !lT 

= ' =-
2·a·h 2 ·12·250 4 

Il a = 
!lM·106 ·y ·3 tl T · 25 · 103 

• 1 ,5 · 3 3·/lT 
= =--

2·a·h 2 2·12 ·2502 40 

Afschuiving: Detail 401: K30; 1:,.7k = 30 N/rnrn2; 0,55 1:,.7k = 16,5 N/rnm2 

Trekspanning: Detail 305: K25; 1:,.(Jk = 25 N/rnm2; 0,55 1:,.(Jk = 13,8 N/rnm2 

N = (-12_)3 

·107 = 57454 13 167 5 
' 

N = (~)
3 

·107 = 580040 23 77 5 
' 

N = (~)
3 

• 107 = 5120000 33 37 5 
' 

N43 = (~)
3 

• 107 
= 8805000 

31,3 

100 
D3 = 57454 + 

cp = 0,98 

18100 
580040 

+ 
216100 

5120000 
+ 679100 = 0, 152 

8805000 
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Nss = (_1Q__)
5
·107 = 24883000 

25,0 

N6s = ( _lQ__ r · 107 = 103470000 
18,8 

Ds 
1769100 4313100 

= 0,113 = + 
24883000 103470000 

Dtot = 0,152 + 0,98 ·0,113 = 0,263 

Deze vermoeiingsbeschadiging is bij een -y = 1,5 toelaatbaar. De vermoeiingsbeschadiging 
ten gevolge van de trekspanningen boven in de las zijn nihil. 

Indien onder de kopplaat aan de HE-B, op het lijf van plaatligger I, een plaat 250 * 470 * 
30 mm3 met aan drie zijde een hoeklas a= 12 mm wordt gelast, en er worden bouten 
toegepast die een kleine gaping tussen de kopplaat en het lijf van de plaatligger mogelijk 
maken, kan deze verbinding de optredende belasting inclusief de vermoeiing opnemen. 

De consequenties van de voorgestelde maatregelen voor het verband in, en de 
stabiliteit van de constructie zijn niet beoordeeld !. 
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De in de Amercentrale gemeten zakking van 20 mm zou dus ook voor de bunkers van 
Borssele kunnen gelden. Daar deze bunkers minder groot zijn, is de impuls van de 
zakkende kolenmassa kleiner, en daarmee het effect op de omgeving. Bovendien treedt er 
ook niet zo'n duidelijke interactie op tussen de bunkers. 

Wil men echter dit probleem oplossen aan de 'belastingkant', dan zou het aanbrengen van 
luchtkanonnen te overwegen zijn. 
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Probleemanalyse 



PROBLEE11STELLING 

"bezwijkt de draagconstructie onder de optredende belastingen ?" 

1 MECHANICA 1 1 BELASTING 1 DRAAGCONSTRUCTIE 
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MECHANICA 

korte duur 

massa -veer-systeem 

overdrachtsfunctie 

responsfunctie 

vergrotingsfactor 

amplitude 

sp. criterium 
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sterkte 
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lange duur 
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gem. spanning 

ampl. spanning 
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STATISCH 

eigen gewicht 
rustende belasting 

veranderlijke belasting 
bijzondere belasting 

wind 

K.M.S. 

BELASTINGEK 

DYNAMISCH 

stootbelastingen 
continue sloorbelastingen 
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fundering 

palen 
balken 
poeren 

/ 

kolommen 

walsprof. 
amengest pr 

1 DRAAGCONSTRUCTIE 1 
-------

--------------_/ ----------~ 
---------------/ 
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GEOMETRIE 

liggers 

walsprof. 
plaatliggers 

schoren 

walsprbf. 
buizen 

1 verbindingen 1 

1 

scharnier 
ged. inkl. 
voll. inkl. 

1 
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lasverb. 
boutverb. 

-----------· --·------· 
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-------------1 MATERIAAL 1 
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eigenschap 
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Bijlage D 

Terreinsituat ie 
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TERREINSITUATIE CCB 

' p 

- - --------------- -'-----

CJ Weg 14 Vliegassilo's 34 Kolenlransportband 
Omheining 15 Rookgasventilatoren 40 Weegbrug 

181 Hoogspanningsmast 16-01 Gavo 44 Gasturbine 
A Bewakings logé 16-02 Kalksteensilo 45 Noodslroomdieselgebouw 
B Portierslogé 16-03 Absorber 46 Ketelhulpgebouw 
01 Ketelhuis 16-04 Opvangtank 47 EMRA-ruimte machinezaal 
02 Machinegebouw 17 Oude schoorsteen 48 Kantoor NP 
03 EMRA-gebouw 18 Gipsgebouw 49 Gasontvangststation 
04 Kantoor werkplaatsen 19--01 Schoorsteen 50 Afvalwaterpompengebouw 
05 Bedrijfsvoering kantoren 19--02 Radioactievestoffen opslaggebouw 51 HS-schakelruimte 6kV 
06 HS-schakelruimte 6kV 20 Watervoorraadtank 52 EB-1rafo BT 52 
07 O1-pompengebouw 22 Zoutzuurtank 53 EB-trafo BT 2 
08 HS-schakelruimte 10kV 24 CO, en H, station 54 Alvalwatertank 
09 Afvalwaterbehandeling Brandblusvijver 55 DEMI watertank 
to Watervoorzieningsgebouw 27 Flessen- en chemicaliën opslag 56 Brandweerkazerne 
11 Machinetrafo 29 Lichte olietank 57 Magazijn produktie 
13 E-filters 31 Asopslag 58 Depot gevaarlijke sloffen 

Terreinsituatie 
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Bijlage E 

Overzicht ketelhuis 
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Ketelhuis 3D 
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Bijlage F 

Kolenbunkers 
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Kolenbunker 
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Inhoud bunker: 

Een bunker is opgebouwd uit een stalen cilinder van ruim 12 m hoog en een inwendige 
diameter van 7,3 m. Daaronder een conus van ruim 9 m hoog, die uitmondt in een van 
rond naar rechthoekig verlopend eindstuk. De maatvoering van de bunker vindt U op 
pagina 22. 
De bruto inhoud van een bunker wordt hieronder berekend. 

cylinder ; 

conus I 

conus II ; 

conus III; 

h 
<i> 

V 

V 

V 

h 
D 

V 

= 12,165 m 
= 7,3 nl 

= ¼ *7[*7 32*12 165 z 
' ' 

9,035 111 

- 7,3 111 

= 2,0 m 

= %*7[*9,035*(3,652 + 3,65*1 + 1) "" 

= 2,3 111 

= 2,0 111 

= 2,0 * 0,65 1112 

= 0,314 111 

= 2,0 * 0,65 m2 

= 2*0,65*0,314 "" 

BRUTO INHOUD 

509 m3 

170 

5 

0,4 

---+ 
685 m3 
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In een bunker wordt maximaal 535 ton kolen gestort. Hierna wordt bepaald hoever de 
bunker dan gevuld is. 

Gegevens: 
- stortgewicht kolen : 10 kN/m2 

- hoek van inw. wrijving : 35° 
- top kolenmassa heeft een kegelvorm 

hkegel = r ·tg cp = 3,65 ·tg 35 z 2,55 m 

1t ·h .,2 
Vkegel = --

3
-

= 1t ·2,55 ·3,65
2 

= 35,6 m3 

3 

Volume kolen : 5350 / 10 = 
In de conus -
Top cilinder (kegelvorrn) 

Blijft over in de cilinder 

heil = 
324 

= 7,74 m 
1t ·3 652 

' 

Effectieve kolen hoogte in de bunker: 
heff = huitloop + hconus + heil + hkcgcl 

535 
175,4 
35,6 

324 

herr = 314 + 11335 + 7740 + 2550 = 20240 mm 

h/ d = 20240 / 7300 ~ 2, 77 
AIO = 1r.d2 / 4.1r.d = d / 4 = 7300 / 4 = 1825 mm 

m3 

m3 
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Om beter inzicht te krijgen in het bedrijfsproces rond de bunkers heb ik op 14 April 1992 
een gesprek gehad met Dhr. Maurice van EPZ. Hieronder staan de belangrijkste gegevens 
uit dit onderhoud: 

- De bunkers worden continu leeggetrokken (ook tijdens bunkeren). 
- De bunkers worden drie maal per dag gevuld. 
- De kolen worden met behulp van een transportband centrisch in een bunker gestort. 
- Een bunker wordt in één keer gevuld. 
- De vulsnelheid bedraagt maximaal 150 kg/sec. 
- De beginstand is afüankelijk van het kolenverbruik. 
- De eindstand wordt gecontroleerd met behulp van een in de bunker hangende voeler, en 

op de draagvloer aanwezige rekstrookjes. 
- De afmetingen van de gebroken kolen bedraagt 0-50 mm. 
- Om te voorkomen dat er toch grote (aaneengekoekte) brokken kolen in een bunker 

vallen, zijn er boven de bunkers roosters aangebracht met maaswijdte van 200 mm. 
- Volgens de theorie zou in de bunkers een massastroom heersen. Afüankelijk van de 

soort kolen en het vochtgehalte treedt er toch soms aankoeken van schollen kolen aan de 
wand op. 

- Aan de onderzijde van de conus wordt de bunker geopend met een handbediende schuif. 
- Deze wordt niet vaak gebruikt, meestal staan de kolen uit de bunker op de voederband. 

Zodoende heeft men altijd direct kolen tot zijn beschikking. 
- Alleen in speciale gevallen zoals inspectie of onderhoud aan de bunkers wordt de schuif 

gesloten. 
- Soms wordt de schuif half geopend, om de druk van de kolen op de voederband te 

verminderen. 
- Hierdoor wordt de uitstroomopening kleiner, en de kans op brugvorming onderin de 

conus groter. 
- In de voeder heerst een geringe overdruk. Dit zou gevoegd bij een 'vacuüm effect' in de 

kolenmassa (denk aan leeglopende omgekeerde fles) ook schoksgewijs leeglopen kunnen 
veroorzaken. 

- Het vochtpercentage van de kolen wordt bepaald als de lading wordt gelost uit een 
schip. Op het moment dat de kolen in de centrale wordt aangevoerd is het vochtpercen 
tage van de kolen onbekend. De kolen zijn in de haven buiten opgeslagen. Door 
wisselende weersomstandigheden (en andere factoren zoals het storten van afvalwater 
over de kolen) en het laagsgewijs afgraven van de berg kolen, is er een behoorlijke 
variatie in het vochtpercentage te verwachten. 

- De stroom kolen uit de bunker is vrij constant, 8 à 10 kg/sec. Soms treden er ten 
gevolge van brugvorming onderin de conus discontinuïteiten in de uitstroom op. 

- Om de brugvorming in de conus te verminderen heeft men de binnenzijde bekleed met 
een glad materiaal. In eerste instantie een slijtvaste kunststof beplating en momenteel 
een bekleding van keramische tegeltjes. 

- De bekleding wordt periodiek gecontroleerd (minimaal 1 maal per jaar). 
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Bijlage G 

Poederkoohnolens 



TUE-BKO 

Gegevens: 

gewicht lege molen 
draaiende delen 
kolen 
rollen 
motor 
smeerolie-unit 
hydraulisch systeem 

totaal molen 

gewicht fundatieblok 

totaal 

schroefboorpalen 

toerental motor/wormas 
toerental schotel 

electromotor 
draairichting 
aanloopkoppel 
bedrijfskoppel 
kipkoppel 

bron: Dossier 2293 VSB 

64.00 ton 
15.00 
1.00 

12.00 
3.70 
0.15 
0.60 

---+ 
96.45 ton 

371.55 ton 
---+ 
468.00 ton 

Bijlage G 

(zwpt 2330 mm boven voet) 
(zwpt 1200 mm boven voet) 

(zwpt 2830 mm boven voet) 
( waarvan 1. 7 ton draaiend) 

10 st. per blok (D = 450 mm) 

980 omw/min. 
48 omw/min. 

: linksom 
4907 Nm 
3271 Nm 
9813 Nm 
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Schema poederkoolmolen 

warme lucht(± 80°C) 
+ poederkool (< 75µm) 
naar de stoomketel 
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Poederkoolmolen + fundatie 3D 
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Aanzichten poederkoolmolen 
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Fundatieblokken poederkoolmolens 
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D1scharge Valves -------
'i-T----Tffl""'ii-----Center 

Classifier Vane 
Assembly ----:;.--...::;..;,; 

Joumal Hydraulic 
Loading Assembly 

Grinding Roll 

Rotating Bowl 
Assembly 

Main Vertical Shaft ---1r----7i~~~~~ 
Hot Air tnlet -~--

Worm Gear 

Oil Cooler 

Doorsnede poederkoolmolen 

Feed Pii,e 

Grinding Ring 
Assembly 

---Mill Base and 
Gear Housing 

----Foundation 
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Doorsnede maalrol 



TUE-BKO Bijlage H pagina 34 

Bijlage II 

:Mechanische werkplaats 
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Bijlage I 

Stromingspatronen in bunker 

Beiblatt 1 zu DIN 1055 Teil 6 
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Ja lb Ic 

t 
Id Il 

tHH 
HHt 
tHH 

Bild 2. FlieBprofile: Ia bis Id: KernfluB (auch bei Si los mit ebenem Boden) 

II: MassenfluB 

10 20 30 40 50 60 10 
Trichterneigung 90°- a -

Bild 3. Grenzbereich zwischen KernfluB und MassenfluB 
im konischen Trichter mit zentrischem Auslauf 

î 1,00 ~ \J 
Kernflun 

10 20 30 40 50 60 70 
Trichterneigung 90° - a -

Bild 4. Grenzbereich zwischen KernfluB und MassenfluB 
im symmetrischen keilförmigen Trichter mit schlitz
förmigem Auslauf 

Stromingspatronen in bunker 
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Bijlage J 

Rekenschema's liggers bunkervloer 



TUE-BKO Bijlage J pagina 39 

Rekenschema's: 

Om een indruk te krijgen van de boven- en ondergrens van buigspanningen en vervormin
gen, zijn voor de verschillende liggers eenvoudige rekenschema's opgesteld. De belasting 
op de liggers wordt geschematiseerd tot een puntlast. Daarbij zijn voor twee liggers 
uiterste randvoorwaarden meegenomen, namelijk: 
- een scharnierende oplegging (grootste veldmoment, grootste doorbuiging), 
- een volledige inklemming (inklemmingsmoment, kleinste doorbuiging). 
Voor de hoogste plaatligger is alleen een scharnierende oplegging berekend. 

Van elke ligger zijn de inklemmings- en/of veldmomenten berekend. Tevens zijn de 
doorbuiging van de middendoorsnede, en de hoekverdraaiing van de oplegging bepaald. 
In de uitkomsten staat alleen de kracht F als variabele. De materiaal- en profielgrootheden 
zijn reeds verrekend. 
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HE 1000 B REKENRESULTATEN 

A~:~B 
Ma = 0 
Mb = 0 

1967 1 1967 
Mm= 0,9835 .F 

1 
6m = 

-4 
3934 

9,36612 . 10 _
7 

.F 

'l'a = 7,14397 . 10 .F 

Fin kN 
: 

Plaatligger [h=1280 mm] REKENRESULTATEN 

l:~: Ma = 0 
ALS. 6.B Mb = 0 

1: 
2423 

1 · 
2324 .. 1. 2423 1 

Mm= 2,423 .F - -3 
7170 

"1 
6c = 4,54749 . 10 _

3 
.F 

.Sm= 5,19078 . 10 _
6 

.F 

'l'a = 2,26160 . 10 .F 

Fin kN 

Plaatligger [h=1880 mm] REKENRESULTATEN 

lF ~ Ma = 0 
ALS. C--- Ls.B Mb 0 

1 2324 1 2425 

= 
Mm= 2,425 .F 

2425 
1 1 de 

-3 
= 1,65082 . 10 _

3 
.F 

7174 dm= 1,88407 . 10 _
7 

.F 

' Y'a = 8,20388 . 10 .F 

F in kN 
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HE 1000 B REKENRESULTATEN 
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Ter indicatie worden de spanning ten gevolge van de gebruiksbelasting en de doorbuiging 
van de middendoorsnede van de verschillende liggers in de bunkerondersteuningsvloer 
berekend. Voor de bepaling van de boven- en ondergrens van spanningen en vervormin
gen zijn uiterste randvoorwaarden aangenomen, te weten; een volledige inklemming en 
een scharnierende oplegging. 
De puntlast op de liggers is samengesteld uit een evenredig, over de steunpunten 
verdeeld, deel van het gewicht van de bunker en de maximale hoeveelheid kolen in de 
bunker. 

F = gewicht bunker + maximaal gewicht kolen 
aantal steunpunten 

Hiervoor zijn voor de drie verschillende liggers rekenschema's opgesteld. Daarin wordt 
kwalitatief aangegeven hoe groot de momenten en doorbuigingen in diverse punten zijn 
als functie van de puntlast. 

HE 1000 B: 

F = 480 + 5350 :::: 1460 kN 
4 

= 1460 = 730 kN 
2 

randvoorwaarden: 2-zijdig scharnierend opgelegd 

Mm = 0,9835. 1460 = 1436 kNm 

om = 1436.106 = 111 N/mm2 
12890.103 

Öm = 9,36812. 10-4 .1460 = 1,4 mm 

randvoorwaarden: 2-zijdig ingeklemd 

Mm = 0,49175.1460 = 718 kNm 

718.10
6 

S6 AT! 2 
Om = ---- = lV,ln/n 

12890.103 

ö
111 

= 2,34203. 10-4 .1460 = 0,3 mm 
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Plaatligger II [h=1280 mm]: 

F = 480 + 5350 ~ 730 kN 
8 

Bijlage J 

randvoorwaarden: 2-zijdig scharnierend opgelegd 

Mm = 2,423. 730 = 1769 kNm 

a = 1769.106 = 93 N/mmz 
m 18920.103 

öm = 5,19078. 10-3
. 730 = 3,8 mm 

randvoorwaarden: 2-zijdig ingeklemd 

M
111 

= 0,81882. 730 = 598 kNm 

Ma = 1,60418. 730 = 1171 kNm 

a = a 

598. 106 = 32 N/mm z 
18920.103 

1171. 106 = 62 N/mmz 
18920.103 

öm = 1,13687. 10-3
• 730 = 0,8 mm 

Plaatligger I [h=1880 mm]: 

F = 2. 480 + 5350 ~ 1460 kN 
8 

randvoonvaarden: 2-zijdig scharnierend opgelegd 

Mm = 2,425.1460 = 3541 kNm 

a = 3541. 106 = 100 N/mmz 
m 35556.103 

ö
111 

= 1,88407. 10-3 .1460 = 2,8 mm 
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Spanningen en doorbuigingen tgv eigen gewicht bunker + max. massa kolen 

Ligger: I II I II 
(Tm (Tm Óm Óm 

N/mm2 N/mm2 mm mm 

HE 1000 B 111 56 1,4 0,3 
Plaatligger [h= 1280 mm] 93 32 3,8 0,8 
Plaatligger [h = 1880 mm] 100 2,8 

I = 2-zijdig scharnierend opgelegd 
II = 2-zijdig ingeklemd 

Spanningen en doorbuigingen tgv eigen gewicht bunker 

Ligger: I II I II 
(Tm (Tm Óm Óm 

N/1111112 N/mm2 mm mm 

HE 1000 B 9 5 0,1 0,03 
Plaatligger [h = 12 80 mm] 8 3 0,3 0,07 
Plaatligger [h=1880 mm] 8 0,2 

I = 2-zijdig scharnierend opgelegd 
II = 2-zijdig ingeklemd 
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Bijlage K 

Relatie massa kolen - spec. verk011ing kolom 
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Tijdens de meetserie aan de draagconstructie van de kolenbunkers is onder andere de 
specifieke verkorting van de kruiskolommen, ten gevolge van een stootbelasting, 
geregistreerd. Hieruit blijkt dat bij een toename van de hoeveelheid kolen in de bunker, 
de grootte van de stootbelastingen ook toeneemt. 
Worden de gemeten specifieke verkortingen van rekstrookje 1 (zie meetrapport) in een 
grafiek uitgezet tegen de massa kolen in een bunker, dan blijken de punten redelijk op een 
rechte lijn te liggen (zie volgende pagina). 
Het bij de getrokken lijn behorende functievoorschrift luidt: 

e = 0,048M - 11,7 

e = specifieke verkorting van kolom P20 (µm/m) 
M = massa kolen in de bunker; 250 < M < 500 (ton) 

De specifieke verkorting van de kolom heeft een lineaire relatie met de grootte van de 
stootbelastingen. De grootte van de veerkracht in de kolom wordt bepaald met: 

Fv = e · E ·Akolom 

Met bovenstaande relatie varieert de veerkracht in een kolom: 

Fv = (0,048·250 - ll,7)·10-6 ·210000·57160·10-3 = 3,6 kN 

Fv = (0,048 ·500 - 11,7) · 10-6 ·210000 ·57160 -10-3 = 147,6 kN 
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Simulaties MA TLAB 
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MATLAB 

MA TLAB is een programmapakket voor het uitvoeren van scalaire, vector en matrixbere
keningen. De naam MA TLAB is een afkorting van van MA Trix LABoratry. Zoals uit de 
naam blijkt, is de basis rekengrootheid een matrix. Het is in MATLAB, in tegenstelling 
tot andere programmeertalen niet nodig een matrix in een programma te dimensioneren. 
MATLAB zorgt zelf voor de juiste afmetingen. 
Met MA TLAB is het mogelijk om het dynamisch gedrag van lineair-tijd-invariante 
systemen te analyseren. In het programma zijn een groot aantal standaard procedures 
aanwezig. Zo is er een procedure die de respons van een massa-veer-systeem onder 
willekeurige belasting berekend. Verder zijn er tal van elementaire rekenfuncties en 
matrixroutines voorhanden. 

Er bestaan verschillende versies van dit programma, waaronder een voor gebruik op een 
MS-DOS computer. Voor de simulatie van dit vraagstuk is gebruik gemaakt van MAT
LAB versie 3.5 (okt. '89). 

Op de volgende pagina is de listing van voornoemde simulatie bijgevoegd. Daarachter zijn 
plots van de respons van beide massa's (kolenbunker en funderingspoer) opgenomen. De 
eerste plot is de tijdens meting BOR.058 geregistreerde respons van massa 1. De 
volgende plot is de met MATLAB gesimuleerde respons. Zo zijn ook de plots van massa 
2 bijgevoegd. 
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clear;clg 
% VARIABELEN 

kl = 428000; 
ml = 518; 
wlkwa = kl/ml; 
clkr = 2*ml *sqrt(wlkwa); 
zetal = 0.05; 
cl = zetal *clkr; 

k2 = 10000000; 
m2 = 110; 
w2kwa = k2/m2; 
c2kr = 2*m2*sqrt(w2kwa); 
zeta2 = 0.42; 
c2 = zeta2*c2kr; 

% TIJD VECTOR 

tmax = 6; 
deltaT = 0.01; 
t=0:deltaT:tmax; 
pulstijd = deltaT; 

% BELASTING 

Bijlage L 

% veerstij fheid 
% massa kolenbunker 
%eigen frequentie massa 1 
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% kritische demping draagconstructie 
% dempingsfactor 
% demping draagconstructie 

% veerstij fheid fundering 
% massa poeren 
%eigen frequentie massa 2 
% kritische demping fundering 
% dempingsfactor 
%demping fundering 

%simulatietijd 
% stapgrootte 
%tijdvector 
%tijdsduur puls 

S = 475000; %stootbelasting uit bunker 
F = 0.002; %kracht uit p.k.m. 
ul = [zeros(l,50) S S zeros(l,549)]; %stootbelasting 
u2 = [F*(sin(32*pi*t)+sin(22*pi*t))]; %continue belasting uit p.k.m. 
u3 = [F*(32+22)*pi*(cos(32*pi*t)+cos(22*pi*t))]; %afgeleide van u2 
U = [ul 

u2 
u3]'; 

% VERPLAATSING 

A=[ 0 0 1 
0 0 0 
-kl/ml kl/ml -cl/ml 
kl/m2 (-kl-k2)/m2 cl/rn2 

B=[ 0 0 0 
0 0 0 
1/ml 0 0 
0 k2/m2 c2/m2]; 

0 
1 
cl/ml 
(-cl-c2)/rn2]; 
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C=[ 1 
0 

D=[ 0 
0 

0 
1 

0 
0 

y=lsim(A,B,C,D, U,t); 

% PLOTROUTINE 

subplot(2 l 1); 

0 
0 

0 
0]; 

plot(t,y(l :601, 1)); 
title('RESPONSFUNCTIE MASSA l '); 
xlabel('tijd [sec.]'); 
ylabel('verplaatsing [mm]'); 
grid; 
subplot(212); 
plot(t,y(l :601,2)); 
title('RESPONSFUNCTIE MASSA 2'); 
xlabel ('tijd [sec. ]'); 
ylabel('verplaatsing [mm]'); 
grid 
pause 

% EIGEN FREQUENTIES 

a 
b 
C 

= ml *m2; 
= ml *kl +ml *k2+m2*k2; 
= kl *k2; 

lambda 1 = (b- sqrt(b"2-4 *a *c) )/ (2 *a) 
lambda2 = (b+ sqrt(b"2-4*a*c))/(2*a) 

omegal 
omega2 

f1 
f2 

= sqrt(lambdal) 
= sqrt(lambda2) 

= omegal/(2*pi) 
= omega2/(2*pi) 

Bijlage L 

0 
0]; 
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Impuls stootbelasting 
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Vergrotingsfactor stoorkracht uit pkm 
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DRAAGCONSTRUCTIE KOLENBUNKERS 

De vijf voorraadbunkers zijn opgelegd op een balkenvloer tussen de assen N en P. 
Bovenkant van de vloerliggers ligt op 32.600+. Via deze ondersteuningsvloer wordt de 
belasting uit de bunkers naar de kolommen afgevoerd. De kolommen staan gefundeerd op 
poeren. Afuankelijk van de bovenbelasting (niet alleen uit bunkers) staat een poer op 7 à 
9 schroetboorpalen ( <p 450), met een toelaatbaar draagvermogen van 80 à 120 ton per 
paal. 
De bunkervloer is opgebouwd uit vijf nagenoeg identieke stramienen van 8 bij 8 m2• De 
silo's zijn centrisch in de stramienen geplaatst. Rondom de bunkers is de geringe 
vloerruimte (ongeveer 100 1112) dichtgelegd met stalen roosters. 

Op de hoekpunten van de stramienen staan kruiskolommen: 

N . .IP" Profiel 

15 HE 600 A + 2 . ½ . HE 800 A 
16 HE 800 A + 2. ½ . HE 800 A 
18 HE 800 A + 2 . ½ . HE 800 A 
20 HE 800 A + 2 . ½ . HE 800 A 
22 HE 800 A + 2 . ½ . HE 800 A 
23 HE 600 A + 2 . ½ . HE 800 A 

In de vloer komen in principe drie verschillende liggers voor: 
1. plaatliggers met een hoogte van 1880 mm, op as 16-18-20-22, 
2. plaatliggers met een hoogte van 1280 mm, op as 15-23-N-P, 
3. HE 1000 B liggers. 

Een bunker draagt direct op vier HE 1000 B liggers in de hoekpunten van de stramienen. 
Deze voeren de belasting af naar de plaatliggers op de as-lijnen. In de hoeken zijn verder 
IPE 500 profielen aangebracht. Het zijn kipsteunen voor de HE 1000 B en zorgen voor 
grotere stijfheid in het vlak van de vloer. 

Na montage is de draagconstructie volledig gecoat. 
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Plaatligger I [h = 1880 mm]: 

Dit is de zwaarste plaatligger uit de bunkerondersteuningsvloer. Deze ligger overspant op 
de assen 16, 18, 20 en 22 een lengte van 7,174 m. Op de ligger grijpt de belasting aan uit 
de bunkers aan weerszijden. 
Het is een onverstijfde plaatligger, opgebouwd uit een lijfplaat van 1800 * 20 mm2 en 
flenzen van 350 * 40 mm2• Op de volgende pagina vindt U een tekening van deze ligger 
met de meest relevante gegevens. 
De opleggingen van de ligger zijn als scharnier ontworpen (zie detailtek.). Er is een 
60 mm dikke, en 240 mm brede stalen plaat aan de kruiskolom gelast. Aan de ligger is 
eenzelfde plaat op de kopplaat gelast. De platen liggen 'koud' op elkaar en loodrecht op 
hun vlak, 10,5 mm verschoven ten opzichte van elkaar. Hierdoor is het oplegvlak; 
240 * (60 - 10,5) = 11.880 mm2

• 

De 60 mm dikke oplegplaat is aan de kopplaat gelast. De zijlassen, lengte 900 mm, zijn 
uitgevoerd als hoeklassen met een lasdikte van 12 mm. Daar deze lasdikte aan de 
onderzijde niet gemaakt kon worden, is hier een lasdikte van 8 mm uitgevoerd onder een 
hoek van 50°. De oplegkracht grijpt enigszins excentrisch (70/2 = 35 mm) aan, zodat er 
ook een moment op de lasverbinding werkt. 
Om in horizontale richting van de ligger ook enig verband in de constructie te brengen, is 
het profiel net boven de zwaartelijn met 2 M24 bouten aan de kolom gekoppeld. Kantelen 
van de ligger in de montagefase is opgevangen door een hoekstaal, dat op de bovenflens 
tegen de kolom is aangebout. Beide voorzieningen leveren geen bijdrage aan de verticale 
belastingafdracht uit de bunkers. 
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Plaatligger II [h = 1280 mm]: 

Deze plaatligger draagt in vergelijking met de voorgaande ligger maar de halve belasting, 
daar deze maar door één bunker wordt belast. 
Het is eveneens een onverstijfde plaatligger met een lijfplaat van 1200 * 20 mm2 en 
flenzen van 300 * 40 mm2

. Op de volgende pagina staat de tekening van deze ligger. 
De verbinding tussen de ligger en de kolommen is uitgevoerd als dubbele hoekstaalverbin
ding. Per verbinding zijn 42 M24 bouten toegepast, kwaliteit 8.8 (gaten </> 26 mm). 
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HE 1000 B: 

In de hoeken van de vierkante stramienen zijn HE 1000 B profielen opgenomen. Hierop 
draagt rechtstreeks de bunker. 
De liggers zijn ongeveer 4 m lang, en sluiten onder een hoek van 45° aan op de plaatlig
gers op de assen. Aan de HE-liggers zijn kopplaten (d = 25 mm) gelast. Met 14 M24 
bouten per aansluiting zijn de kopplaten tegen de lijven van de plaatliggers bevestigd. De 
plaatliggers op de assen N en P zijn torsieslap waardoor hier een gedeeltelijke inklem
ming ontstaat. Op de assen 16-18-20-22 lijkt deze verbinding, door de tweezijdige 
aansluiting, een grotere stijfheid te hebben. 

Op het lijf van de hoge plaatligger zijn 30 mm dikke oplegplaatjes gelast. Hierop rust de 
kopplaat van de HE 1000 B ligger. Deze plaatjes waren nodig in de montagefase, daar er 
aan twee zijden een ligger aangesloten moest worden. Om door twee kopplaten een bout 
aan te kunnen brengen, moesten deze op de goede hoogte staan. De plaatjes zijn drie
zijdig met een hoeklas van a=4 mm bevestigd. Gezien de lichte lassen en de functie van 
de plaatjes, worden ze niet meegenomen in de krachtswerking in deze oplegging. 
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Oplegging bunker: 

De bunker staat met de cilinderwand op vier HE 1000 B liggers in de bunkerondersteu
ningsvloer. Op ongeveer 0,95 m boven de oplegging is de conus aan de cilinder gelast. 
Een detail van de oplegging vindt U op de volgende pagina. 
Aan de onderzijde van de stalen cilinder bedraagt de wanddikte 20 mm. Onder de 
cilinderwand is een 20 mm dikke horizontale draagring, met een buitendiameter van 
7600 mm, gelast. Deze ring zorgt op de HE 1000 B voor een contactvlak van; 
A = 183.000 rnm2 (zie tekening pagina 77). 
Aangenomen dat de belasting gelijkmatig over de oplegging verdeeld, bedraagt de 
oplegspanning tussen de bovenflens van het profiel en de bunkerdraagring: 

0 
= (480 + 5350) ·103 ~ 8 N/mm2 

opl 4 · 183000 

De draagring is met acht M24 bouten per bunker aan de boventlens van de HE 1000 B 
bevestigd. 
Het eventueel kippen van de middencloorsnecle van de HE 1000 B wordt verhinderd door 
een aangelast IPE 500 profiel. 
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Bijlage P 

Veerstijflleid strookje dubbele hoekstaalverbinding 
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TUE-BKO Bijlage P 

Bestandsnaam : BOUTVERB 
Project 
Onderdeel 
Datum 

Triilingsonderzoek 
Hoekstaalverbinding bunkervloer 

: 8/5/1992 
==================================================-==========-=---=======--=---

Eenheden: (mi 
(kNl 
(Rad) 

Probleem specificatie 

18 Knopen 
22 Staven 
5 Profielen 
1 Opleggingen 

Lengte 
Kracht 
Hoekverdraaiing 

0 Voorgeschreven verplaatsingen 
1 Belastinggevallen 
0 Belastingcombinaties 
0 Knoopkrachten 
1 Staafkrachten 
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TUE-BKO Bijlage P 

Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Hoekstaalverbinding bunkervloer 

Knoapcoordinaten 
====================================--== 

Knoop 
Nummer 

,, 
1.. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
q 

10 
11 .,, 
11.. 

13 
14 
15 
16 
17 
11:l 

X 

Coordinaat 
(m) 

0.1500 
0.0000 
0.0200 
0.0800 
0.1500 
0.2200 
0.2800 
0.3000 
0.0200 
0.0800 
0.1340 
0.1660 
0.2200 
0.2800 
0.1340 
0.1660 
0.1340 
û.1660 

y 

Caordinaat 
(m) 

-0.4000 
-0.0300 
-0.0300 
-0.0300 
-0.0300 
-0.0300 
-0.0300 
-0.0300 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0740 
0.0740 
0.1340 
0.1340 
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TUE-BKO Bijlage P 

Pro_ie,:t : Trillingsonderzoek Pagina: 2 
Onderdeel : Hoekstaal verbinding bunkervloer 
-------------------------------------------------------------------------------

Staaf gegevens 
----------------------------------------------------------
Staaf Start Eind Staaf Profiel Lengte 
Nummer Knaap li "noop Type Nr /Type (ml 
----------------------------------------------------------

5 1 
2 2 < 1 ") .., ,. 
7 8 7 1 2 .:, 

4 3 4 2 
5 7 6 2 
6 4 5 2 
7 6 5 1 2 
8 3 9 4 3 
9 7 14 4 3 

10 4 10 4 4 
11 6 13 4 4 
"' q 10 1 C: u ., 
13 14 13 5 
14 10 11 1 C" 

,J 

15 13 12 1 C" 
,J 

16 11 15 C" 
,J 

17 12 16 1 5 
18 15 17 5 
19 16 18 1 5 
20 15 16 4 4 
21 11 12 4 3 
22 17 18 4 3 

Profielgegevens 

Profiel 
Nummer 

2 
7 .:, 

4 
5 

Elasticiteits Oppervlakte Traagheids 
Modulus Doorsnede Moment 
<kN/i11"·2l (!!ï'2l (m"4l 

2.lOOOOE+OB 1.20000E-03 2.25000E-08 
2.lOOOOE+OB 2.24000E-03 1.4b350E-Oi 
2.iOOOOE+OB 1.60000E-03 1.00000E-10 
2.lOOOOE+OB 3.53000E-04 1.62900E-08 
2.10000E+08 9.60000E-04 1.15200E-û8 

(},370 
0.020 
0.020 
0.060 
0.060 
0.070 
0.070 
0.050 
0.051) 
0.050 
0.050 
0.060 
0.060 
0.054 
0.054 
0.054 
0.054 
Î). 060 
0.060 
0.032 
0.032 
0.032 

Weerstands 
Moment 

(11"3) 

3.00000E-06 
1.04500E-02 
1.00000E-07 
1.36000E-06 
1.92000E-03 

1 
2 

Staaf type : 
----- 7 

..; ----o 
□---- 4 a---o 

Naam 
Profiel 

lijf kolom 
flens kolom 
wringkracht 
M24-8.8 bout 
hoekprofiel 

---------------------------------------------------------------------------

Opleggingen 

Oplegging Knoop Opiegging 
Nummer Nummer Type 

4 

Oplegging type: 
1 X-translatie vast 
2 Y-translatie vast 

3 Scharnier 
4 Inklemming 
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WE-BKO 

Project 
Onderdeel 

Bijlage P 

: iriilingsonderz □ek 

: H□ekstaalverbinding bunkervloer 

Staaf krachten (kNîm) (kN/1111 

Pagina: 

Bel. type: l Moment 4 F glbl x 7 p lkl y 10 p glbl I glbl verd 
2 F lkl x 5 F glbl y B p glbl x lkl verd 11 p glbl y gibl verd 
3 F lkl y 6 p lkl :< 9 p glbl y lkl verd 

StKr. Bel. Staaf Bel. Start 
nr. gev. nr. type 

Kracht bij 
start 

Eind Kracht bi_i 

eind 
============================================================================= 

20 5 0.50000 100.0000 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 4 
Onderdeel . Hoekstaal verbinding bunkervioer . 
-------------------------------------------------------------------------------

Inwendige staaH:rachten belastinggeval i 

-------------------------------------------------------------------------------
Stf St Eind .. 

IÏ N D !) M M 
nr. knp knp start eind start eind start eind 

(kNl Ml (kNl (kNl (HHmi (kNhl 

-------------------------------------------------------------------------------
5 -100.000 100.1)00 0.000 -0.000 -0.000 0.000 

,, 2 ' 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 /. .., 

3 8 7 0.000 -0.001) -0.000 0.000 -0.000 -0.000 
4 ' 4 0.000 -0.000 -21. 305 21. 305 -0.000 -1.278 " 
5 Ï b 0.000 -0.000 21. 305 -21.305 -0.000 1. 278 1 

6 4 5 0.000 -0.000 50.000 -50.000 î.278 2.222 
., 6 5 -0.000 0.000 -50.000 50.000 -1.278 -2.222 I 

8 3 9 21.305 -21.305 0,000 i), i)OO 0.000 i),000 
9 

., 14 21.305 -21.305 0.000 0.000 0.000 0.000 1 

îO 4 10 -71. 305 71.305 0.000 0.000 0.000 0.000 
11 6 13 -71.305 71.305 0.000 0.000 0.000 0.000 ,,, 
!1. 9 10 0.000 0.000 21.305 -21.305 0.000 î. 278 
13 14 p _.j 0.000 -0.000 -21.305 2î. 305 0.000 -1. 278 
14 tt\ 11 0.000 0.000 -50.000 50.000 -î. 278 -1.422 1'-1 

15 13 . ., 1" 0.000 -0.000 50.000 -50.000 1.278 1.422 
16 11 15 -50.000 50.000 32.190 -32.190 1.422 0.317 
17 12 16 -50.000 50.000 -32.190 32.190 -1.422 -0.317 
18 '" . , 0.000 0.000 -5.276 5.276 -0.317 -0.000 I.J 11 

19 16 18 0.000 -0.000 5.276 -5.276 0.317 0.000 
20 15 16 -37.465 37.465 -50.000 -50.0üO 0.000 0.000 ,,. 1 i 12 32.190 -32.190 0,000 0.000 0.000 0.000 /.1 
~,"1 
i..l... 

,~ 
li 18 5.276 -5.276 0.000 0. (H)I) 0,1)1)1) 0.000 

-------------------------------------------------------------------------------
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 5 
Onderdeel : Hoekstaalveroiriding bunkervloer 

Verplaatsingen bel.gev. 1 

Knoop X y X naar y 

nummer veroiaatsing verplaatsing rotatie 
(mi (ml (Rad) 

0.00000 1).00000 0.00000 
2 -0.001)00 0.00024 0.00017 

' -0.00000 0.00025 0.00017 . ., 
4 -0.00000 0.00023 -0.00107 
C: -0.üOOOO 0.00015 0.00000 .., 
6 -0.00000 0.00023 0.0(1107 
7 -0.00000 0.00025 -0.000i7 
8 -0.00000 0.00024 -0.00017 
9 -0.00001 0.00024 -0.00467 

iû -û.00001 0.1)0028 0.01118 
11 -0.00001 0.00111 0.00958 
12 -0.00001 o. 00111 -0.00958 
13 -0.00001 0.00028 -0.01118 
14 -0.00001 0.00024 0.00467 
15 -0.00002 0.00112 -0.00276 
16 0.00000 1),1)1)112 1),00276 
17 -i).00001 0.00112 0.00117 
18 -0.00001 0. 00112 -0.00117 
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Bijlage Q 

Veerstijfheid strookje kopplaatverbinding 



~ .... 
0 
0 

"O 
1 

VJ ..... 
~ 
~ 1 1 2 
2 _/i__ 7i.__ -.... ... ... ... 
~ --· ... 

!JO 

Schaal 1: 1 
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Leerversie TU Eindhoven 

Project: Trillingsonderzoek Onderdeel: Kopplaat HE 1000 B (veerstijfheid) 
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TUE-BKO Bijlage Q 

Bestandsnaam: KOPPLHEB 
: Trillingsonderzoek Project 

Onderdeel 
Datum 

: Kopplaat HE 1000 B lveerstijfheid) 
: 8/6/1992 

Eenheden: (ml 
lkNl 
(Rad) 

Probleem specificatie 

8 Knopen 
7 Staven 
2 Profielen 
5 Opleggingen 

Lengte 
Kracht 
Hoekverdraaiing 

0 Voorgeschreven verplaatsingen 
1 Belastinggevallen 
0 Belastingcombinaties 
1 Knoopkrachten 
0 Staafkrac:hten 
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TUE-BKO Bijlage Q 

Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Kopplaat HE 1000 B lveerstijfheidl 

Knaopcoordinaten 

X ï Knoop 
Nummer Coordinaat Coordinaat 

1ml 1ml 

0.0000 0.0000 
" 0.1100 0.0000 1.. 

3 0.1600 0.0000 
4 0.2350 0.0000 
5 0.4000 0.0000 
6 0.4500 0.0000 
7 0.1600 0.0350 
8 !).4000 0.0350 

Staaf gegevens 

Pagina: 

---------------------------------------------------------- Staaf type: 
Staaf Start Eind Staaf Profiel 
Nummer Knoop Knoop Type Nr/Type 

.-, 
1 1.. 

') ,, 
3 1 1 '- 1.. 

3 3 4 1 1 
4 4 5 1 
5 5 6 1 1 
6 '1 7 ., ,, 

..; 1.. 1.. 

7 5 8 2 2 

Profielgegevens 

Profiel 
Nummer 

Elasticiteits Oppervlakte iraagheids 
Modulus Doorsnede Moment 
(kN/m·'2) (m''-2) (m"4l 

lengte 
1ml 

0.110 
0.050 
0.075 
0.165 
0.051) 
0.035 
0.035 

Weerstands 
Moment 

(11(3) 

1 
2 

2.10000E+08 3. î2500E-03 i.62760E-07 1.30210E-05 
2.10000E+08 3. 53000E-04 1. 62900E-08 1. 36000E-08 

Opleggingen 
Oplegging type: 

1 ----- 3 ----o 
2 o---- 4 o---o 

Naam 
Profiel 

kopplaat 
M24-8.B bout 

Oplegging 
Nu11111er 

Knoop 
Nu11t11er 

Oplegging 
Type 

l X-translatie vast 
2 Y-translatie vast 

3 Scharnier 
4 Inklemming 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
1:, 

7 
8 

3 
3 
3 
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TUE-BKO 

Project 
Onderdeel 

Bijlage Q 

: Trillingsonderzoek 
: Kopplaat HE 1000 B (veerstijfheid) 

Knoopkrachten (kN) (kNtIDl 

Pagina: 2 

---------------------------------------------------- Richting: 1 X-richting 
KnoopKr. Belasting Knoop Richting 

Nummer Nummer Nummer 

4 2 

Kracht 

-106.00000 

2 Y-richting 
3 X-Y rotatie 
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TUE-BKO Bijlage Q 

Project : Trillingsonderzoek 
Onóerdeel : Kopplaat HE 1000 B (veerstijfheid) 

Inwendige staafkrachten belastinggeval 1 

Stf St Eind 
nr. knp knp 

N 
start 
(kNl 

N 
eind 

(kN) 

D 
start 

(kN) 

D 
eind 

!kN) 

Pagina: 

M 
start 

!kNh1l 

M 
eind 

!kNh) 

3 

-------------------------------------------------------------------------------
1 2 0.000 0.000 -3.013 3.013 
2 

,, 
3 0.000 0.000 -45.967 45.967 i. 

~ 3 4 0.000 0.000 76.710 -76.710 .., 
4 4 r 0.000 0.000 -29.290 29.290 ,J 

5 5 6 0.000 0.000 34.189 -34.189 
6 3 

., -122.676 122.676 0.000 0.000 1 

7 5 8 -63.479 63.479 0.000 0.000 

Geen Extreme veldmomenten belastinggeval 

Oplegreacties belastinggeval 1 

Oplegging Knoop Oplegging X 
kracht 

(kNl 
nummer nummer type 

1 
.,, 0.00000 .J 

2 2 3 0.00000 
~ 6 .,, 0.00000 •J .j 

4 7 3 0.00000 
5 8 3 0.00000 

Verplaatsingen bel.gev. 1 

Knoop 
nummer 

,, ,. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

X 
verplaatsing 

(ml 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

y 
verpiaatsing 

(ml 

0.00000 
0.00000 

-0.00006 
-0.00031 
-t).00003 
0.00000 
0.00000 
0.1)0000 

y 

kracht 
(kNl 

-3. 01349 
-42.95307 
-34.18868 
122.67648 
63.47877 

X naar Y 
rotatie 

!Rad) 

0.00018 
-0.00036 
-0.00252 
-0.00i98 
0.00143 
o. û0t)18 
0.00000 
0,00000 

0.000 
t).331 
2.630 

-3.123 
1. 709 
0.000 
0.000 

X - y 
aoment 
(kNhl 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
!), 00000 
0.00000 

-0.331 
-2.630 
3.123 

-i. 709 
-0.000 
0.000 
0.000 
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Bijlage R 

Gedeeltelijke inklemmingen HE 1000 B 
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TUE-BKO Bijlage R 

Bestandsnaam: HE-81000 
Project Trillingsonderzoek 
Onderdeel : HE 1000 B lincl. kopplaatverbindingl 
Datum : i9/5/1992 
======================================================-=-----------=-==--------

Eenheden: (mi 
{kN! 
(Rad) 

Probleem specificatie 

10 Knopen 
9 Staven 
4 Profielen 
6 Opleggingen 

Lengte 
Kracht 
Hoekverdraaiing 

0 Voorgeschreven verplaatsingen 
1 Belastinggevallen 
0 Belastingcombinaties 
0 Knoopkrachten 
1 Staafkrachten 
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TUE-BKO Bijlag!! R 

: Trillingsonderzoek Project 
Onderdeel : HE 1000 B (incl. kopplaatverbindingl 

Knoopcoordinaten 

X y Knoop 
Nummer Coordinaat Coordinaat 

") 
'-,. 
,J 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Staaf gegevens 

Staaf Start 
Nufflilier Knoop 

2 7 
3 3 
4 9 
5 ") ,. 
6 5 
7 .,, 

.;, 

8 6 
9 5 

Profielgegevens 

(m) !mi 

0.0000 
1.0000 
4.9340 
5.9340 
1.0000 
4.9340 
0.0000 
1. 0000 
4.9340 
5.9340 

Eind Staaf 
Knoop Type 

2 3 
8 3 
4 2 

10 2 
5 1 
8 
6 
9 
6 

0.0000 
û.0000 
0.0000 
0.0000 
0.5000 
0.5000 
1.0000 
1. 0000 
1.0000 
î. 0000 

Profiel 
Nr /Type 

4 
4 
3 
7 
.;, 

2 
2 
2 
2 

Lengte 
1ml 

1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
3.934 

Pagina: 

Staaf type : 
1 ----- 3 ----o 
2 o---- 4 o---o 

=========================================================================== 
Profiel Elasticiteits Oppervlakte Traagheids Weerstands 
NuHer Modulus Doorsnede Moment Moment 

(kNior'2l (m··-21 (ill'-4i (m'·3) 

2.iOOOOE+OB 4.00050E-02 6.44748E-03 î.28950E-02 
2 2.iOOQOE+10 4. i)0050E-02 6.44748E-03 1.28950E-02 
.,. 2.iOOOOE+OB 5.07620E-06 1.00000E-09 2.00000E-07 . .) 
4 2.10000E+08 6.64250E-03 î.OOOOOE-09 2.00000E-07 

Naam 
Profiel 

HE 1000B 
aansluiting 
veer (ppl 1280) 
veer (p 11 1880) 

---------------------------------------------------------------------------
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TUE-BKO 

Project 
Onderdeel 

Opleggingen 

Bijlage R 

: Trillingsonderzoek 
: HE 1000 B (incl. kopplaatverbindingl 

---------------------------- Oplegging type: 

Pagina: 

Oplegging Knoop Oplegging 1 X-translatie vast 3 Scharnier 
NuHer Nuiimer Type 2 Y-translatie vast 4 Inklemming 

3 
2 

., ., 
I .;, 

3 4 
., 
·) 

4 10 
., 
. .; 

5 5 2 
6 6 2 

Staaf krachten (kNl (kNhl (kNiml 

Bel. type: 1 Moment 4 F glbl x 7 p lkl y 10 p glbl x glbl verd 
2 F lkl x 5 F glbl y 8 p glbl I lkl verd 11 p glbl y glhl verd 
3 F lkl y 6 p lkl x 9 p glbl y lkl verd 

StKr. Bel. Staaf Bel. Start 
nr. gev. nr. type 

9 11 0.23700 

Kracht bij 
start 

-705.0000 

Eind 

0.76300 

Kracht bij 
eind 

-705.0000 
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TUE-BKO Bijlage R 

Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : HE 1000 B lincl. kapplaatverbindingl 

Inwendige staafkrachten belastinggeval l 
eigen gewicht bunker+ massa kalen 

Stf St Eind 
nr. i::np knp 

N 
start 
{kNi 

N 
eind 

(kNi 

D 
start 

(kNl 

D 
eind 

(ktJ) 

Pagina: 3 

11 M 
start eind 

(kN,m) lkNiml 

-------------------------------------------------------------------------------,, 393.643 -393.643 i),000 ,:_ 

2 7 8 -393.643 393.643 0.000 
7 3 • 0.402 -0.402 0.000 .J 't 

4 9 10 -0.402 0.402 0.000 
i= 2 5 0.000 0.000 -393.643 ,.J 

6 C: B 0.000 1),001) -393.643 ., 
7 3 6 0,01)1) 0.000 0.402 
B 6 9 0.000 0.0!)0 0.402 
9 5 6 O.OOû -0.000 829.382 

Oplegreacties belastinggeval 1 
eigen gewicht bunker+ massa kolen 

Oplegging Knoop Oplegging 
nummer nummer type 

X 
kracht 

(kNi 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

393.643 
393.643 
-0.402 
-û.402 

629.463 

y 

kracht 
Mi 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

-0.000 
-196.822 

-0.000 
0.201 

393.643 

X - y 
moment 
(kNhll 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

-1%.822 
0.000 
0.201 

-0.001) 
-0.402 

-----------------------------------------------------------------------
' 393.64315 ,., 

2 7 3 -393.64313 

' 4 3 -0.40245 .., 
4 10 '1' 0.40245 . ., 
5 5 2 -0.00001 
6 6 ,, -0.00000 ,:_ 

Verplaatsingen bel.gev. 1 
eigen gewicht bunker+ massa kolen 

Knaap X Y 
nummer verplaatsing verplaatsing 

(ml (mi 

0.00000 0.00000 
2 -0.00028 0.00000 
3 0.00038 0.00000 
4 0.00000 0.00000 
5 -0.00000 0.00000 
6 -0.00000 0.00000 
7 0.00000 0.00000 
8 0.00028 0.00000 
9 -0.00038 0.00000 

10 0.0!)000 0.00000 

0.00000 
0.0001)0 
0.00001) 
0.00000 

829.38211 
629.46311 

X naar Y 
rotatie 

(Radi 

0.00000 
-0.00056 
0.00076 
0.00000 

-0.00056 
0.00076 
0.00000 

-0.00056 
0.00076 
0.00000 

0.00001) 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
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TUE-BKO Bijlage R 

Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Kopplaatverbinding HE 1000 B 

Belastinggeval 1; Staaf 9 
eigen gewicht bunker+ massa kolen 

Snede Plaats 
nummer 

!) 0.000000 
0.100000 

" 0.200000 L 

1 0.300000 •J 

4 0.400000 
r: 0.500000 ,J 

6 0.600000 
"/ 0.700000 1 

B O.B00000 
9 0.900000 

10 1.000000 

D 

(kt4l 

-977.633 
-977.633 
-977.633 
-802.905 
-525.558 
-248.211 

29.136 
306.483 
481.212 
481.212 
481.212 

M 

(kNtm) 

-976.713 
-592.112 
-207.511 

155.437 
416.746 
568.946 
612.038 
546.022 
378.366 
î89.057 
-0.252 

Hoek 
verdr. 
(Rad) 

0.00000 
-0.00023 
-0.00034 
-0.00035 
-0.00026 
-0.00012 
0.00006 
0.00023 
0.00036 
0.00045 
0.00047 

Pagina: 

Doorbuiging Doorbuiging 
relatief absoluut 

(ml (ml 

0.00000 0.00000 
-i).00005 -0.00005 
-0.00016 -0.00016 
-0.00030 -0.00030 
-0.00043 -0.00043 
-0.00050 -0.00050 
-0.00052 -0.00052 
-0.00046 -0.00046 
-0.00034 -0.00034 
-0.0001B -0.00018 
0.00000 0.00000 

Ma1. buigspanning (M/Wl in snede 0: 75.74 N/mm2 met W= 12894.96 lt1000mm31 
Max. doorbuiging lrel.l in snede 6: 0.00013 t L met L= 3.93400 (m) 
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TUE-BKO 

: Trillingsonderzoek Project 
Onderdeel : Kopplaatverbinding HE 1000 B 

Belastinggeval l; Staaf 9 
eigen gewicht bunker+ massa kolen 

Snede Plaats 
nummer 

0 0.000000 
o. 100000 ,, 0.200000 ,: 

3 0.300000 
4 0.400001) 
5 0.5001)01) 
6 0.600000 
7 0.700000 
8 0.800000 
9 0.900000 

10 1.000000 

D 

!kN) 

-729.294 
-729.294 
-729.294 
-554.566 
-277.219 

0.128 
277.475 
554.822 
729.551 
729.551 
729.551 

M 

(kNhll 

-0.000 
286.904 
573.809 
839.061 

1002.673 
1057 .177 
1002.572 
838.859 
573.506 
286.501 
-0.504 

Bijlage R 

Hoek 
verdr. 
(Radl 

-0.00095 
-0.00090 
-0.00078 
-0.00057 
-1).00030 
0.00000 
0.00030 
0.00057 
0.00078 
0.00090 
0.00095 

Pagina: 

Doorbuiging Doorbuiging 
relatief absoluut 

(ml (ml 

0.00000 0.00000 
-0.00037 -0.00037 
-0.00070 -0.00070 
-0.00097 -0.00097 
-0.00114 -0.00114 
-0.00120 -0.00120 
-0.00114 -0.00114 
-0.00097 -0.00097 
-0.00070 -0.00070 
-0.00037 -0.00037 
0.00000 0.00000 

Max. buigspanning (M/Wl in snede 5: 81.98 N/mm2 met W= 12894.96 (tl000mm3l 
Max. doorbuiging (rel.) in snede 5: 0.00031 * L met L= 3.93400 (ml 
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Bijlage S 

Raamwerkberekening as - 20 
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TUE-BKO Bijlage S 

Bestandsnaam: AS-20 
Project Trillingsonderzoek 
Onderdeel Draagconstructie kolenbunkers las-201 
Datum 5/5/1992 
====================================================================--------=-= 

Eenheden: (ml 
(kNl 
(Rad) 

Probleem specificatie 

21 Knopen 
28 Staven 
9 Profielen 
7 Opleggingen 

Lengte 
Kracht 
Hoekverdraaiing 

0 Voorgeschreven verplaatsingen 
9 Belastinggevallen 
2 Belastingcor.hinaties 

28 Knoopkrachten 
41 Staafkrachten 
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TUE-BKO Bijlage S 

Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-201 

Knoopcoordinaten 
=========----=========================== 

Knoop 
NuHer 

2 
3 
4 
C' 
.J 

6 
., 
I 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

X 

Coordinaat 
(!Il) 

0.0000 
8.0000 

17.0000 
0.0000 
8.0000 

iï .0000 
0.0000 
0.4300 
7.5700 
8.0000 
0.0000 
8.0000 

17.0000 
0.0000 
8.0000 
0.0000 
8.0000 

17.0000 
0.0000 
8.0000 

17.0000 

y 

Coordinaat 
(m) 

3.0001) 
3.0000 
3.0000 

19. 600i) 
19.6000 
19.6000 
32.6000 
32.6000 
32.6000 
32.6000 
36.8000 
36.8000 
36.8000 
47.4000 
47.4000 
53.0000 
53.0000 
53.0000 
69.0000 
69.0000 
69.0000 

pagina 108 

Pagina: 



TUE-BKO Bijlage S 

Project : Trillingsonderzoek Pagina: 2 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-20) 
-------------------------------------------------------------------------------

Staaf gegevens 
----------------------------------------------------------
Staaf Start Eind Staaf Profiel Lengte 
NuHer Knoop Knoop Type Ik/Type (ml 
----------------------------------------------------------

1 1 4 
2 4 7 
3 7 11 1 
4 11 14 1 
~ 
J 14 16 1 
l:, 16 19 
7 2 5 1 
8 ~ 10 1 J 

9 10 12 1 
10 12 15 1 
11 15 17 1 
12 17 20 1 
13 3 6 1 1 
14 6 13 1 
15 13 18 1 1 
16 18 21 1 
17 4 5 HE 700A 
î8 5 l:, HE 1000A 
19 7 8 1 2 
20 8 9 4 2 
21 9 10 ,, 

i. 

22 11 12 HE 240A 
r ~-) 12 13 HE 500A 
24 14 15 1 HE 500A 
25 16 17 1 HE 500A 
26 17 18 HE 400A 
27 19 20 HE 260A 
28 20 21 HE 450A 

Profieigegevens 

Profiel Elasticiteits Oppervlakte ïraagheids 
Nummer Modulus Doorsnede Moment 

(kN/tr!"2) 

16.600 
i3.000 
4.200 

10.600 
5.600 

16.000 
16.600 
13.000 
4.200 

10.600 
5.600 

16.000 
16.600 
17.200 
16.201) 
16.000 
B.000 
9,000 
0.430 
7.140 
0.430 
B.000 
9.000 
8,000 
8.000 
9.000 
8.001) 
9.000 

Weer stands 
Moment 

(m"-3) 

1 
,, 
i. 

Staaf type 
----- 7 

..; 

o---- 4 

Naam 
Profiel 

: 
----o 
o---o 

===-------===============--------------========================-=---======= 
2.10000E+OB 5.71600E-02 3.29351E-03 B.18300E-03 kruiskolom 

" 2.10000E+08 6.4ûOOOE-02 3.34230E-02 3.55560E-02 pl.lig. h=lBBO i. 

3 2.lOOOOE+OB 2.604BOE-02 2.15301E-03 6.24062E-03 HE 700A 
4 2.lOOOOE+OB 3.46850E-02 5.53846E-03 1. 11888E-02 HE 1000A 
~ 2.10000E+08 7.68400E-03 7.76318E-05 6.75059E-04 HE 240A -.! 

6 2.10000E+08 1.97540E-02 8.69750E-04 3.54999E-03 HE 500A 
7 2.10000E+08 1.58980E-02 4.50690E-04 2.31125E-03 HE 400A 
8 2.lOOOOE+OB 8.68200E-03 1.04550E-04 8,36396E-04 HE 260A 
9 2.10000E+08 1. 78030E-02 6.37220E-04 2.89644E-03 HE 450A 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 3 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-201 

Opleggingen 
---------------------------- Oplegging type: 
Oplegging Knoop Oplegging 1 X-translatie vast 3 Scharnier 

Nummer Nummer Type 2 Y-translatie vast 4 Inklemming 

1 3 
2 2 

., 

.j 

3 3 3 
4 6 
5 13 
6 18 
7 21 

----------------------------

Knoopkrachten (kNI (kNiml 
---------------------------------------------------- Richting: 1 X-richting 
KnoopKr. Belasting Knoop Richting Kracht 2 Y-richting 

Nu11111er NuHer Nummer 3 X-Y rotatie 
----------------------------------------------------

1 ') 19 2 -53.00000 ,_ 

2 2 20 2 -290.00000 
3 4 2 -82.00000 
4 4 

,.. 2 -82.00000 1.. 

5 4 3 2 -82.00000 
6 4 4 2 -65.00000 
7 4 5 2 -65.00000 
8 4 6 2 -86.00000 
9 4 7 2 -21.00000 

10 4 10 2 -21. 00000 
11 4 11 2 -53,1)0000 
12 4 12 2 -53.00000 
13 4 13 2 -81.00000 
14 4 14 2 -28.00000 
15 4 15 2 -28.00000 
16 4 16 

,.. -80.00000 1.. 

17 4 17 'i -80.00000 ,_ 

18 4 18 ,.. -B0.00000 1.. 

19 5 4 'l -36.00000 ,_ 

20 c- 7 ,, -2B.00000 .J t 1.. 

21 5 11 2 -24.00000 
22 r: 14 2 -26.00000 .J 

23 5 16 2 -26.00000 
24 5 19 ,., -26.00000 1.. 

25 b 10 'l -120.00000 ,_ 

26 7 10 2 -1340.00000 
27 8 10 2 -75.00000 
28 9 10 2 670.00000 

----------------------------------------------------



TUE-BKO Bijlage S 

Project : Trillingsonderzoek Pagina: 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-20) 

Staaf krachten (kNi (kNhl (kN/ra) 

Bei. type: 1 Moment 4 F glbl x 7 p lki y 10 p glbl x glbl verd 
2 F lkl x 5 F glbl y 8 p glbl x lkl verd 11 p glbl y glbl verd 
3 F lkl y 6 p lkl x 9 p glbl y lkl verd 

StKr. Bel. Staaf Bel. Start 
nr. gev. nr. type 

17 11 
2 18 11 
3 1 24 11 
4 1 24 11 
5 1 25 11 
6 1 27 11 
7 28 11 
8 2 17 11 
9 2 18 11 

10 2 25 11 
11 2 27 11 
12 2 28 11 
13 3 17 5 
14 3 17 5 
15 3 17 5 
16 3 17 5 
17 3 18 5 
18 3 18 5 
19 3 18 5 
20 3 18 5 
21 3 23 5 
22 3 23 5 
23 3 23 5 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

3 23 
3 23 
3 23 
3 23 
3 23 
3 23 
3 24 
3 24 
3 6 
3 12 
ó 20 
6 20 
7 20 
7 20 
8 20 
8 20 
9 20 
9 20 

5 
5 
5 
C" 
,J 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
C" 
,J 

5 
5 
5 
5 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.59000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
û.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.20000 
0.30001) 
0.65000 
1. 00000 
0.29000 
0,38000 
0.58000 
0.84000 
0.10000 
0.27000 
0.39000 
0.54000 
O.ólOOO 
0.69000 
0.76000 
0.79000 
0.90000 
0.41000 
0.59000 
0.37500 
0.37500 
0.30000 
0.70000 
0.30000 
0.70000 
0.30000 
0.70000 
0.30000 
0.70000 

Kracht bij 
start 

-10.0000 
-10.0000 
-8.0000 
-8.0000 
-8.0000 
-6.0000 
-6.0000 

-80.0000 
-80.0000 
-B.0000 
-8.8000 
-B.8000 

-15.0000 
-38.0000 
-48.0000 
-24.0000 
-95.0000 
-80.0000 
-40.0000 
-20.0000 

-lî0.0000 
-110.0000 
-124.0000 
-102.0000 
-18.0000 
-45.0000 
-18.0000 
-70.0000 
-70.0000 

-200.0000 
-200.0000 
-225.0000 
-225.0000 
-120.0000 
-120.0000 

-1340.0000 
-1340.0000 

-75.0000 
-75.0000 
670.0000 
670.0000 

Eind 

1.00000 
1.00000 
0.41000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
i .00000 
1. 00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

Kracht bij 
eind 

-10.0000 
-10.0000 
-8.0000 
-8.0000 
-B.0000 
-6.0000 
-6.0000 

-80.0000 
-80.0000 
-8.0000 
-8.8000 
-8.8000 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 5 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-20) 
-------------------------------------------------------------------------------

Inwendige staaHr achten belastingcombinatie l 
vol belast 
-------------------------------------------------------------------------------
Stf St Eind N N D D 11 11 
nr. knp knµ start eind start eind start eind 

UNl (kNl !kNl (kNl (kNtml (kNhl 

-------------------------------------------------------------------------------
1 4 3021.706 -3021. 706 -7. 776 7.776 -0.000 -129.086 

') 4 7 2525.477 -2525.477 -47.418 47.418 -316.117 -300.319 i-
.., .., 

11 941.477 -941.477 -81.446 81.446 -359.731 17.656 .;, 1 

4 11 14 863.461 -863.461 -16.395 16.395 -24.307 -149.477 
5 14 16 560,004 -560.004 -85.492 85.492 -331.577 -147.177 
6 16 19 365.821 -140.821 -7.830 7.830 -37.998 -87.280 
7 2 " 5486.944 -5486.944 -2.513 2.513 -0.000 -41. 708 

'"' 
8 5 10 4426.600 -4426.600 18.707 -18.707 44.127 199.062 
0 10 12 1335.600 -1335.600 52.735 -52.735 460.988 -239.501 1 

10 12 15 955.172 -955.172 -11.372 11. 372 -166.623 46.084 
11 15 .... 

li 724.150 -724.150 57.725 -57.725 249.231 74.031 
12 17 20 624.941 -399.941 2.814 -2.814 7.618 37.410 . .., ., 

6 1185.430 -1185.430 11.947 -11.947 0.000 198.312 1.J .;, 

14 6 13 600.003 -600.003 43.002 -43.002 374.141 365,493 
15 13 18 180.447 -180.447 17 .873 -17.873 222.806 66.739 
16 18 21 79.838 -79.838 11.053 -11.053 28,801 148.046 
17 4 5 -39.642 39.642 395.229 449. 771 445.204 -606.575 
18 5 6 -18.423 18.423 545.573 499.427 604.156 -572.453 
19 7 B -34.028 34.028 1535.000 -1535.000 660.050 0.000 
20 8 9 -34.028 34.028 1535.000 1535.000 0.000 0.001) 
21 9 10 -34.028 34.028 -1535.000 1535.1)01) -0.000 -660.051) 
,,~, 
LL 11 12 65.052 -65.052 1.016 -1.016 6.652 1.477 
,,.., 
L•:J 

.,, 
lL 13 0,945 -0.945 328.444 338.556 404,646 -588.299 

24 14 15 -69.097 69.097 249.457 203.023 481.053 -295.314 
25 16 17 77.662 -77.662 88. î83 39.817 185.175 8.289 
26 17 18 22.751 -22.751 -20.609 20.609 -89.938 -95.539 
27 19 20 7.830 -7.830 61.821 56.579 87.280 -66.314 
28 20 21 5.016 -5.016 53.362 79.838 28.904 -148.046 

-------------------------------------------------------------------------------
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: b 
Onderdeei : Draagconstructie kolenbunf:ers (as-20) 

Verplaatsingen bel.comb. 1 
vol belast 
----------------------------------------------------
Knoop X y X naar Y 

nu111111er verplaatsing verplaatsing rotatie 
(ml (ml !Radl 

----------------------------------------------------
0.00000 0.00000 0.00052 

2 0.00000 0.00000 0.00017 
3 0.00000 0.00000 -0.00079 
4 -0.00008 -0.00418 -0.00103 
5 -0.00002 -0.00759 -0.00033 
6 0.00000 -0.00164 0.00159 
7 -0.00024 -0.00691 -0.00088 
8 -0.00023 -0.00730 -0.00090 
9 -0.00022 -0.01287 0. 00114 

10 -0.00022 -0.01238 1),00112 
î1 0.00032 -0.00724 0.00027 
12 0.00000 -0.01285 -0.00100 
13 0.00000 -0.00250 0.00148 
14 0.00023 -0.00801 -0.00069 
15 0.00036 -0.01369 0.00063 
16 0.00021 -0.00827 0.00005 
17 0.00006 -0.01403 -0.00008 
18 0.00000 -0.00274 -0.00035 
19 0.00005 -0.00857 -0.00052 
20 0.00001 -0.01468 0.00026 
21 0.00000 -0.00285 0.00103 

----------------------------------------------------
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 7 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-20) 
-------------------------------------------------------------------------------

Inwendige staaf krachten belastingcombinatie "l .:. 

schaakbord 
-------------------------------------------------------------------------------
Stf St Eind N N D D M M 
nr. knp knp start eind start eind start eind 

(kNi (kNl (kNl (kNl (kNhl (kNhl 

-------------------------------------------------------------------------------
1 1 4 1915.568 -1915.568 -1.176 1.176 -0.000 -19.524 
2 4 7 1713.248 -1713.248 -26.572 26.572 -141.976 -203.464 
-r ï 11 799.248 -799.248 -26.304 26.304 -168.486 58.009 -.) 

4 11 14 723.063 -723.063 -17.452 17.452 -57.078 -127.912 
5 14 16 428.275 -428.275 -77.520 77 .520 -317.654 -116.461 
6 16 19 276.076 -51. 076 -1.535 1. 535 î.0.478 -35.031 
7 2 5 3073.053 -3073.053 -1.065 1.065 -0.000 -17.671 
8 5 10 2738.634 -2738.634 5.429 -5.429 -2.271 72. 846 
9 10 !'l ,. 987.634 -987.634 5.161 -5. 161 299.104 -277.429 

10 12 15 592.974 -592.974 -8.463 8.463 -172. 354 82. 650 
11 15 17 353.282 -353.282 51. 606 -51.606 246.530 42.463 
12 17 20 268.054 -43.054 1.628 -1.628 3.409 22.631 
13 7 1 778.859 -778.859 4. 120 -4.120 0.000 68.389 -.) 0 

14 b 13 533.598 -533.598 29.389 -29.389 212.499 292.991 
15 13 18 126.443 -126.443 18.934 -18.934 234.424 72.311 
16 18 21 33.871 -33.871 -, ï"j 

J,-.JL:. -3.312 -12.646 65.634 
17 4 C: -25.396 25.396 101.319 103.681 161.500 -114.145 .., 
18 5 6 -18.9!)3 18.903 165.739 159.261 134.087 -280.887 
19 7 8 0.268 -0.268 865.000 -865.000 371.950 1).000 
20 8 9 0.268 -0.268 865.000 865.000 0.000 0.000 
21 9 10 0.268 -0.268 -865.001) 865.01)0 -0.000 -371.950 
22 11 12 8.852 -8.852 -0.815 0.815 -0.931 -5.585 
23 .,, 

L.::. 13 -4. 771 4. 771 340.845 326.155 455.368 -527.415 
24 14 15 -60.069 60.069 240.788 211.692 445.566 -329.181 
25 16 17 75.986 -75.986 46.199 17.801 105.983 7.610 
26 17 18 26.008 -26. i)08 -12.572 1? c:~,, ,_,J/ i. -53.482 -59.665 
27 19 20 1. 535 ; C'7C' 

-1,,J-.. hJ 25.076 22.924 35.031 -26.427 
28 20 21 -0.093 0.093 20.129 33.871 3.795 -65.634 

-------------------------------------------------------------------------------
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 8 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-201 

verplaatsingen bel.comb. 2 
schaakbord 
----------------------------------------------------
Knoop X y X naar Y 

num11er verplaatsing verplaatsing rotatie 
(ml (ml (Radl 

----------------------------------------------------
1 0.00000 0.00000 0.00008 
2 0.00000 0.00000 0.00007 
'î 0.00000 0.00000 -0.00027 " 
4 -0.00006 -0.00265 -0.00015 
5 -0.00002 -0.00425 -0.00014 
6 0.00000 -0.00108 0.00055 
7 -0.00136 -0.00450 -0.00073 
8 -0.00136 -0.00482 -0.00074 
9 -0.00136 -0.00746 0.00058 

10 -0.00136 -0.00722 0.00057 
11 0.00003 -0.00478 -0.00004 
12 -0.00001 -0.00756 -0.00118 
î3 0.00000 -0.00184 0.00155 
14 0.00086 -0.00542 -0.00059 
15 0.00097 -0.00808 0.00077 
16 0.00022 -0.00562 0.00023 
17 0.00007 -0.00825 -0.00006 
18 0.00000 -0.00201 -0.00035 
19 0.00001 -0.00580 -0.00030 
20 -0.00000 -0.00842 0.00017 
21 0.00000 -0.00206 0.00055 

----------------------------------------------------
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TUE-BKO Bijlage T 

Bestandsnaam: AS_P 
Trillingsonderzoek Project 

Onderdeel 
Datum 

Draagconstructie kolenbunkers las-PI 
5/5/1992 

Eenheden: (ml 
!kNI 
(Radl 

Probleem specificatie 

52 Knopen 
76 Staven 
9 Profielen 
9 Opleggingen 

Lengte 
Kracht 
Hoekverdraaiing 

0 Voorgeschreven verplaatsingen 
9 Belastinggevallen 
2 Belastingcombinaties 

150 Knoopkrachten 
0 Staafkrachten 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-PI 
-------------------------------------------------------------------------------

Knoopcoordinaten 
----------------------------------------

Knoop X y 

Nummer Coordinaat Coordinaat 
1ml (11) 

----------------------------------------
0.0000 3.2500 

2 8.0000 3.2500 
3 16, (H)i)I) 3.2500 
4 24.0000 3.2500 
5 32.0000 3.2500 
6 40.0000 3.2500 
7 0.0000 19.6000 
8 8.0000 19.6000 
9 16. 0000 19.6000 

10 24.0000 19.6000 
11 32.0000 19.6000 
12 40.0000 19.6000 
13 0.0000 32.6000 
14 2.8380 32.6000 
15 5.1620 32.6000 
16 8.001)0 32.6000 
17 10.8380 32.6000 
18 13.1620 32.6000 
19 16.0000 32.6000 
20 18.8380 32.6000 
21 21.1620 32.6000 
22 24.0000 32.6000 
'IT 26.8380 32.6000 ,:..; 

24 29 .1620 32.6000 
"" ,;.,J 32.0000 32.6000 
26 34.8380 32.6000 
27 37 .1620 32.6000 
28 40.0000 32.6000 
29 0.0000 36.8000 
30 8.0000 36.8000 
31 16.0000 36.8000 
32 24.0000 36.8000 .. , 
.;-., 32.0000 36.8000 
34 40.0000 36.8000 
35 0.0000 47.4000 
36 8.0000 47.4000 
37 16.0000 47.4000 
38 24.0000 47.4000 
39 32.0000 47.4000 
40 40.0000 47.401)0 
41 0.0000 53.0000 
.,, 
'li. 8.0000 53.0000 
43 16.0000 53.0000 
44 24.0000 53.0000 
45 32.0000 53.0000 

----------------------------------------
Vervolg op volgende pagina 
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Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-P) 

Knoopcoordinaten 
===-===--==============-=====---------== 

Knoop X Y 
Nummer Coordinaat Coordinaat 

lm) (ml 
===-=----===========----==-====-------== 

46 40.0000 53,0000 
47 O.OüüO 69.0000 
48 8.0000 69.0000 
49 16.0000 69.0000 
50 24.0000 69.0000 
51 32.0000 69.0000 
52 40.0000 69.0000 

Staaf gegevens 
========================================================== 
Staaf Start 
NuHer Knoop 

2 7 
< n 
" 

.,., 
4 29 
5 35 
6 41 
7 '; ,. 
8 B 
9 16 

10 30 
11 36 
12 42 
13 3 
14 9 
15 19 
16 31 
17 37 
18 43 
19 4 
20 10 
21 22 
22 32 
23 38 
24 44 
25 5 
26 11 
27 25 
28 1'"1' 

•.J·.J-

29 39 
30 45 
31 ó 

Eind Staaf 
Knaap Type 

7 
13 
29 
35 
41 
47 
8 

16 
30 
36 
42 
48 
9 

19 
31 
37 
43 
49 
10 
22 
32 
38 
44 
50 
1i 
25 
33 
39 
45 
51 
12 

Vervolg op volgende pagina 

Profiel 
Nr/Type 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
'; ,. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
,., 
i. ,, 
i. 
,., 
i. 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

Lengte 
(111) 

16.350 
13.000 
4.200 

10.600 
5,600 

16.000 
16.350 
13.000 
4.200 

10.600 
5.600 

16.000 
16.350 
13.000 
4.200 

10.600 
5.600 

16.000 
16.350 
13.000 
4.200 

10.600 
5.600 

16.000 
16.350 
13.000 
4.200 

10.600 
5.600 

16.000 
16.350 

Pagina: 2 

Staaf type : 
1 ----- 3 ----o 
2 o---- 4 o---o 
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Project : Triliingsonderzoek Pagina: 7 
.J 

Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-Pl 
-------------------------------------------------------------------------------

Staaf gegevens 
---------------------------------------------------------- Staaf type: 
Staaf Start Eind Staaf Prof iel Lengte 1 ----- 3 ----o 
Nummer Knoop Knoop Type Nr/Type (m) 2 o---- 4 o---o 
----------------------------------------------------------

"7" ._;,:_ 12 2B 1 1 13.000 
't't' ..,.., 2B 34 1 1 4.200 
34 34 40 1 1 10.600 
~i:: 
-)~ 40 46 1 5.600 
36 46 52 1 16.000 
37 7 B 1 HE 300A 8.000 
38 8 9 1 HE 400A B.000 
39 9 10 HE 400A 8.000 
40 10 11 1 HE 400A 8.000 
41 11 12 1 HE 300A 8.000 
42 13 14 1 3 2.B3B 
43 14 15 1 "? 2.324 .., 
44 15 16 1 7 2.B38 -J 

45 16 17 1 3 2.B38 
46 17 18 1 3 2.324 
47 18 19 1 3 2.B38 
4B 19 20 1 3 2.B38 
49 20 21 1 7 2.324 ._; 

50 21 22 1 3 2.838 
51 22 23 1 3 2.838 
52 23 24 1 3 2.324 
C:"7 24 25 1 7 2.B38 J-J ._; 

54 25 26 1 3 2.B38 
,:-,:- 26 27 .. 2.324 ·JJ ._; 

56 27 28 1 .. 2.B3B ._; 

57 29 -.~ 
-JV HE 500A 8.000 

58 30 31 HE 400A 8.000 
59 31 32 HE 500A 8.000 
60 ~, 

.>~ 
7~ 
._;.) HE 400A 8.000 

61 77 34 1 HE 500A B.000 ._;._; 

62 35 7, ..;o 4 IPE 270 8.000 
63 36 37 4 IPE 270 8.000 
64 37 38 4 IPE 270 8.000 
65 38 39 4 IPE 270 8.000 
66 39 40 4 IPE 270 B.000 
67 41 42 HE 320A B.000 
68 42 43 HE 300A 8.000 
69 43 44 HE 300A B.000 
70 44 45 HE 300A B.000 
71 45 46 HE 400A 8.000 
72 47 48 HE 400A B.000 
73 4B 49 1 HE 400A B.000 
74 49 50 1 HE 650A 8.000 
75 50 51 HE 400A B.000 
76 51 52 HE 400A B.000 

----------------------------------------------------------
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Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-P) 

Profielgegevens 

Profiel Elasticiteits Oppervlakte Traagheids Weerstands 
Nummer Modulus Doorsnede Moment Moment 

föl/1(·2i (!i!'"-2! (m"4i (111"3) 

2.10000E+08 5.12300E-02 l. 5384 7E-03 5.21500E-03 
2 2.lOOOOE+08 5.71600E-02 3.îb081E-03 8.00200E-03 

Pagina: 

Naam 
Profiel 

kruiskolom 1 
kruiskolom 2 

4 

7 2.10000E+08 4.SOOOOE-02 î. 21090E-02 1.89200E-02 pl. lig. h=1280 ·:J 

4 2.10000E+08 1. 12530E-02 1.82630E-04 l.25955E-03 HE 300A 
c- 2.10000E+08 1. 589BOE-02 4.50690E-04 2.31125E-03 HE 400A ./ 

6 2.lOOOOE+OB 1.97540E-02 8.69750E-04 3,549q9E-03 HE 500A 
7 2.lOOOOE+OB 4.59500E-03 5.78978E-05 4.28873E-û4 IF·E 270 
8 2.lOOOOE+OB l.24370E-02 2,29290E-04 1. 47926E-03 HE 320A 
9 2.lOûOOE+OB 2.41640E-02 1.75178E-03 5.47432E-03 HE 650A 

Opleggingen 

Oplegging 
NuHer 

,, 
l. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Knoop 
Nummer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

29 
41 
47 

Oplegging 
Type 

3 
3 
3 
7 
.,j 

3 
3 
1 
1 

Oplegging type : 
1 X-translatie vast 
2 Y-translatie vast 

3 Scharnier 
4 Inklemming 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 5 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-PI 

Knoopkrachten (kN) (kNh1l 

---------------------------------------------------- Richting: l X-richting 
KnoopKr. Belasting Knoop Richting Kracht 2 '{-richting 
NuHer Nummer Nullliier 3 X-Y rotatie 

----------------------------------------------------
1 

., 
2 -43.01)000 1 

2 1 8 2 -85.00000 
3 1 9 2 -85.00000 
4 10 2 -85.00000 
5 1 11 2 -85.00000 
6 1 12 2 -43.00000 
7 1 35 2 -15.00000 
8 1 36 2 -24.00000 
9 1 37 2 -24.00000 

10 1 38 2 -24.00000 
11 1 39 2 -24.00000 
12 1 40 2 -15.00000 
13 1 41 2 -20.00000 
14 1 42 2 -20.00000 
15 1 n 2 -20.00000 
16 1 44 2 -20.00000 
17 1 45 2 -20.00000 
18 1 46 2 -20.00000 
19 1 47 2 -34.00000 
20 1 48 " -68.00000 i.. 

21 1 49 2 -68.00000 
22 l 50 2 -68.00000 
23 1 51 2 -68.00000 
24 1 52 2 -34.00000 
25 ') ,. 7 2 -340.00000 
26 2 8 2 -680.00000 
27 2 9 2 -680.00000 
28 2 10 2 -680.00000 
29 2 11 " -680.00000 i.. 

30 2 12 ') -340.00000 '-

31 2 41 2 -358.00000 
32 "I 42 2 -104.00000 i.. 

33 2 43 2 -124.00000 
34 2 44 ') -121.00000 ,. 
35 2 45 "I -104.00000 i.. 

36 2 46 "I -858.00000 i.. 

37 2 47 2 -100.00000 
38 "I 48 2 -277.00000 i.. 

39 2 49 2 -334.00000 
40 2 50 2 -346.00000 
41 2 51 2 -285.00000 
42 2 52 2 -125.00000 
43 3 7 2 -130.00000 
44 3 B 2 -260.00000 
45 3 9 2 -260.00000 
46 .. 10 2 -260.00000 •J 

----------------------------------------------------
Vervolg op volgende pagina 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 6 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-Pl 

Knoopkrachten (kNl (kNld1) 

---------------------------------------------------- Richting: 1 X-richting 
KnoopKr. Belasting Knoop Richting Kracht 2 Y-richting 

Numaer Nuilliler Nuffliller 3 X-Y rotatie 

----------------------------------------------------
47 .., 11 " -260.00000 .J t. 

48 ,. 12 2 -130.00000 •J 

49 3 29 ') -110.00000 .. 
50 3 30 2 -242.00000 
51 ,. 31 2 -283.00000 -.J 

52 ,. 32 " -379.00000 •J t. 

53 3 33 " -367.00000 t. 

54 
.., 
.J 34 2 -208.00000 

55 3 41 2 -250.00000 
56 

.., 
42 2 -250.00000 .J 

57 3 43 2 -375.00000 
58 3 44 2 -375.00000 
59 3 45 2 -250.00000 
60 3 46 2 -250.00000 
61 4 1 2 -98.00000 
62 4 2 2 -98.00000 
63 4 3 2 -98.00000 
64 4 4 2 -98.00000 
65 4 5 " -98.00000 t. 

66 4 6 2 -98.00000 
67 4 7 2 -65.00000 
68 4 n 2 -65.00000 Q 

69 4 9 " -65.00000 t. 

70 4 10 2 -65.00000 
71 4 11 2 -65.00000 
72 4 .. , 

! ;. 2 -65.00000 
73 4 13 2 -21.00000 
74 4 16 2 -21.00000 
75 4 19 2 -21.00000 
76 4 ')" i..L 

') -21.00000 ,. 
77 4 25 2 -21.00000 
78 4 28 2 -21.00000 
79 4 29 2 -53.00000 
BO 4 30 2 -53.00000 
81 4 31 ') -53.00000 ,. 
82 4 32 2 -53.00000 
83 4 33 2 -53.00000 
84 4 34 2 -53.00000 
85 4 35 2 -28.00000 
86 4 36 2 -28.00000 
B7 4 37 2 -28.00000 
BB 4 38 2 -28.00000 
89 4 39 2 -28.00000 
90 4 40 2 -28.00000 
91 4 41 2 -85.00000 
92 4 42 2 -85.00000 

----------------------------------------------------
Vervolg op volgende pagina 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 7 
Onderdeel : Draagconstructie koienbunkers (as-P) 

Knoopkrachten O:Nl <ktUml 

---------------------------------------------------- Richting: 1 X-richting 
KnoopKr. Belasting Knoop Richting Kracht 2 Y-richting 
NuHer NuHer Nummer 3 X-Y rotatie 

----------------------------------------------------
93 4 43 ') -85.00000 ,. 
94 4 44 2 -85.00000 
95 4 45 2 -85.00000 
96 4 46 2 -85.00000 
97 " 1 2 -33.00000 .J 

98 5 7 2 -50.00000 
99 " 13 2 -30.00000 .J 

100 5 28 2 -36.00000 
101 5 29 2 -25.00000 
102 " 34 2 -25.00000 .J 

103 5 35 2 -2B.00000 
104 5 40 2 -2B.00000 
105 5 41 2 -55.00000 
106 5 46 2 -55.00000 
107 6 13 2 -60.00000 
108 6 14 ,, -60.00000 i. 

109 6 •r: ') -60.00000 1.J ,. 
110 6 16 2 -120.00000 
111 6 17 2 -60.00000 
112 6 18 2 -60.00000 
113 6 19 2 -120.00000 
114 6 20 

,, -60.00000 i. 

115 6 21 2 -60.00000 
116 6 ,,~ 

i.L 2 -120.00000 
117 6 23 2 -60.00000 
118 6 24 2 -60.00000 
119 6 25 2 -120.00000 
120 6 26 2 -60.00000 
121 6 27 'l -60.00000 ,. 
122 6 28 2 -60.00000 
1"~ ;_.j 7 13 2 -670.00000 
124 7 14 2 -670.00000 
125 7 15 2 -670.00000 
126 7 16 2 -1340.00000 
127 7 17 2 -670.00000 
128 7 18 

,, -670.00000 i. 

129 7 19 2 -1340.00000 
130 7 20 ... -670.00000 i. 

131 ., .... 2 -670.00000 1 d 

132 7 22 ,, -1340.00000 i. 

133 7 23 2 -670.00000 
134 7 24 2 -670.00000 
135 7 25 2 -1340.00000 
136 7 26 2 -670.00000 
137 7 27 2 -670.00000 
î38 7 28 ,, -670.00000 i. 

----------------------------------------------------
Vervolg op voigende pagina 
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: Trillingsonderzoek Project 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-PI 

Knoopkrachten lkNI lkNtml 

KnoopKr. Belasting Knoop Richting Kracht 
Nu1111er Nummer Nu Her 

139 B 19 2 -75.00000 
140 B 20 2 -75.00000 
141 B 21 ") -75.00000 ,_ 

142 B 22 2 -75.00000 
143 9 16 ") 670.00000 ,_ 

144 9 •; 11 2 670.00000 
145 9 18 " 670.00000 I. 

146 9 19 2 670.00000 
147 9 22 2 670.00000 
148 9 

,,~ 
1.-) 2 670.00000 

149 9 24 ,, 670.00000 I. 

150 9 25 2 670.00000 

Belastingcombinatie 1 

Bel. Verm. 
geval factor 

1.00000 
2 1.00000 
3 1. 00000 
4 1.00000 
5 1.00000 
6 1.00000 
7 1.00000 
8 1.00000 
9 0,0/l~JO 

Belasti 0 ~combinatie 2 

Bel. Verm. 
geval factor 

1,00000 
2 0.00000 
.., 1.00000 ..; 

4 1.00000 
C, 1.00000 . .J 

6 1.00000 
7 1.00000 
8 1.00000 
9 1. 00000 

Pagina: 8 

Richting: 1 X-richting 
2 Y-richting 
3 X-Y rotatie 
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Inwendige staafkrachten belastingcombinatie 1 
volbeiast (incl. dynamische belasting) 

Stf St Eind N N 
eind 

!Hll 
nr. knp knp start 

7 
2 7 13 
3 î3 29 
4 29 35 
5 35 41 
6 41 47 
7 2 8 
8 8 16 
9 16 30 

10 30 36 
11 36 42 
12 42 48 
13 3 9 
14 9 19 
15 l 9 31 
16 31 37 
17 37 43 
18 43 49 
19 4 10 
20 10 22 
21 22 32 
22 32 38 
23 38 44 
24 44 50 
25 5 11 
26 11 25 
27 25 33 
28 33 39 
29 39 45 
30 45 51 
31 6 12 
32 12 28 
33 28 34 
34 34 40 
35 40 46 
36 46 52 
37 7 8 
38 8 9 
39 9 10 
40 10 11 
41 11 12 
42 13 14 
43 14 15 
44 15 16 

(Hl) 

3207.728 -3207.728 
2576.431 -2576.431 
1184.375 -1184.375 
981.437 -981.437 
910.437 -910.437 
138.893 -138.893 

5277.454 -5277.454 
4189.720 -4189.720 
1129.424 -1129.424 
849.515 -849.515 
797.515 -797.515 
341.210 -341.210 

5575.936 -5575.936 
4486.594 -4486.594 
1392.938 -1392.938 
1057.218 -1057.218 
1005.218 -1005.218 
401.907 -401.907 

5657.418 -5657.418 
4568.197 -4568.197 
1495.196 -1495.196 
1063.656 -1063.656 
1011,656 -1011.656 
411.577 -411.577 

5447.401 -5447.401 
4359.478 -4359.478 
1270.521 -1270.521 
861.784 -861.784 
809.784 -809.784 
352.573 -352.573 

3765.062 -3765.062 
3184.580 -3184.580 
1800.547 -1800.547 
1502.391 -1502.391 
1431.391 -1431.391 
160.840 -160.840 
-12.843 12.843 
-13.684 13.684 
-15.624 15.624 
-12.923 12.923 
-12.111 12.111 
-83.115 83.î15 
-83.115 83.115 
-83.115 83.115 

Vervolg op volgende pagina 

D 
start 

(kNI 

1.105 
-il. 738 
-94.853 

1. 736 
-1. 352 
-1.825 
-0.486 
-1. 326 
5.359 

-4.801 
1.799 

-2.471 
-0.110 
-2.050 
-7. 154 
0.127 

-0.157 
-0.766 
-0.456 
2.245 

14.498 
û.190 
0.193 

-0.034 
0.007 
ü.819 

-6.435 
4.857 

-1.662 
1.245 

-1.263 
10.848 
87.382 
-1.692 
1.596 
0.699 
3.297 
1,1)31 

0.373 
-0.405 
-2.482 

611.056 
-118. 944 
-848.944 

D 
eind 

(kNi 

-1.105 
11. 738 
94.853 
-1. 736 
1.352 
1.825 
0.486 
1.326 

-5.359 
4.801 

-1.799 
2.471 
0.110 
2.050 
7.154 

-0.127 
0.157 
0.766 
0.456 

-2.245 
-14.498 
-0.190 
-0. 193 
û.034 

-0.007 
-0.819 
6.435 

-4.857 
1.662 

-1.245 
1.263 

-10.848 
-87.382 

1.692 
-1.596 
-0.699 
-3.297 
-1.031 
-0.373 
0.405 
2.482 

M M 
start eind 

!kNim) (kNhl 

0.000 
-33.043 

-316.700 
14.380 
-4.021 

-10.667 
-0.000 
-7.009 
33.298 

-38.982 
11.910 

-15.591 
-0.000 
-4.975 

-30.471 
-0.257 
-1 .608 
-4.842 
-0.000 
8.872 

53.300 
-0.200 
-2.212 
-0.802 
-i).000 
9.035 

-33.508 
36.547 

-14.943 
7.489 
0.000 

32.267 
295.713 
-15.237 

2.698 
4.007 

14. 977 
3.551 
2.070 

-2.335 
-8.240 

18.067 
-119.556 
-81.684 

4.021 
-3.549 

-18.538 
-7.945 

-10.233 
-10.789 
-11.910 
-1.837 

-23.951 
-1. 795 

-21.677 
0.426 
1.608 
0.730 

-7.407 
-7.454 
20.3ii 
7.593 
2,2i2 
3.294 
0.266 
0.115 
1.612 
6.481 

14.943 
5.636 

12.425 
-21),653 
108.761 
71.289 
-2.698 
6.239 
7.174 

11.403 
4.699 
0.916 

-0.909 
-11.614 

-611.056 436.256 1297.921 
118.944 -1297.921 1021.495 
848.944 -1021.495 -1387.807 

pagina 127 



TUE-BKO Bijlage T pagina 128 
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Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-Pl 
-------------------------------------------------------------------------------

Inwendige staafkrachten belastingcombinatie ' i 
volbeiast ( i liC i. dynamische belasting) 
-------------------------------------------------------------------------------
Stf St Eind N N D D M M 
nr. knp knp start eind start eind start eind 

(kNl (kN) (kNl (kNl (kNtm) (kNhl 

-------------------------------------------------------------------------------
45 16 17 -76.429 76. 429 730.353 -730.353 i364.742 707.999 
46 17 18 -76.429 76.429 0,353 -0.353 -707.999 708.818 
47 18 19 -76.429 76.429 -729.647 729. 647 -708.818 -1361.921 
48 19 20 -81. 533 Bi. 533 808.009 -808,009 1414.070 879.059 
49 20 21 -81.533 M' C'..,..,. 

öl,.J-.i.J 3.009 -3.009 -879.059 886.052 
50 ')' .,,, -81.533 81.533 -801. 991 801.991 -886.052 -î389.999 .. ! t.i. 

51 ,,r; .... ,.,. -69.279 69. 279 715.010 -715.010 î316.388 712.810 l.i. i..J 

52 23 24 -69,279 69.279 -14.990 14.991) -712.810 677. 973 
t:7 
,J..l 24 25 -69.279 69.279 -744.991) 744.990 -677. 973 -1436.309 
54 "" i.-J 26 -76.533 76. 533 862.966 -862.966 1468.205 980. 893 
55 26 '17 -76.533 76.533 132.966 -132.966 -980.893 1289.907 ,., 
56 ')"1 

d 28 -76.533 76.533 -597.034 597.034 -1289.907 -404.474 
57 29 30 94. 969 -94. 969 14.938 -14.938 67.304 52.200 
58 30 31 84.809 -84.809 -0.153 0.153 -2.429 1.208 
59 71 

.; 1 32 92,090 -92.090 -0.433 0.433 -1.377 -2.087 
60 32 33 77.781 -77. 781 -0.893 0.893 -5.306 -1.836 
61 77 ..:,.:, 34 89.074 -89.074 -12.155 12.155 -41. 192 -56.052 
b2 7<; .;,., 36 -3.088 3.088 0.000 0.000 1),1)00 0.000 
67 .J 36 37 3.512 7' C'",, -.j.JL::. 0.000 0.000 0.000 0.000 
64 37 38 3,228 -3.228 0.000 0.000 0.000 0,000 
65 38 39 3.231 .., ')7' -,.>.t.-.:d 0,000 0.000 0.000 0.000 
66 39 40 -3.288 3.288 0.000 0.000 û,000 0.000 
67 41 42 3,096 -3.096 3.544 -3.544 14.216 14. 134 
68 42 43 -1.174 î.174 0.848 -0.848 3,294 3.489 
69 43 44 -1.783 1.783 0.159 -0. 159 0.624 0.645 
70 44 45 -2.010 2.010 -0.762 0.762 -3.137 -2. 959 
71 45 46 0.897 -0.897 -2.551 2.551 -10.166 -10.245 
72 47 48 -1.327 1.327 4.893 -4.893 18.538 20.605 
73 48 49 1. 144 -1.144 1.103 -1. 103 3.346 5.480 
74 49 50 1.910 -1. 910 1.010 -1.010 1. 927 6.156 
75 50 51 l. 943 -1.943 -1.413 1.413 -6.422 -4.882 
76 51 52 0.699 -0.699 -1. 840 1.840 -7.543 -7.174 

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------

Verplaatsingen oel.comb. î 
vol belast (i nc i. dynamische belasting) 
--=======--=-======================================= 

Knoop X y X naar y 

nummer verplaatsing verplaatsing rotatie 
(m) (ml (Radl 

==================================================== 
0.00000 0.00000 -0.00010 

') 0.00000 0. i)(H)OO 0.00008 .. 
,: 0.00000 0.00000 0.00005 •J 

4 0.00000 0.00000 0.00007 
c- 0.00000 0.00000 0.00004 ,.1 

6 0.00000 0.00000 0.00021 
7 -0.00083 -i), 00487 0.00036 
8 -0.00079 -0.00719 -0.00002 
9 -0.00076 -0.00759 0.00003 

10 -0.00072 -0.00771 -0.00002 
11 -0.00069 -0.00742 0.00004 
12 -0.00065 -0.00572 -0.00031 
13 -0.00080 -0.00799 -0. 00138 
14 -0.00077 -0. 01169 -0.00090 
15 -0.00075 -0.01251 0.00016 
16 -0.00073 -0.01173 -0. 00i)05 
17 -0.00071 -0.01293 -1).00042 
18 -0.00069 -i). i)l314 0.00023 
19 -0.00067 -0.01245 -0.00013 
20 -0.00065 -0.01386 -0.00043 
')< 
Ll -0.00063 -0.01392 0.00038 
.,., -0.00060 -0.01265 0.00009 u. 

23 -0.00058 -0.01340 -0.00024 
24 -0.00057 -0.01322 0.0i)i)3it 
25 -0.00055 -0.01214 -0.00003 
26 -0.00053 -0.01326 -0.00030 
27 -0.00051 -0.01281 0.00074 
28 -0.00049 -0.00957 0.00123 
29 0.00000 -0.00845 0.00014 
30 -0. 00018 -0.01212 -0.00019 ..,. -0.00039 -0.01294 -0.00003 •,H 

32 -0.00056 -0. 01318 -0.00005 
..,.., -0.00075 -0.01259 0.00010 .;,-:, 

34 -0.00092 -0. i)1027 -0.00023 
35 -0.00008 -0.00942 -0.00003 
36 -0.00005 -0.01287 0.00003 
37 -0.00008 -0.01387 -0.00002 
38 -0.00011 -0.01412 -0.00003 
39 -0.00014 -0.01335 -0.00008 
40 -0.00011 -i),01175 -1).00002 
41 0.00000 -0.00989 -0.00002 
42 -0.00001 -0.01324 -0.00003 
4-i •J -0.00001 -0.01434 -0.00001 
44 0.00000 -0.01459 -0.00001 

----------------------------------------------------
Vervoig op volgenàe pagina 
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Project : Trillingsonderzoek 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-PI 

Verplaatsingen bel.comb. 1 
volbelast (incl. dynamische belasting) 

Knoop 
nummer 

X 
verplaatsing 

{mi 

y 

verplaatsing 
(mi 

X naar Y 
rotatie 

(Radi 
==================================================== 

45 0.00001 -0.01372 0.00001 
46 0.00001 -0. i}1250 i),01)1)1)1 
,-
~/ 0.00000 -0.01010 -0.00022 
48 0,00000 -0.01370 -0. i)i}013 
49 0.00000 -0.01488 -0.00004 
50 -i).00000 -0.01514 0. 00001 
51 -0.00001 -0.01419 0.00007 
52 -0.00001 -0.01274 0.00009 
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Project : iïillingsonderzoek Pagina: 5 
Onderdeel . Draagconstructie iolenbunkers (as-P) . 
-------------------------------------------------------------------------------

Inwendi•Je staaH:r achten belastingcombinatie 2 
schaakbord (incl. dynamische belasting) 
-------------------------------------------------------------------------------
Stf St Eind N N D D M M 
nr. knp knp start eind start eind start eind 

!kN) ikN) (kN) !kN) (kNtm) {kt~tal 
-------------------------------------------------------------------------------

1 7 2414.129 -2414.129 1. 174 -1.174 0.000 19.201 
2 "1 13 2125.408 -2125.408 -9.559 9.559 -24.690 -99.571 1 

3 13 'iO 705.759 -705.759 -79.903 79.903 -281.247 -54.344 i..l 

4 29 35 515.494 -515.494 3.924 -3.924 .... " ~ : f 
~f.. lói 9.435 

cc "l'CC 41 444.494 -444.494 -1.856 1.856 -9.435 -0.959 J -J~ 

b 41 47 34.276 -34.276 -l),078 0.078 -0.093 -i. 156 
7 2 8 2885.955 -2885.955 -1.615 1.615 0.000 -26.409 
8 8 16 2476.085 -247b.085 11.421 -11.421 28.569 119.901 
9 16 30 769.627 -769.627 102.387 -102.387 366.384 63.641 

10 30 36 476.144 -476.144 -7.057 7.057 -56.871 -17.930 
11 36 42 424.144 -424.144 3.637 -3.637 17.930 2.438 
12 42 48 68. 778 -68.778 -0.673 0.673 -5.337 -5.426 
i3 3 9 3086.208 -3086.208 1.408 -1.408 -0.000 23,027 
14 9 19 2676.470 -2676.470 -13.078 13.078 -36.193 -133.823 
p:-
1J 19 31 935.294 -935.294 -106.192 106.192 -376.061 -69.945 
16 31 37 599.353 -599.353 5.962 -5.962 48.270 14.925 . .., 
1 / 37 43 547.353 -547.353 -2.901 2.901 -14.925 -1.323 
18 43 49 67.759 -67.759 -0.465 0.465 -1. 956 -5.480 
19 • 10 3168.283 -3168.283 -1.524 1.524 0.000 -24.915 "! 

20 10 22 2758.937 -2758.937 12.469 -12.469 34.352 127.741) 
21 22 .,.,., 1027.894 -1027.894 101.887 -101.887 364.772 63.155 ·-''-
22 -" 38 597.395 -597.395 -5.720 5.720 lf l ~~e ,.,. n,-.,, 

.)f. -'t(J, I i.J -1.J, 7V't 

?< ~•.J 38 44 545 •. 395 -545.395 3.130 -3. î31) 1-3.904 .3.624 
24 44 50 66.116 -66. 116 -0.153 0.153 -1. 935 -0.514 
25 C lî 3008.418 -3008.418 1.484 -î.484 -0.000 24.269 J 

26 11 ""i i.~ 2598.833 -2598.833 -11. 288 11.288 -27.397 -119.341 
27 25 

.,..,. 893.179 -893.179 -1%.270 100.270 -359.169 -61. 966 ·./-.) 

28 .,..,. 39 475.518 -475.51B 7.379 -7 •. 379 59.1)33 19.182 . .J.) 

29 39 45 423.518 -423.518 -3.410 3.410 -19.182 1).086 
30 45 51 68.691 -68.691 0.626 -0.626 4.510 5.513 
.,. . 6 12 24ï2.007 -2472.007 -1. 235 1.235 0.000 -20.197 . .)1 

32 12 28 2233.268 -2233.268 9.728 -9.728 25.751 100.708 
<< ~•,J 28 34 805.247 -805.247 81. 783 -81. 783 286.975 56.514 
34 34 40 516.096 -516.096 -3.750 3.750 -30.850 -8.901 
35 40 46 445.096 -445.096 2.138 -2.138 8.901 3.074 
36 46 52 34.380 -34.380 1).102 -0.102 0.092 1. 541 
37 7 8 -10.733 10.733 0. 721 -0. 721 5.489 0.283 
38 8 q 2.303 -2.303 0.591 -0.591 -2.443 7 .169 
39 9 11) -12.184 12.184 0.330 -1),330 5.997 -3.359 
40 îO 11 1.809 -1.809 -0.324 0.324 -6.078 3.484 
41 11 1" f. -10.963 10.963 -0.739 0.739 -0.355 -5.554 
42 n 14 -70.344 70.344 638.648 -638.648 380,818 1431.666 
43 14 15 -70.344 70.344 -91.352 91. 352 -1431. 666 1219.365 
44 15 16 -70.344 70.344 -821. 352 821.352 -1219.365 -1111. 630 

-------------------------------------------------------------------------------
Vervoig op volgende pagina 
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: I 
0 

ünderdeel : Draagconstructie kolenbunkers (as-P) 
-------------------------------------------------------------------------------

Inwendige staatkrachten belastingcombinatie 2 
schaakbord r; T 

1. inc •• dynamische belasting) 
-------------------------------------------------------------------------------
Stf St Eind N N D D M M 
nr. knµ knp start eind start eind start eind 

(kNi {kNl (kN) (kNl (kNhl ikNhl 

-------------------------------------------------------------------------------
45 16 17 20.622 -20.622 74.107 -74. î07 625.345 -415.030 
46 r· 1 18 20.622 -20.622 14.107 -14.107 415.030 -382.246 
47 18 19 20.622 -20.622 -45.893 45.893 382.246 -512.491 
48 19 20 -72.492 72.492 809.282 -809.282 1022.375 1274.368 
49 20 '"H -72.492 72.492 4.282 -4.282 -1274.368 1284.320 .él 

50 21 :'"':rt 
i.i. -72.492 72.492 -800.718 800.718 -1284.320 -988.118 

c:, 'l') 23 16.927 -16.927 44.325 -44.325 495.605 -369.811 ,.J 1 ,.~ 
c:,, 
•Ji. 23 24 16.927 -16.927 -15.675 15.675 369.811 -406.239 
53 24 25 16. 927 -16.927 -75.675 75.675 406.239 -621.005 
54 25 26 -72. 056 72.056 818. 979 -818. 979 1099.516 1224.747 
C:!:' 26 27 -72.056 72. 056 88.979 -88.979 -1224.747 1431.534 ,.J,J 

C:' .Jb 27 28 -72. 056 72. 056 -641. 021 641.021 -1431.534 -387.683 
57 29 "tt, 

•.!V 82.781 -82.781 2.265 -2.265 22.183 -4.060 
58 30 31 -26.662 26,662 0.748 -0.748 -2.710 8.697 
59 31 32 85.491 -85.491 0.690 -i),690 12.979 -7.459 
60 32 '' -22.116 22.116 -0.812 0.812 -B.970 2.475 •.J•.J 

61 77 34 85.533 -85.533 -3.151 3.î5i 0.458 -25.664 .J...;, 

62 35 36 -5.780 5. 780 0.000 0.000 0.000 0.000 
,.,. 36 37 4,914 -4.914 0.000 0. 1)00 0.000 0.000 o-, 

64 37 38 -3.949 3.949 0.000 0.000 0.000 0.000 
65 38 39 4.900 -4.900 0.000 0.000 0.000 0.000 
66 39 40 -5.888 5.888 i), 01)0 0.000 0.000 0.1)1)0 
67 41 42 3.156 -3.156 0.218 -i). 218 1.051 0.693 
68 42 43 -1.154 1.154 0.585 -0.585 2.206 2.471 
69 43 44 1. 283 -1. 283 o. 178 -0.178 0.807 0.616 
70 44 45 -2.000 2.000 -0.542 0.542 -2.304 -2.035 
"?< 45 46 2.036 -2.036 -0. 716 0.716 -2.561 -3.166 Il 

72 4ï 48 -0.562 0.562 0.276 -0.276 1.156 1.049 
73 48 49 0.1 i 1 -0. 111 1. 053 -l.053 4.376 4.051 
74 49 50 0.575 -!).575 0.813 -0.813 1.430 5.073 
75 50 51 0. 729 -0.729 -1.072 . ,-..... ~ 

1. l_J l i. -4.559 -4.013 
7b C:< 

.Il '°" ,.J,é 0.102 -0. 102 -0.380 0.380 -1. 499 -1.541 
-------------------------------------------------------------------------------
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Project : Trillingsonderzoek Pagina: 7 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-PI 

Verplaatsingen bel.comb. 2 
schaakbord (incl. dynamische belasting) 
----------------------------------------------------

Knoop X y X naar Y 
nuHer verplaatsing verplaatsing rotatie 

(mi (111) <Rad) 

----------------------------------------------------
0.00000 0.00000 -0.00015 

') 0.00000 0.00000 0.00012 l.. 

< 0.00000 0.00000 -0.00008 •J 

4 0.00000 0.00000 0.00011 
5 0.00000 0.00000 -0.00009 
6 i).00000 0.00000 0.00018 
7 -0.00025 -0.00367 0.00034 
8 -0.00021 -0.00393 -0.00020 
9 -0.00022 -0.00420 0.00020 

10 -0.00019 -0.00432 -0.00019 
11 -0.00019 -0.00410 0.00021 
12 -0.00015 -0.00376 -0.00033 
13 -0.00028 -0.00624 -0.00117 
14 -0.00026 -0.00920 -0.00058 
15 -0.00024 -0.00910 0.00063 
16 -0.00022 -0.00661 0.00069 
17 -0.00023 -0.00553 0.00011 
18 -0.00023 -0.00571 -0.00025 
19 -0.00024 -0.00710 -0.00075 
20 -0.00022 -0.00965 -0.00061 
21 -0.00020 -0.00972 0.00056 
'1•1 
i.1.. -0.00018 -0.0t)i30 0.00072 
"7 
L-:i -0.00019 -0.00597 0,00024 
24 -0.00019 -0.00583 -0.00012 
25 -0.00020 -0.00691 -0.00069 
26 -0.00018 -0.0093B -0.00062 
,,., -0.00016 -0.00945 0.00059 i.l 

28 -0.00014 -0.00646 0.00118 
29 0.00000 -0,00651 0.00031 
30 -0.00016 -0.00688 -0.00027 
31 -0.00010 -0.00743 0.00021 
32 -0.00026 -0.00766 -0.00023 
.,.,. -0.00021 -0.00722 0.00025 .:.,~ 

34 -0.00037 -0.00677 -0.00032 
7C' -0.00008 -0.00702 -0.00007 . .).J 

36 -0.00003 -0.00730 0.00004 
37 -0.00007 -0.00796 -0.00005 
38 -0.00004 -0.00Bî9 0.00003 
39 -0.00008 -0.00764 -0.00007 
40 -0.00003 -0.00728 0.00004 
41 0.00000 -0.00725 0.00001 
42 -0.00001 -0.00750 -0.00002 
4, •J -0.00001 -0.00821 0.00001 
44 -0.00001 -0.00845 -0.00001 

----------------------------------------------------
Vervolg op volgende pagina 
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: Trillingsonderzoek Project 
Onderdeel : Draagconstructie kolenbunkers las-PI 

Verplaatsingen bel.coma. 2 
schaakbord lincl. dynamische belasting) 

Knoop 
nummer 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

X 
verplaatsing 

(ml 

-0.00000 
-0.00001 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

-0.00000 
-0.00000 

y 
verplaatsing 

(ml 

-0.00784 
-0.00751 
-0.00730 
-0.00759 
-0.00830 
-0.00853 
-0.00793 
-0.00756 

X naar Y 
rotatie 

!Radl 

0.00001 
-0.00001 
-0.00002 
-0.00002 
-0.00004 
0.00000 
0.00003 
0.00002 
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Bijlage U 

Niet-Dest ru ktief-O nderzoek 
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NIET-DESTRUKTIEF-ONDERZOEK 

In het recente verleden heeft EPZ aan KMS zijn bezorgdheid omtrent de sterkte van de 
lasverbindingen van de draagconstructie van de kolenbunkers kenbaar gemaakt. Daarop 
heeft KMS voorgesteld de lassen periodiek te controleren. 
In Augustus 1989 is door de Röntgen Technische Dienst een scheuronderzoek uitgevoerd. 
Enkele lassen zijn ultrasoon en magnetisch onderzocht. Het onderzoek toonde aan dat er 
na enkele jaren gebruik, in de lassen nog geen scheurinitiaties voorkwamen. 

In April 1992 heb ik de verbindingen visueel gecontroleerd. Daarbij is gelet op: 
- maatvoering van de verbinding (conform tekening), 
- vervormingen, 
- losse bouten, 
- oppervlakte beschadigingen (verf beschacligcl, roest, scheuren etc.). 

Bij de controle van de verbindingen zijn geen opvallende feiten geconstateerd. Wel zaten 
enkele bouten in de draagring van bunker PB3 l (hand)los. Deze bouten dienen voor het in 
horizontale positie houden van de bunker. Waarschijnlijk worden de bouten niet belast en 
wordt de bunker door de wrijving tussen de clraagring en bovenflens van de HE 1000 B 
(oplegging) op zijn plaats gehouden. Mogelijk zijn de bouten los getrild !. 
Verder is de raveling in de bovenflens van de HE 1000 B, groter dan op tekening KMS 
11635 staat aangegeven (220 ipv 205 111111). Dit heeft op de krachtswerking geen invloed. 

Ook is geconstateerd dat er in de boutverbinding geen speciale voorzieningen zijn 
getroffen om het eventueel lostrillen van de bouten te voorkomen. 
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Bijlage V 

Belasting op kruiskolommen 
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Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte Z-U (70+/53+) 

kolom NIS Nl6 Nl8 N20 N22 N23 

Dak, X-vloer 
eg+ vb 76 103 106 106 103 76 

Wandbepl. 17,5 m' 
à 0,4 kN/m2 eg 60 56 56 56 56 60 

Kolom 
16,25 m' eg 85 85 85 85 85 85 

V-vloer 62+ 
eg+ vb 100 100 225 225 100 100 

Totaal 
nivo Z-U 325 345 475 475 345 321 

Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte Z-U (70+/53+) 

kolom PIS Pl6 Pl8 P20 P22 P23 

Dak, X-vloer 
eg+ vb 160 354 414 403 345 134 

Wandbepl. 17 ,5 m' 
à 0,4 kN/m2 eg 60 60 

Kolom 
16,25 m' eg 85 85 85 85 85 85 

V-vloer 62+ 
eg+ vb 100 100 225 225 100 100 

Totaal 
nivo Z-U 405 540 725 715 530 380 

Gebruiksbelasting in kN 
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Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte U-P (53+/36.8+) 

kolom Nl5 Nl6 Nl8 N20 N22 N23 

Wandplaten 16,2 m' 
à 0,4 kN/m2 eg 55 52 52 52 52 55 

Kolom 
16,25 m' eg 85 85 85 85 85 85 

Hor. ligger 'U' 
eg 20 20 20 20 20 20 

U-vloer 53+ 
eg+ vb 470 140 200 200 140 470 

Totaal 
nivo U-P 630 300 360 360 300 630 

Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte U-P (53+/36.8+) 

kolom PIS Pl6 Pl8 P20 P22 P23 

Wandplaten 16,2 m' 
à 0,4 kN/1112 eg 55 55 

Kolom 
16,25 m' eg 85 85 85 85 85 85 

Hor. ligger 'U' 
eg 20 20 20 20 20 20 

U-vloer 53+ 
eg+ vb 1010 254 271 274 254 510 

Totaal 
nivo U-P 1170 360 380 380 360 670 

Gebruiksbelasting in kN 
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Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte P-K (36.8+/19.6+) 

kolom NIS N16 N18 N20 N22 N23 

Wandplaten 17,2 m' 
à 0,4 kN/m2 eg 60 56 56 56 56 60 

Kolom 
17,2 m' eg 90 90 90 90 90 90 

Hor. ligger 'P' 
eg 20 20 20 20 20 20 

P-vloer 36.8+ 
eg+ vb 30 60 60 60 60 30 

O-vloer 32.6+ 
eg+ vb 1320 2640 2640 2640 2640 1320 

Totaal 
nivo P-K 1520 2866 2866 2866 2866 1520 

Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte P-K (36.8+/19.6+) 

kolom PIS Pl6 Pl8 P20 P22 P23 

Wandplaten 17,2 m' 
à 0,4 kN/1112 eg 60 60 

Kolom 
17,2 m' eg 90 90 90 90 90 90 

Hor. ligger 'P' 
eg 20 20 20 20 20 20 

P-vloer 36.8+ 
eg+ vb 275 460 445 400 310 115 

O-vloer 32.6+ 
eg+ vb 1320 2640 2640 2640 2640 1320 

Totaal 
nivo P-K 1765 3210 3195 3150 3060 1605 
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Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte K-F (19.6+/3+) 

kolom NIS N16 N18 N20 N22 N23 

Wandplaten 13,9 m' 
à 0,4 kN/m2 eg 50 45 45 45 45 50 

Kolom 
16,35 m' eg 85 85 85 85 85 85 

Hor. ligger 'K' 
eg 12 12 12 12 12 12 

K-vloer 19.6+ 
eg+ vb 357 564 564 564 564 357 

Totaal 
nivo K-F 504 706 706 706 706 504 

Kruiskolommen: sommatie kolombelastingen per nivo, gedeelte K-F (19.6+/3+) 

kolom PIS Pl6 Pl8 P20 P22 P23 

Wandplaten 13,9 m' 
à 0,4 kN/1112 eg 50 50 

Kolom 
16,35 m' eg 85 85 85 85 85 85 

Hor. ligger 'K' 
eg 12 12 12 12 12 12 

K-vloer 19.6+ 
eg+ vb 804 1483 1539 1523 1480 981 

Totaal 
nivo K-F 951 1580 1636 1620 1577 1128 

Gebruiksbelasting in kN 
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Overzicht totaalbelasting per kruiskolom op as N 

kolom Nl5 N16 N18 N20 N22 N23 

Gedeelte Z-U eg+ vb 325 345 475 475 345 321 
Windbelasting wind dwars 66 

Totaal Z-U 325 345 475 475 411 321 

Gedeelte Z-U eg+ vb 325 345 475 475 345 321 
Gedeelte U-P eg+ vb 630 300 360 360 300 630 
Wind belasting wind dwars 178 66 

Totaal U-P 955 645 1013 835 711 951 

Gedeelte Z-P eg+ vb 955 645 835 835 645 951 
Gedeelte P-K eg+ vb 1520 2866 2866 2866 2866 1520 
Wind belasting wind dwars 601 178 66 

Totaal P-K 3076 3511 3879 3701 3577 2471 

Gedeelte Z-K eg+ vb 2475 3511 3701 3701 3511 2471 
Gedeelte K-F eg+ vb 504 706 706 706 706 504 
Windbelasting wind dwars 601 40 66 

Totaal K-F 3580 4217 4447 4407 4283 2975 
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Overzicht totaalbelasting per kruiskolom op as P 

kolom PIS Pl6 Pl8 P20 P22 P23 

Gedeelte Z-U eg+ vb 405 540 725 715 530 380 

Totaal Z-U 405 540 725 715 530 380 

Gedeelte U-P eg+ vb 1170 360 380 380 360 670 

Totaal U-P 1575 900 1105 1095 890 1050 

Gedeelte P-K eg+ vb 1765 3210 3195 3150 3060 1605 

Totaal P-K 3340 4110 4300 4245 3950 2655 

Gedeelte K-F eg+ vb 951 1580 1636 1620 1577 1128 

Totaal K-F 4291 5690 5936 5865 5527 3783 
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Bijlage W 

Verslagen 
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Oosterhout, 23 Juni 1991 

Ing. M.W.A.M. van Balderen 
Wijnruit 41 
4907 HC OOSTERHOUT 
tel: 01620-54878 

Betreft Bespreking afstudeerprojekt 
Trillingen t.g.v. poederkoolmolens E.P.Z. Borssele 

Afspraak 
Aanwezig 

Borssele, 13 Juni 1991, 9.30 u. 
Dhr. L. Burm 
Dhr. J. Maasland 
Dhr. M. van Balderen 

[E.P.Z.] 
[Y.S.B.] 
[T.U.E.] 

In dit orienterend gesprek, is met dhr. Burm gesproken over het afbakenen van het te 
onderzoeken gebied in de centrale. Dhr. Burm is bouwkundig beheerder van de konventi
onele elektriciteitscentrale te Borssele. 
We hebben afgesproken een voldoende ruim gebied te onderzoeken. In principe een 
strook van ongeveer 50 m. breed, waarvan de hartlijn over de poederkoolmolens loopt. 
Dit betekent dat ook de werkplaats en het belendende kantoor in het meetplan worden 
meegenomen. 
De voor het onderzoek benodigde konstruktiegegevens worden op korte termijn verza
meld. Visser en Smit zal de gegevens betreffende de fundering [grond, palen, betonkon
struktie] verstrekken. Over de gegevens van de slaalkonstruktie wordt kontakt gezocht 
met 'De Schelde' [K.M.S.], die hiervoor de engineering heeft verzorgd. 
In verband met het op te stellen meetprogramma is het belangrijk te weten, dat de 
centrale in de weken 36 en 37 stil ligt voor onderhoud en inspektie. 
De voor het meten benodigde vergunningen en eventuele hulpkonstrukties worden door 
dhr. Burm geregeld. Een en ander moet wel 1 a 2 weken van te voren aangemeld 
worden. Mocht het in verband met verslaglegging of registratie van de meetopstelling ge
wenst zijn, dat er foto's en/of dia's gemaakt worden, dan wordt dat ook door dhr. Burm 
geregeld. 
Na afloop van het gesprek heeft dhr. Burm ons rondgeleid door de centrale. 

M. van Balderen 
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Oosterhout, 25 Juni 1991 

Trillingen t.g.v. poederkoolmolens E.P.Z. Borssele 

Afspraak 

Aanwezig 

Borssele, 24 Juni 1991, 14.30 u. 

Dhr. L. Burrn 
Dhr. J. Maasland 
Dhr. P. van Staalduinen 
Dhr. M. van Balderen 

[E.P.Z.] 
[V .S.B.] 
[T.N.O.] 
[T. U.E.] 

Om dit probleem goed aan te kunnen pakken, zijn kwantitatieve gegevens van de 
dynamische effekten nodig. Hiervoor is kontakt gezocht met T.N.0.-Bouw. Dhr van 
Staalduinen is bereid gevonden het afstudeerprojekt vanuit T.N.O. te begeleiden. Hij is 
deskundige op het gebied van dynarnika en de meettechnieken om dynamische effekten te 
registreren. In verband met de beeldvorming was het gewenst dat P. van Staalduinen de 
situatie ter plaatse kende. 
Dhr Burm heeft ons rondgeleid door de centrale,langs de poederkoolmolens en de 
kolenbunkers, de werkplaats en het belendende kantoor. 

In hoofdzaak kunnen 2 trillingsbronnen worden onderscheiden; 
- de poederkool molens [5 stuks], 
- de kolenbunkers [5 stuks]. 
De trillingen veroorzaakt door de poeclerkoolmolens zijn in lichte mate voelbaar in de 
vloer van de aanpalende werkplaats, ze zijn niet voelbaar in het kantoor. De poederkool
molens zijn kontinu in bedrijf [24 u.p.d.]. 
De kolenbunkers worden een aantal malen per dag gevuld. Dit vullen, 'bunkeren' 
genaamd, veroorzaakt geen grote dynamische effekten. Het 'leegtrekken' van de bunkers 
daarentegen veroorzaakt wel aanzienlijke dynamische belastingen. Bij het legen ontstaat 
brugvorming, loslatende schollen geven grote stootbelastingen. Deze trillingen zijn 
voelbaar tot in het kantoor. 
Via een kranskonstruktie zijn de kolenbunkers opgelegd op liggers, die de belasting 
afdragen naar de hoofc!draagkonstruktie op de assen N en P. In het verleden is de 
oplegkonstruktie van de bunkers onderzocht [rontgenfoto' s] op schade ten gevolge van 
dynamische belastingen. Er is toen gekonklucleerd clat er niets aan de hand was. Wel zou 
er periodiek inspektie uitgevoerd worden. 
De bunkers zijn recentelijk voorzien van een nieuwe gladdere binnenbekleding om 
aankoeken van, en brugvorming door cle kolen tegen te gaan. 
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Dhr van Staalduinen zag vanuit zijn discipline geen onoverkomelijke problemen ten 
aanzien van de uit te voeren metingen. In eerste instantie adviseert hij om de dynamische 
effekten te meten met behulp van versnellingsmeters. Uit de versnellingen zijn snelheden 
en verplaatsingen af te leiden. 
Er is afgesproken dat M. van Halderen een opzet maakt voor het meetprogramma [aantal 
meetpunten, positie etc.]. Dit voorstel zal in Augustus met P. van Staalduinen en J. 
Maasland worden besproken. P. van Staalduinen maakt een globale kostenopzet van het 
meetprogramma. 

Dhr van Staalduinen heeft ter bestudering van de trillingseffekten op de mens de volgende 
normen aanbevolen; 

- NEN-ISO 2631 

- NEN-ISO 2631-1 

- NEN-ISO 2631-2 

- NEN-ISO 5805 

- DIN 4150/1 
- DIN 4150/2 
- DIN 4150/3 

Mechanische trillingen. Richtlijnen voor het beoordelen van de 
invloed op het menselijk lichaam. 
Mechanische trillingen. Beoordeling van de invloed van trillingen op 
het menselijk lichaam. Deel 1: Algemene eisen. 
Mechanische trillingen. Beoordeling van de invloed van trillingen op 
het menselijk lichaam. Deel 2: Voortdurende en door schok veroor
zaakte trillingen in gebouwen ( 1 tot 80 Hz.). 
Invloed van trillingen en schok op de mens. 
Verklarende woordenlijst. 

Basisbegrippen 
Hinder 
Schade 

Er verschijnen binnenkort ook 3 richtlijnen van het S. B. R. ten aanzien van trillingen. 

Woensdag 26 Juni is er overleg tussen E.P.Z. en 'De Schelde' in verband met de 
gegevens van de staalkonstruktie. 

De volgende bespreking is op Donderdag 27 Juni 1991 op de T.U. te Eindhoven. 

M. van Hal deren 
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Oosterhout, 27 Juni 1991 

Ing. M. W.A.M. van Halderen 
Wijnruit 41 
4907 HC OOSTERHOUT 
tel: 01620-54878 

Betreft Bespreking af studeerproj ekt 
Trillingen t.g.v. poederkoolmolens E.P.Z. Borssele 

Afspraak 

Aanwezig 

Eindhoven, 27 Juni 1991, 15.00 u. 

Prof.ir. W.R. de Sitter 
Dhr. J. Maasland 
Dhr. M. van Halcleren 

[T. U.E.] 
[V.S.B.] 
[T.U.E.] 

Het doel van deze bespreking was de kennismaking van Prof. de Sitter en J. Maasland. 
Dhr Maasland heeft de rol van Visser en Smit Bouw in dit projekt toegelicht. 
E.P.Z. wilde weten wat de effekten waren, van de door de poederkoolmolens veroorzaak
te trillingen, op de duurzaamheid en de veiligheid van de centrale. In overleg met V.S.B. 
is afgesproken om een studieopdracht te verlenen aan M. van Balderen. J. Maasland zal 
zorgen voor de bij V .S.B. aanwezige relevante gegevens, en tevens het projekt waar 
nodig begeleiden. 

Dhr de Sitter en Maasland zijn van mening dat de konstruktie eerst in hoofdlijnen 
geschematiseerd moet worden. Hierdoor wordt het probleem inzichtelijk en hanteerbaar. 
Deze schematisering kan bruikbaar zijn voor het op te stellen meetplan. 
Het meetplan zal in Augustus/September uitgevoerd worden. 
Op de T.U.E. is een komputerprogramma ontwikkeld voor het berekenen van dynamisch 
belaste konstrukties. Dit programma, Massa Veer Systeem [MVS] zal zo mogelijk in dit 
projekt gebruikt worden. 
Prof. de Sitter heeft enkele auteurs en literatuur aanbevolen ter bestudering van de 
dynamica problematiek; 
1. Penzien 
2. den Hartog 
3. Soils and Vibrations 

De afstudeerbegeleidingscommissie is verder gekompleteerd, en bestaat nu uit; 

Voorzitter : Prof. Ir. W.R. de Sitter 

le begeleider : Ir. P. Hiemstra 
2e begeleider : J. Maasland 
3e begeleider : Ir. P. van Staalduinen 

[T.U .E.] 

[T. U.E.] 
[V.S.B.] 
[T.N.O.] 



TUE-BKO Bijlage IV pagina 149 

Oosterhout, 24 Augustus 1991 

Ing. M.W.A.M. van Halderen 
Wijnruit 41 
4907 HC OOSTERHOUT 
tel: 01620-54878 

AFSTUDEERONDERZOEK DYNAMICA PROBLEEM E.P.Z. BORSSELE 

Betreft 

Afspraak 

Bespreking CONCEPT MEETPLAN 

Rijswijk, T.N.O. Bouw, 23 Augustus 1991, 13.30 u. 

Aanwezig Dhr. P. van Staalduinen 
Dhr. J. Maasland 
Dhr. M. van Halderen 

[T.N.O.] 
[V.S.B.] 
[T. U.E.] 

Het doel van deze bespreking was te komen tot een definitief meetplan. M. van Balderen 
heeft eerst een korte inleiding gegeven op het 'concept meetplan'. Hierna is het plan punt 
voor punt besproken. 

MEETSERIE 1. Poederkoolmolens 

De in het concept aangegeven punten zijn door de aanwezigen besproken en akkoord 
bevonden. Dat wil zeggen de positie van cle meetpunten, en het meten in drie hoofdrich
tingen. In het concept wordt uitgegaan van metingen van een uur. Volgens P. van 
Staalduinen volstaan echter metingen van enkele minuten. 
De meetpunten zijn relatief eenvoudig te verplaatsen. Hierdoor is mogelijk dat er op meer 
posities wordt gemeten, dan de aangegeven 12 punten. Hierdoor is een completer beeld te 
verkrijgen van de uitstraling. 

MEETSERIE 2. Kolenbunkers 

Uit het overleg is gebleken, dat 12 meetpunten toch wat weinig was om deze onvoorspel
bare belasting goed in beeld te krijgen. 
Het aantal versnellingsmeters is uitgebreid van 12 naar 16, en er zijn 4 rekmeters op de 
kruiskolommen aan de meetserie toegevoegd. De overeengekomen meetpunten zullen 
echter maar in 1 afgesproken richting meten. Een en ander wordt in het definitieve 
meetplan verder uitgewerkt. 
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In principe is afgesproken, de metingen in week 38 uit te voeren, met als alternatief week 
42/43. Voor de meetserie 1, is 1 dag benodigd. De metingen aan de kolenbunkers zullen 
2 dagen in beslag nemen, met een uitloop van 1 dag. 
T.N.O. zal enkele weken na de metingen een voorlopige rapportage uitbrengen. De 
eindrapportage wordt in nader overleg uitgebracht. 

Afspraken ; 

* M. van Balderen maakt definitief meetplan, geeft aan waar meetpunten zitten, en welke 
voorzieningen [ladder, steiger] benodigd zijn. 

* P. van Staalduinen maakt offerte voor uitvoeren metingen. 

* J. Maasland maakt definitieve afspraak met L. Burm voor uitvoeren meetprogramma, 
en maakt een kostenopstelling van het onderzoek voor E.P.Z .. 

M. van Balderen 
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Oosterhout, 22 September 1991 

Ing. M. W.A.M. van Halderen 
Wijnruit 41 
4907 HC OOSTERHOUT 
tel: 01620-54878 

AFSTUDEERONDERZOEK DYNAMICA PROBLEEM E.P.Z. BORSSELE 

Betreft 

Afspraak 

Aanwezig 

Berekenen eigen frequentie funderingsblokken 

Delft, Grondmechanica, 20 September 1991, 14.00 u. 

Ir. H. van der Graaf 
Ing. M. van Halderen 

[LGM] 
[TUE] 

De vijf poederkoolmolens zijn opgesteld op funderingsblokken van gewapend beton op 
voorgespannen schroefboorpalen. 
Deze blokken zijn los van elkaar en vrij van de omringende funderingen van het ketelhuis 
opgesteld om de overdracht van trillingen uit deze draaiende machines zoveel mogelijk te 
vermijden. De funderingsblokken zijn berekend als dynamisch belaste konstrukties 
volgens de methode van Prof. Rausch, vermeld in: "Maschinenfundamente und andere 
dynamisch beanspruchte Baukonstruktionen". 

Iedere konstruktie heeft karakteristieke tri II i ngseigen schappen. Resonantie tussen de eigen 
frequenties van de funderingen en de toerentallen van de machines moeien vermeden 
worden 
De eigen frequenties van deze funderingsblokken zijn handmatig berekend. De bijdrage 
van de grond is hierbij in rekening gebracht met een vuistregel. De eigen frequenties zijn 
benodigd voor verdere analyse van de gehele draagkonstruktie. 
Ik wilde weten of er momenteel berekeningsmethoden zijn waarmee het werkelijke gedrag 
van de schroefboorpalen en de grond benaclercl kan worden. 

Dhr. van der Graaf heeft twee berekeningsmethoden aangegeven. 
Als eerste een berekening met het computerprogramma 'DIANA'. 
Dit is een intensieve en tijdrovende methode. Hiermee zou dit probleem een studieprojekt 
op zich worden. Gezien het feit dat de eigen frequenties al redelijk goed bekend zijn, en 
dit slechts een klein onderdeel van het hele onderzoek is, wordt afgezien van deze 
berekeningsmethode. 
De tweede berekeningswijze is een handmatige benadering. 
Hierbij wordt de funderingskonstruktie geschematiseerd tot een "een-massa-veer systeem" 
met demping. 
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Ter bestudering van het gedrag van cle schroetboorpalen heeft dhr. van der Graaf de 
volgende richtlijn en een artikel aanbevolen; 
- Richtlijn voor avegaarpalen (Ontwerp en uitvoering) 

Stichting Bouw Research, Publikatie 171, 
- Poulos H.G., Group factors for pile-cletlection esti rnation, 

Journal of the geotechnical engineering division, 
December 1979, p. 1489-1509., 

Om het dynamisch gedrag van de betonkonstruktie, de schroetboorpalen en de grond beter 
te kunnen analyseren, ga ik verder op zoek in geotechnische literatuur. 
Hierbij ben ik vooral geïnteresseerd in de interaktie tussen de paal en de grond, de 
stijföeid en de demping van de grond. 
Dhr. van der Graaf heeft aangaande de stijföeid van de grond opgemerkt, dat dynamisch 
belaste grond een tweemaal zo grote elasticiteitsmodulus heeft als statisch belaste grond. 
Ten aan zien van de demping geldt, dat deze in de grond niet snelheidsafhankelijk is, 
zoals vaak in eerste aanleg wordt aangenomen. 

M. van Halderen 
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Oosterhout, 20 November 1991 

Ing. M.W.A.M. van Halderen 
Wijnruit 41 
4907 HC OOSTERHOUT 
tel: 01620-54878 

AFSTUDEERONDERZOEK DYNAMICA PROBLEEM E.P.Z. BORSSELE 

Betreft 

Afspraak 

Bespreking CONCEPT UITWERKING METINGEN 

Rijswijk, T.N.O. Bouw, 19 November 1991, 13.30 u. 

Aanwezig Dhr. P. van Staalduinen 
Dhr. J. Maasland 
Dhr. M. van Halderen 

[T.N.O.] 
[V.S.B.] 
[T. U .E.] 

In week 46 heeft T.N.O. een beknopte concept uitwerking opgesteld van de trillingsme
tingen uitgevoerd op 17 en 18 September 1991 in de conventionele EPZ-centrale te 
Borssele. Deze rapportage vermeldt de gebruikte apparatuur, en de plaats en het type 
opnemer. Verder zijn twee metingen, een aan de poederkoolmolens en een aan de 
kolenbunkers, voorlopig uitgewerkt. 
Tijdens de bespreking is de rapportage inhoudelijk doorgenomen en is bepaald wat de 
volgende stappen zijn. 

Opmerkingen van van Halcleren bij rapportage; 

w.i. = wijzigen in 

blad 1: regel 2 
.... bij de EPZ-centrale te Borsele. 

w.i. .... in de conventionele EPZ-centrale te Borssele. 

blad 3: Tabel 2 
fundatie poederkoolmolen in vak P/N/ .. / .. 

w.i. fundatie poederkoolmolen in vak P/Q/ .. / .. 

blad 4: regel 2 
formulering zin 2. 
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Tabel 2 

meetpunt 1 en 2 
.... , links lijn N20/P20 Se verdieping 

w.i ..... , links ligger N20/P20, bunkerondersteuningsvloer op 32.600 + 

meetpunt 3-8 
5e verdiepingsvloer 

w.i. bunkerondersteuningsvloer op 32.600+ 

meetpunt 14-15-16 
sun 9, sun 10, sun 11, w.i. sun 10, sun 11, sunl2 

meetpunt 17 en I 8 
3e verdieping w.i. vloer op 19.600+ 

blad 5: regel boven tabel 
.... in poederkool molen opstelling te Borsselen 

w.i ..... in kolenbunkeropstelling te Borssele 

Meetserie kolenbunkers 
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Uit de tabel op blad 5 blijkt dat ruim de helft van alle metingen overstuurd zijn. Van 
Staalduinen heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het grote aantal overstuurde 
signalen. 
Dit geeft hem de indruk dat er inderdaad wel iets aan de hand moet zijn. Een en ander 
verdient nadere uitwerking, en zo nodig aanvullende metingen. 
Een ovestuurd signaal wil zeggen dat de gemeten waarden (ver) buiten het ingesteide 
meetbereik van 0.1 G lagen (vermoedelijk op 0.2 a 0.3 G). Het meetbereik was afgeleid 
uit enkele aan de meetserie voorafgaande orienterencle metingen. 
In de tabel is te zien dat het aantal overstuurde signalen over de meetperiode steeds meer 
toeneemt. Na BOR.061 worden alleen nog maar overstuurde signalen geregistreerd. 
Van Balderen zal bij de centrale een vulschema van de kolenbunkers opvragen, om te 
onderzoeken of er enige relatie ligt tussen de tijdstippen van vullen en leegtrekken van de 
bunkers en de geregistreerde tijdstippen van de overstuurde signalen. 

Meting BOR.024 is uitgewerkt in een aantal grafieken. Hierbij is de overdracht van 
meetpunt 3 (zie meetplan situatie 2) naar de overige meetpunten bekeken. De autocorrela
tiespectra van de bron (Sxx) en de autospectra van de ontvangers (Syy) zijn uitgeplot. 
Ook is per paar meetpunten de overdrachtsfunktie (FRF) bepaald. Voor bestudering van 
de signalen is informatie over de coherentie tussen de meetpunten onmisbaar. 
De coherentie geeft aan hoe sterk de relatie is in het frequentiedomein tussen een signaal 
gemeten aan de bron en aan de ontvanger. Een hoge coherentiefactor geeft een sterke 
relatie aan. Bij een coherentiefactor tussen O. 8 en 1 is de bepaalde overdrachtsfunktie 
betrouwbaar. Bij lagere coherentiefactoren is cle bepaalde overdrachtsfunktie minder 
betrouwbaar door de in het signaal aanwezige ruis, afkomstig uit andere trillingsbronnen. 
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De coherentiefactor geeft een indruk van de invloed van ruis, en wordt bepaald uit de 
autocorrelatiespectra van de bron en de ontvanger en het kruiscorrelatiespectrum. 

De tijdsignalen van de versnellingsmeters 1 t/m 3 en de rekrneters 1 t/m 4 laten een heel 
duidelijke stootbelasting zien, die in ca. 2 seconden uitdempt. Daar hier sprake is van een 
stootbelasting, is uit de autocorrelatie eenvoudig de eigenfrequentie af te lezen. 
Uit de na een stootbelasting gemeten axiale rekverandering van de kruiskolom en de 
verticale verplaatsing van b.k. poer (opnemer B-3) is een aardig beeld te vormen van het 
gedrag van kolom en fundering onder deze belasting. 
Uit de versnelling kunnen door te integreren snelheden en verplaatsingen worden 
berekend. Hiermee kan de orde van grootte van de optredende spanningen worden 
gevonden. 

Meetserie poederkoolmolens 

Van deze serie is meting 1 uitgewerkt. Hier is de overdracht bekeken van meetpunt 3 (zie 
meetplan situatie 1) naar de overige opnemers. Er zijn grafieken uitgeplot van de 
autospectra (Sxx/Syy), de overdrachtsfunktie (FRF) en de coherentie (COH). 
Over het algemeen wordt er een lage coherentie gevonden. Dit duidt erop dat het signaal 
uit meetpunt 3 (bron) niet dominant aanwezig is in de signalen in de overige meetpunten 
(ontvangers). Hieruit valt te concluderen dat de trillingen in de overige meetpunten bij 
deze metingen niet alleen uit de poeclerkoolmolen bij meetpunt 3 komen. Er is sprake van 
een typisch ruissignaal; dit wordt veroorzaakt door de vele in het ketelhuis aanwezige 
trillingsbronnen. 
Voor het geven van een goed oordeel over de resultaten van de metingen ter plaatse van 
de poederkoolrnolens is het van belang meer in detail te weten wat in, aan en op de 
molens precies gebeurt (belangrijk voor verkrijgen houvast aan metingen). 

Aktiepunten 

Van Balderen: 

- opvragen vulscherna kolenbunkers bij EPZ 
- nadere informatie poeclerkoolmolens inwinnen 
- bestuderen uitgewerkte signalen 
- bestuderen ISO 2631-2 ivrn hinder trillingen 

(een tijdsignaal uitwerken) 
- opzet maken uitwerking/presentatie meetresultaten 
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Van Staalduinen: 

opsturen naar van Halderen 

- tijdsignalen meting Borsselen.001 
- co heren tiegrafieken BO R. 024 
- tijdstippen metingen kolenbunkers 
- achtergrondinformatie uitwerken metingen 

M. van Halderen 

Bijlage 1: Tekst 'concept uitwerking metingen' 
(excl. grafieken) 

2: Meetplan situatie 1 
3: Meetplan situatie 2 

pagina 156 
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Bijlage X 

Planning 
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