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1 Inleiding deel 2 
1.1 Doelstelling 
Het doel van dit tweede deel van het afstudeerproject ‘Vertakkende kolomconstructies’ is het ontwerpen van een 
gebouw met een vertakkende kolomconstructie dat de mogelijkheden van de constructie goed gebruikt. Bij dit 
ontwerp gaat de meeste aandacht uit naar de constructie van het gebouw. Verder heeft het tweede deel van het 
project als doelstelling dat de hoofddraagconstructie van het gebouw berekend wordt. 

Om het doel van het tweede deel van het afstudeerproject te bereiken, is dit deel nog verder opgesplitst in zes 
subdelen. Eerst wordt in deel 2A de globale opbouw van de vertakkende kolomconstructie ontworpen. Vervol-
gens wordt in deel 2B een onderzoek gedaan naar de optimale geometrie van de vertakkende kolomconstructie 
en wordt er een geometrie gekozen. In deel 2C wordt daarna gekeken naar de stabiliteit van de vertakkende 
kolomconstructie en wordt een stabiliteitssysteem ontworpen. Deel 2D heeft betrekking op het ontwerp van de 
gevel en dak van het gebouw met de vertakkende kolomconstructie. Daarna wordt in deel 2E de vertakkende 
kolomconstructie berekend en gedimensioneerd en tenslotte wordt in deel 2F de vertakkende kolomconstructie 
gedetailleerd. 

1.2 Rapport 
In dit tweede deel van het afstudeerrapport komen de zes hiervoor genoemde subdelen van het afstudeerproject 
ná elkaar aan de orde. Hiertoe is het deelrapport eveneens in zes subdelen gesplitst. Elk subdeel bestaat vervol-
gens uit één of meerdere hoofdstukken. In deel 2A, 2C en 2F is er slechts één hoofdstuk, in deel 2B vijf, in deel 
2D drie en deel 2E bestaat uit negen hoofdstukken. Alle delen zijn voorzien van een inleidende paragraaf of een 
inleidend hoofdstuk en verder zijn de uitgebreide subdelen B, C en D voorzien van een paragraaf of hoofdstuk 
waarin conclusies en keuzes aan de orde komen. 

Het is in principe mogelijk om een aantal subdelen van dit tweede deel van het afstudeerrapport over te slaan, 
zonder dat het rapport onleesbaar wordt.  Bij deel 2B, deel 2C en deel 2E kan namelijk volstaan worden met het 
lezen van de inleidende paragrafen c.q. hoofdstukken en van de paragrafen c.q. hoofdstukken waarin conclusies 
en keuzes aan de orde komen. 

Na de zes subdelen zijn in dit tweede deel van het afstudeerrapport de conclusies opgenomen die betrekking 
hebben op het héle afstudeerproject. Deze conclusies worden nog gevolgd door een nawoord. Na het nawoord 
worden de symbolen die in dit afstudeerrapport gebruikt worden verklaard en aan het einde van het rapport is 
alle gebruikte literatuur weergegeven. Er wordt in het rapport verwezen naar die literatuur door het gebruik van 
tussen vierkante haakjes geplaatste cijfers. 

1.3 Bijlagen en tekeningen 
Behalve dit afstudeerrapport zijn er ook nog bijlagen en tekeningen die betrekking hebben op het tweede deel 
van het afstudeerproject. De bijlagen zijn in een aparte bundel weergegeven en de tekeningen bevinden zich een 
aparte map. In de map met tekeningen is nog een CD ingesloten, die alle bestanden bevat die bij het afstudeer-
project horen. Onder deze bestanden bevindt zich ook bestanden die als bijlage zijn aangeduid en die zich niet in 
de bijlagenbundel bevinden.  

In de inleidingen van de subdelen waarbij één of meerdere bijlagen horen, zijn de bijlagen expliciet vermeld. In 
de bijlagenbundel zijn de bijlagen per subdeel gegroepeerd. Er wordt in het rapport naar de bijlagen in de bijla-
genbundel verwezen als ‘bijlage x’. De bijlagen die zich niet in de bijlagenbundel bevinden maar alleen op CD 
staan, bevinden zich steeds in een aparte map op de CD. In het rapport wordt naar deze bijlagen verwezen als 
‘bijlage x (CD)’. 

De map met tekeningen bevat een zestal 2-dimensionale tekeningen en een reeks afdrukken met 3-dimensionale 
impressies van het ontworpen gebouw. Deze tekeningen en impressies hebben betrekking op de laatste drie 
subdelen D, E en F.  
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2 Opbouw 
2.1 Inleiding 
In paragraaf 5.8 van deel 1 zijn een aantal keuzes gemaakt voor het type vertakkende kolomconstructie dat ver-
der bestudeerd wordt en uitgewerkt wordt in een concreet ontwerp. De keuzes hadden betrekking op het soort 
gebouw waarbij de vertakkende kolomconstructie wordt toegepast en de globale afmetingen van dat gebouw, op 
de draagstructuur van de vertakkende kolomconstructie, de geometrie van de draagstructuur en het constructie-
materiaal. 

In dit hoofdstuk wordt op basis van die keuzes een begin gemaakt met het ontwerpen van een concrete vertak-
kende kolomconstructie, die de voordelen van het constructietype goed benut. Als eerste wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op enkele aspecten van de vertakkende kolommen, als tweede op enkele van het dak en tenslotte op 
enkele aspecten van het geheel van vertakkende kolommen en dak. De gemaakte keuzes worden hierbij nog-
maals kort genoemd en verder worden er nieuwe ontwerpbeslissingen besproken.  

2.2 Vertakkende kolommen 
In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de draagstructuur en de draagconstructie van de vertakkende 
kolommen. Daarna komen de kolomgeometrie en de gebouwgeometrie aan de orde.  

2.2.1 Draagstructuur en draagconstructie 
In paragraaf 5.8.2.3 van deel 1 is vastgelegd dat de draagstructuur van de vertakkende kolommen een samenstel 
is van rechte, buigstijve lijnelementen (rechte staven). De kolom wordt zo ontworpen dat in die elementen ten 
gevolge van gelijkmatige neerwaartse belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ alleen maar druk-
krachten optreden. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen trekkrachten of zelfs buigende momenten in de 
elementen kunnen of mogen optreden. 

Het constructiemateriaal van de kolomelementen is in paragraaf 5.8.4 van deel 1 al bepaald. Alle elementen 
worden uitgevoerd in staal. Het materiaal staal kenmerkt zich onder andere door het feit dat er standaard ele-
menten, bijvoorbeeld in de vorm van profielen, van op de markt zijn. De keuze voor het soort profiel dat het 
beste voor een draagstructuurelement kan worden toegepast hangt samen met de voornaamste krachten, die in 
het element optreden.  

Omdat de kolomelementen voornamelijk op drukkrachten belast worden, wordt gekozen voor ronde buisprofie-
len. Wanneer lijnelementen op drukkrachten belast worden moet er rekening gehouden worden met het optreden 
van het locale tweede-orde instabiliteitsverschijnsel knik. Het optreden van dit verschijnsel is onder andere af-
hankelijk van de doorsnede-grootheid axiaal kwadratisch oppervlakte moment (I) van het profiel dat voor het 
element wordt toegepast. Voor ronde buisprofielen geldt dat ze om alle mogelijke assen hetzelfde axiaal kwa-
dratisch oppervlakte moment (I) hebben. Bij drukkrachten in het element zal een dergelijk profiel geen voorkeur 
hebben om in een bepaalde richting uit te knikken, mits de randvoorwaarden van het element om alle assen 
gelijk zijn. Het toepassen van ronde buisprofielen is daarom voor draagstructuurelementen belast op druk-
krachten het meest efficiënt [1]. 

Wanneer later alsnog blijkt dat er in de elementen van de vertakkende kolommen aanzienlijke buigende mo-
menten optreden kan een keuze voor een ander type profiel nog overwogen worden. Vanwege de belangrijke 
architectonische kwaliteiten van ronde buisprofielen als ‘stam’ en ‘takken’ van de vertakkende kolommen moet 
een noodzakelijke wijziging van het profieltype echter voorkomen worden. Het eventueel optreden van trek-
krachten in de kolomelementen is niet van invloed op de profielkeuze omdat alle profielen even geschikt zijn 
voor het opnemen van trek. 

2.2.2 Kolomgeometrie  
In paragraaf 5.8.3.2 van deel 1 is bepaald dat de kolommen van de vertakkende kolomconstructie twee vertak-
kingniveaus hebben, waarop ze zich steeds in vieren vertakken. In het totaal bestaat de geometrie van één ver-
takkende kolom dus uit 1 + 1 ⋅ 4 + 4 ⋅ 4 = 21 elementen. In afbeelding 2.1 is de topologie, dat wil zeggen de 
relatie tussen de knopen en de elementen, van de vertakkende kolom weergegeven. 
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afbeelding 2.1 Topologie vertakkende kolom (inclusief knoop- en elementnummering) 

Voor de kolomgeometrie wordt er verder vanuit gegaan dat de toppen van de bovenste ‘takken’ een vlak 
orthogonaal raster vormen met onderling gelijke afstanden (afbeelding 2.2). Deze keuze hangt samen met de 
keuze van de geometrie van het dak, die in paragraaf 2.3.2 wordt besproken. De afstanden tussen de toppen van 
de bovenste ‘takken’ zijn gelijk aan de overspanningen van de dakelementen (ldak).  

Bovendien wordt gesteld dat de kolommen loodrecht staan en twee orthogonale (x=0- en y=0-vlak) en twee 
diagonale (x=y- en x=-y-vlak) symmetrievlakken hebben (afbeelding 2.2). Hiervoor wordt gekozen vanwege het 
feit dat de kolommen dan zoveel mogelijk identieke elementen hebben, wat productietechnische voordelen kan 
hebben.  

Op basis van de vier symmetrievlakken en het vlakke, vierkante, dakraster, is het aantal onbekende coördinaten 
van de kolom terug te brengen tot vijf, namelijk z2, x31, z31, x411 en z411 (tabel 2.1). 

In paragraaf 5.8.1 van deel 1 zijn de afmetingen van het gebouw, waaraan de vertakkende kolomconstructie 
gerelateerd wordt, globaal vastgelegd. Met deze afmetingen ligt ook de hoogte van de vertakkende kolommen 
vast. Deze bedraagt h = z411 = 15.000 mm (afbeelding 2.2). Het enige wat nu nog variabel is aan de kolomgeo-
metrie zijn de z-coördinaat van de knoop op het eerste vertakkingsniveau (z2), de x- en de z-coördinaat van een 
knoop op het tweede vertakkingsniveau (x31, z31) en de x- coördinaat van een eindknoop (x411) (tabel 2.2). Wan-
neer die vier coördinaten bekend zijn, liggen vervolgens alle elementlengtes en -hoeken vast. 
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afbeelding 2.2 Geometrie vertakkende kolom (inclusief knoopnummering) 

De x-coördinaat van knoop 411 is afhankelijk van de geometrie van het dak via de dakoverspanning (ldak) en 
daarmee weer van de gebouwgeometrie, die in paragraaf 2.2.3 aan de orde komt.  

Wanneer er wordt uitgegaan van een bepaalde gebouwgeometrie ligt de waarde van coördinaat x411 vast. Op dat 
moment zijn de waarden van de coördinaten van de knopen op de twee vertakkingniveaus (z2, x31, z31), de drie 
enige onbekende onderdelen van de kolomgeometrie. 

In paragraaf 5.8.3.2 van deel 1 is al vastgelegd dat de vertakkende kolommen zodanig worden vormgegeven dat 
ze voor gelijkmatige verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ een ideale geometrie hebben. 
Dat wil zeggen dat de vorm zodanig is dat er alleen normaalkrachten in de kolomelementen optreden. 

De keuze voor de drie onbekende coördinaten wordt bovendien gebaseerd op een onderzoek naar de ideale ko-
lomgeometrieën, die qua materiaalverbruik van de primaire draagconstructie van één kolom het meest optimaal 
zijn. Dit worden optimale kolomgeometrieën genoemd. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor verschillende 
gebouwgeometrieën en voor verschillende gelijkmatige verticale belastingen in zowel neerwaartse als opwaartse 
richting.  
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knoop x y z 

1 0 0 0 

2 0 0 z2 

31 x31 x31 z31 

32 x31 - x31 z31 

33 - x31 - x31 z31 

34 - x31 x31 z31 

411 3/2⋅ ldak x411 z411 

412 x411 x413 z411 

413 1/3⋅ x411 x413 z411 

414 x413 x411 z411 

421 x411 - x411 z411 

422 x413 - x411 z411 

423 x413 - x413 z411 

424 x411 - x413 z411 

431 - x411 - x411 z411 

432 - x411 - x413 z411 

433 - x413 - x413 z411 

434 - x413 - x411 z411 

441 - x411 x411 z411 

442 - x413 x411 z411 

443 - x413 x413 z411 

444 - x411 x413 z411 

tabel 2.1    Onbekende coördinaten 

knoop x y z 

1 0 0 0 

2 0 0 z2 

31 x31 x31 z31 

32 x31 - x31 z31 

33 - x31 - x31 z31 

34 - x31 x31 z31 

411 3/2⋅ ldak x411 h 

412 x411 x413 z411 

413 1/3⋅ x411 x413 z411 

414 x413 x411 z411 

421 x411 - x411 z411 

422 x413 - x411 z411 

423 x413 - x413 z411 

424 x411 - x413 z411 

431 - x411 - x411 z411 

432 - x411 - x413 z411 

433 - x413 - x413 z411 

434 - x413 - x411 z411 

441 - x411 x411 z411 

442 - x413 x411 z411 

443 - x413 x413 z411 

444 - x411 x413 z411 

tabel 2.2   Gereduceerd aantal onbekende coördinaten 

2.2.3 Gebouwgeometrie 
In paragraaf 5.8.1 van deel 1 zijn de afmetingen van het gebouw, waaraan de vertakkende kolomconstructie 
gerelateerd wordt, globaal vastgelegd. Deze zijn 100 ⋅ 100 ⋅ 15 m3. Waar de kolommen zich in het gebouw be-
vinden en hoeveel het er zijn is nog niet bepaald. Wel is in paragraaf 5.8.3.2 van deel 1 vastgelegd dat de ko-
lommen symmetrisch over de draagconstructie van het gebouw verdeeld worden. Het aantal kolommen langs de 
twee zijden van het vierkante gebouw (nvk) is dus aan elkaar gelijk. Dit aantal kolommen (nvk) wordt ook wel de 
gebouwgeometrie genoemd. De positie van de kolommen is gerelateerd aan de geometrie van het dak, die in 
paragraaf 2.3.2 wordt besproken.  

De keuze voor het aantal toe te passen kolommen (nvk ⋅ nvk) wordt gebaseerd op een onderzoek naar de kolom-
aantallen, die qua materiaalverbruik van de hele primaire draagconstructie het meest optimaal zijn. Dit worden 
optimale gebouwgeometrieën genoemd. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor verschillende gelijkmatige verti-
cale belastingen in zowel neerwaartse als opwaartse richting. 

In deel 2B wordt het onderzoek naar de qua materiaalverbruik optimale gebouwgeometrieën beschreven. In het 
laatste hoofdstuk van deel 2B wordt er een keuze gemaakt voor de gebouwgeometrie van de vertakkende ko-
lomconstructie, die verder bestudeerd en uitgewerkt wordt (paragraaf 7.3.1). Ook worden in datzelfde hoofdstuk 
de consequenties van de grootte van de belastingen op de hoeveelheid materiaal van de draagconstructie aan de 
orde gesteld. 

2.3 Dak 
In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de primaire draagstructuur en draagconstructie van het dak. 
Daarna komt de geometrie van het dak aan de orde, gevolgd door een beschouwing van de secundaire en even-
tueel tertiaire draagstructuur en draagconstructie.  
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2.3.1 Primaire draagstructuur en draagconstructie 
In paragraaf 5.8.2.2 van deel 1 is vastgelegd dat de draagstructuur van de primaire dakconstructie in principe 
een samenstel is van lijnelementen. Er wordt nu in eerste instantie uitgegaan van buigstijve elementen die te 
schematiseren zijn tot vormactieve, rechte staven. In die elementen kunnen alleen normaalkrachten optreden. Bij 
neerwaartse belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ van de kolommen worden de dakelementen 
belast op trek- en bij opwaartse belastingen op drukkrachten. 

Het constructiemateriaal van de draagconstructie-elementen van de primaire dakconstructie is al in paragraaf 
5.8.4 van deel 1 bepaald. Alle elementen worden uitgevoerd in staal. De keuze voor het soort stalen standaard-
element dat het beste kan worden toegepast hangt samen met de voornaamste krachten, die in de elementen 
optreden. 

Wanneer bekend zou zijn dat er in de draagstructuurelementen van de primaire dakconstructie alleen maar trek-
krachten optreden zou de keuze voor kabels of staven, die te schematiseren zijn tot rechte (trek)kabels, voor de 
hand liggen. Kabels of staven kunnen namelijk trekkrachten overbrengen en ze zijn bovendien zeer slank. Wan-
neer er echter ook de kans bestaat dat er drukkrachten optreden, zoals bij deze draagconstructie het geval is, zijn 
kabels of staven absoluut ongeschikt. Wanneer lijnelementen op drukkrachten belast worden, moet er namelijk 
rekening gehouden worden met het optreden van knik. Het optreden van dit verschijnsel is onder andere afhan-
kelijk van de buigstijfheid en de slankheid van het draagconstructie-element, waarbij een kleine buigstijfheid en 
een grote slankheid ongunstig zijn. Beide typen elementen hebben over het algemeen een zeer kleine buigstijf-
heid en zijn zeer slank.  

Vanwege dezelfde reden als bij de profielkeuze van de vertakkende kolommen wordt er voor de draagstructuur-
elementen van de primaire dakconstructie gekozen voor ronde buisprofielen. Als later alsnog blijkt dat er in de 
draagstructuurelementen van de primaire dakconstructie (nagenoeg) alleen maar trekkrachten optreden kan de 
keuze voor ronde buisprofielen, die te schematiseren zijn tot rechte trekstaven, alsnog worden bijgesteld in een 
keuze voor kabels of staven. Blijkt er verderop in het ontwerp dat er in de elementen naast normaalkrachten ook 
aanzienlijke buigende momenten optreden dan kan er eventueel nog voor een ander type profiel gekozen wor-
den.  

2.3.2 Geometrie dak 
In paragraaf 5.8.3.1 van deel 1 is bepaald dat de primaire dakconstructie een orthogonaal, vierkant raster is dat 
horizontaal wordt uitgevoerd (afbeelding 2.2). Met betrekking tot de geometrie van het dak wordt er verder 
vanuit gegaan dat het dak in principe op alle punten van het raster ondersteund wordt door de vertakkende ko-
lommen en dat er in elk van die punten maximaal één ondersteunende kolomelement is (afbeelding 2.2 en 
afbeelding 2.3). Eén vertakkende kolom ondersteunt dus 4 ⋅ 4 = 16 van dergelijke punten. Er is hiervoor geko-
zen omdat op deze manier één vertakkende kolom een zo groot mogelijk dakvlak draagt en er dus zo min moge-
lijk kolommen nodig zijn om een bepaald dakvlak te ondersteunen. 

In eerste instantie wordt aangenomen dat het hele orthogonale raster te schematiseren is tot een samenstel van 
vormactieve, rechte staven, die de primaire draagconstructie van het dak vormen. Omdat vormactieve elementen 
per definitie niet belast worden op krachten loodrecht op die elementen zijn er nog een secundaire en eventueel 
zelfs een tertiaire dakconstructie nodig om oppervlaktebelastingen puntsgewijs op de toppen van de vertakkende 
kolommen in te kunnen leiden. Deze secundaire en tertiaire dakconstructie overspannen de ruimte tussen de 
punten van het vierkante raster. 

Wanneer later besloten wordt dat er toch doorsnede-actieve, rechte staven voor de primaire dakconstructie wor-
den toegepast kan de secundaire dakconstructie van primair dakelement naar primair dakelement overspannen in 
plaats van tussen de kolomtoppen. 

Voor de afstanden tussen de punten van het vierkante dakraster ofwel de overspanning van de primaire dakele-
menten (ldak) is besloten dat deze allemaal even groot zijn (afbeelding 2.3). Dit heeft als groot voordeel dat de 
secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie steeds hetzelfde kan zijn. 
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afbeelding 2.3 Geometrie dak 

Het nadeel van een dakconstructie met een vierkant raster, dat echt op elk punt door één kolomelement gesteund 
wordt, is dat de takken van de vertakkende kolommen, die de rand van het dak dragen op een kleinere puntlast 
belast worden dan de overige takken, wanneer er sprake is van gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen op 
de secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie en van een gelijkmatige verdeling van die belastingen over 
de punten van het vierkante raster. Dit nadeel kan worden ondervangen door een extra rand met een breedte van 
ldak aan de dakconstructie toe te voegen (afbeelding 2.4). In dat geval moet de helft van de gelijkmatig verdeelde 
oppervlaktebelastingen op de secundaire dakconstructie aan de randen van het gebouw, op bijvoorbeeld gevel-
kolommen kunnen worden afgedragen.  

 
afbeelding 2.4 Geometrie dak met extra rand van ldak en gevelkolommen 

ldak ldak ldak ldak ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak ldak ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

gevelkolommen  

gevelkolommen  
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Een andere manier om het nadeel te ondervangen, zonder gevelkolommen te hoeven toepassen, is het aan-
brengen van een rand rondom de dakconstructie met een breedte van 0,5 ⋅ ldak (afbeelding 2.5). Omdat er dan 
een momentvaste verbinding nodig is om de extra rand aan de dakconstructie te bevestigen en omdat de secun-
daire draagconstructie misschien niet meer overal identiek kan zijn, kan deze variant beter niet worden toege-
past. 

 
afbeelding 2.5 Geometrie dak met extra rand van 0,5⋅ldak 

Voor de vertakkende kolomconstructie die verder uitgewerkt wordt, wordt uitgegaan van een dakconstructie met 
een extra rand met een breedte van ldak en van noodzakelijke gevelkolommen, die de helft van de gelijkmatig 
verdeelde oppervlaktebelastingen op de dakconstructie aan de randen van het gebouw, naar de fundering afdra-
gen (afbeelding 2.4). Voor de gevelkolommen wordt uitgegaan van verticale, enkele kolommen. De afmetingen 
van het dak worden gesteld op lgeb ⋅ lgeb = (100.000 + 2 ⋅ 0,5 ⋅ ldak) ⋅ (100.000 + 2 ⋅ 0,5 ⋅ ldak) mm2 = (100.000 + 
ldak) ⋅ (100.000 + ldak) mm2.  

Het enige dat nu nog variabel is aan de geometrie van het dak is de overspanning van de dakelementen (ldak). De 
dakoverspanning (ldak) is als volgt te berekenen: 

1n4
l

l
vk

geb
dak +⋅

=            2.1 

Met lgeb = 100.000 + ldak is dit te schrijven als:  

vk
dak n4

000.100l
⋅

=            2.2 

De dakoverspanning (ldak) is dus afhankelijk van de gebouwgeometrie, die wordt uitgedrukt in de grootheid nvk. 
In paragraaf 2.2.3 is nog geen keuze gemaakt voor de toe te passen gebouwgeometrie. Deze keuze wordt ge-
maakt in het laatste hoofdstuk van deel 2B op basis van een onderzoek naar de qua materiaalverbruik optimale 
gebouwgeometrieën. 

Om dat onderzoek te vereenvoudigen wordt de aanwezigheid van de gevelkolommen verwaarloosd. Ook wordt 
er voor de eenvoud van de uit te voeren berekeningen uitgegaan van een fictief dakvlak met een rand met een 
breedte van 0,5 ⋅ ldak (afbeelding 2.5). De hoeveelheid materiaal, die in dat geval feitelijk nodig is om een in-
klemming te realiseren wordt buiten beschouwing gelaten. Voor de afmetingen van het fictieve dakvlak wordt in 
het onderzoek uitgegaan van lgeb;fict ⋅ lgeb;fict = 100.000 ⋅ 100.000 mm2.  

ldak ldak ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

ldak 

0,5⋅ldak 

0,5⋅ldak 
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In het onderzoek geldt voor de dakoverspanning (ldak) van het fictieve dakvlak:  

vk

fict;geb
dak n4

l
l

⋅
=            2.3 

Met lgeb;fict = 100.000 is dit te schrijven als:  

vk
dak n4

000.100l
⋅

=            2.4 

Aangezien formule 2.2 hetzelfde is als formule 2.4, is in het onderzoek in deel 2B de relatie tussen de dakover-
spanning (ldak) en de gebouwgeometrie, die wordt uitgedrukt in de grootheid nvk , hetzelfde als in de werkelijke 
vertakkende kolomconstructie. Hierdoor kan op basis van de resultaten van het onderzoek aan de fictieve ver-
takkende kolomconstructie, een keuze gemaakt worden voor de gebouwgeometrie van de werkelijke vertak-
kende kolomconstructie.  

2.3.3 Secundaire en eventueel tertiaire draagstructuur en draagconstructie 
In paragraaf 5.8.2 van deel 1 zijn alleen de draagstructuur van de vertakkende kolommen en van de primaire 
dakconstructie vastgelegd. Om oppervlaktebelastingen op het dak puntsgewijs op de toppen van de vertakkende 
kolommen in te kunnen leiden, zijn er echter ook nog een secundaire en eventueel een tertiaire dakconstructie 
noodzakelijk. De secundaire en tertiaire dakconstructie overspannen of tussen de toppen van de vertakkende 
kolommen of tussen de primaire dakelementen. Dit hangt samen met het feit of de primaire dakelementen als 
vormactief of als doorsnede-actief te classificeren zijn. Voor de aanvullende dakconstructies wordt nu nog geen 
keuze gemaakt. 

Om een keuze te kunnen maken voor de kolom- en gebouwgeometrie van de vertakkende kolomconstructie 
wordt in deel 2B een onderzoek naar qua materiaalverbruik optimale geometrieën uitgevoerd. Voor dat onder-
zoek moet echter de gelijkmatige, verticale belasting op de vertakkende kolommen op dakniveau bekend zijn 
(paragraaf 2.2.2 en 2.2.3). Omdat er nog geen keuze gemaakt is voor de aanvullende dakconstructies, is de 
grootte van het eigen gewicht van de dakconstructie en dus ook die van de maximale, gelijkmatige verticale 
belasting nog onbekend. Ook is de manier van belastingafdracht naar de punten van het vierkante dakraster 
onbekend. 

Om toch een keuze voor de geometrieën te kunnen maken wordt er bij het onderzoek een aantal verschillende 
waarden voor het eigen gewicht van de dakconstructie aangenomen en worden er verschillende maximale be-
lastingen bekeken. Bij het onderzoek wordt aangenomen dat het eigen gewicht van de dakconstructie en de 
belastingen die op die dakconstructie werken, gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen (p) zijn, die weer 
gelijkmatige verdeeld worden over de punten van het orthogonale dakraster tot gelijkmatige puntlasten (Fz). Er 
geldt dan: 

Fz = p ⋅ ldak
2           2.5 

In het laatste hoofdstuk van deel 2B worden de consequenties van de grootte van de maximale, gelijkmatige,  
verticale belasting en dus die van de grootte van het eigen gewicht van de dakconstructie op de hoeveelheid 
materiaal van de draagconstructie aan de orde gesteld. Deze consequenties kunnen worden meegenomen in de 
keuze voor de secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie. 

2.4 Vertakkende kolommen en dak 
In de twee vorige paragrafen zijn de vertakkende kolommen en het dak van de vertakkende kolomconstructie 
afzonderlijk besproken. In die paragrafen is nog niet ingegaan op de vraag op welke manier de vorm van de 
vertakkende kolomconstructie intact gehouden wordt oftewel hoe de (eerste-orde) stabiliteit van de draagcon-
structie wordt verzekerd. Ook in deze paragraaf wordt er nog geen keuze gemaakt voor de manier waarop de 
stabiliteit wordt gegarandeerd.  

Om het onderzoek naar de qua materiaalverbruik optimale geometrieën in deel 2B te kunnen uitvoeren dient het 
(eerste-orde) stabiliteitsysteem echter wel bekend te zijn omdat er bij het onderzoek gekeken gaat worden naar 
de krachtsverdeling in de constructie en zelfs naar de tweede-orde stabiliteit. Er wordt daarom voor het uit-
voeren van het onderzoek impliciet een aantal aannames met betrekking tot de stabiliteit gedaan (paragraaf 
4.2.2).  

Nadat er in het laatste hoofdstuk van deel 2B keuzes zijn gemaakt voor de kolomgeometrie en de gebouwgeo-
metrie van de vertakkende kolomconstructie, die verder uitgewerkt gaat worden, wordt er in deel 2C gekeken 
naar verschillende stabiliteitsystemen.  
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3 Inleiding deel 2B 
3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt als eerste ingegaan op de doelstelling van dit deel van het afstudeerproject. Vervolgens 
worden de uitgangspunten van het onderzoek, dat in dit deel wordt uitgevoerd, besproken en wordt ingegaan op 
de opzet van het onderzoek. Daarna komen de opbouw van dit deel en de bijlagen behorende bij dit deel aan de 
orde. Als laatste wordt ingegaan op het gebruik van computerprogramma’s bij het uitvoeren van het onderzoek. 

3.2 Doelstelling 
Het doel van dit deel van het afstudeerproject is om voor de vertakkende kolomconstructie, die in deel 2A geko-
zen is, keuzes te maken voor de kolomgeometrie en de gebouwgeometrie (paragraaf 2.2). De keuzes voor deze 
geometrieën worden gebaseerd op ideale kolomgeometrieën en gebouwgeometrieën, die qua materiaalverbruik 
van de primaire draagconstructie het meest optimaal zijn voor verschillende gelijkmatig verdeelde oppervlakte-
belastingen in zowel neerwaartse als opwaartse richting. 

3.3 Uitgangspunten 
Voor de bepaling van de, qua materiaalverbruik van de primaire draagconstructie, meest optimale kolom- en 
gebouwgeometrieën voor verschillende neerwaartse en opwaartse gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen 
zijn de hierna genoemde uitgangspunten geformuleerd. 

Draagconstructie 

- de elementen van de primaire draagconstructie zijn uitgevoerd als stalen, ronde buisprofielen; 
- de aanwezigheid van een secundaire en/of tertiaire dakconstructie wordt verwaarloosd; 
- de aanwezigheid van de gevelkolommen wordt bij de bepaling van het materiaalverbruik verwaarloosd. 

Belastingen 

- het eigen gewicht van de stalen vertakkende kolommen wordt verwaarloosd;  
- het eigen gewicht van de hele dakconstructie en de belastingen die op de dakconstructie werken zijn 

gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen (p); 
- gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen worden gelijkmatige verdeeld over de punten van het dak-

raster; er geldt: 

Fz = p ⋅ ldak
2 (formule 2.5)  

Geometrie vertakkende kolom 

- zie afbeelding 2.2;  
- onbekende grootheden:  coördinaten: z2, x31, z31 

dakoverspanning: ldak 
bekende grootheden: hoogte: h = 15.000 mm 

- de geometrie van de vertakkende kolom is een ideale geometrie voor gelijkmatige verticale belastingen 
op de toppen van de bovenste ‘takken’ dat wil zeggen dat het een geometrie is waarbij er alleen normaal-
krachten in de kolomelementen optreden ten gevolge van die belastingen.  

Geometrie dak 

- zie afbeelding 2.2 tot en met afbeelding 2.5; 
- de aanwezigheid van de buitenste helft van de rand van de dakconstructie met een totale breedte van ldak 

wordt bij de bepaling van het materiaalverbruik verwaarloosd (zie afbeelding 2.5 in plaats van afbeelding 
2.4); 

- onbekende grootheid: dakoverspanning: 
vk

fict;geb
dak n4

l
l

⋅
=   (formule 2.3) 

Gebouwgeometrie 

- zie afbeelding 2.5 in plaats van afbeelding 2.4; 
- onbekende grootheid:  aantal kolommen in één richting van het gebouw: nvk 
- bekende grootheid:  gebouwbreedte: lgeb;fict = 100.000 mm   

Materiaalverbruik 

- voor elk element wordt de minimale hoeveelheid staal toegepast.  
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De aanwezigheid van de ontworpen gevelkolommen en van de buitenste helft van de rand van de dakconstructie 
met een totale breedte van ldak worden verwaarloosd, omdat het daardoor rekenkundig veel eenvoudiger is om 
de, qua materiaalverbruik, meest optimale gebouwgeometrieën te vinden voor verschillende neerwaartse en 
opwaartse belastingen. Door uit te gaan van een fictieve gebouwbreedte zijn op basis van de te bepalen optimale 
geometrieën nog steeds keuzes te maken voor de werkelijke vertakkende kolomconstructie uit deel 2A. 

3.4 Opzet onderzoek 
Het onderzoek naar de qua materiaalverbruik meest optimale kolom- en gebouwgeometrieën voor verschillende 
neerwaartse en opwaartse belastingen is in drie onderdelen gesplitst. Het eerste onderdeel is de bepaling van de 
ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling en het tweede en derde onderdeel zijn de feitelijke op-
timalisaties van het materiaalverbruik bij neerwaartse respectievelijk opwaartse belastingen. Deze drie onder-
delen zijn weergegeven in afbeelding 3.1.  

optimalisatie van het 
materiaalverbruik bij

neerwaartse belastingen

hfdst. 5
bijlage 7 t/m 10

optimalisatie van het 
materiaalverbruik bij
opwaartse belastingen

hfdst. 6
bijlage 11 t/m 14

bepaling van de ideale geometriën en bijbehorende 
krachtsverdeling

hfdst. 4
bijlage 5, 6

nvk p a blgeb;fict = 100.000 mm h = 15.000 mm

I,  A
(ronde buisprofielen)

fy;d = 235 N/mm2

Ed = 210.000 N/mm2

alpha k = 0,21

lambda 0 = 0,2

 
afbeelding 3.1 Schema onderzoek 

Het onderzoek naar de optimale geometrieën voor verschillende belastingen is uitgevoerd als een variantenstu-
die. Dit betekent dat er eerst voor een groot aantal verschillende geometrieën, bij verschillende belastingen, het 
materiaalverbruik is bepaald en dat vervolgens de minima van het materiaalverbruik en de bijbehorende geome-
trieën daaruit afgeleid zijn. Deze variantenstudie is uitgevoerd in het spreadsheetprogramma Excel. Het uitvoe-
ren van een variantenstudie was nodig omdat het minimale materiaalverbruik van één element, dat belast wordt 
op druk, vanwege het mogelijke optreden van knik alleen via een trial-and-error-berekening kan worden be-
paald. 

In afbeelding 3.1 zijn onderaan in het schema de grootheden aangegeven die gevarieerd worden in de varianten-
studie. De grootheden a en b beschrijven de ideale kolomgeometrie (paragraaf 4.2.2), de grootheid nvk de 
gebouwgeometrie en de grootheid p de belasting. Behalve deze vier grootheden, die al als invoer dienen bij de 
bepaling van de ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling, zijn er nog twee grootheden die geva-
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rieerd worden. Het betreft de doorsnedegrootheden I en A van ronde buisprofielen, die als invoer dienen bij de 
optimalisatie van het materiaalverbruik en die nodig zijn voor de trial-and-error-berekening om het minimale 
materiaalverbruik van één drukelement te bepalen. In bijlage 1 zijn de waarden van de variërende grootheden 
weergegeven, zoals die zijn ingevoerd in Excel. 

Voor de doorsnedegrootheden I en A worden ruim 500 varianten van ronde buisprofielen geanalyseerd. De lijst 
met buisprofielen is zodanig samengesteld dat gangbare stalen buisprofielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 zijn 
aangevuld met buizen met tussenliggende afmetingen, die tot dezelfde groep doorsnedeklassen behoren. Ook 
zijn er enkele onrealistisch kleine en grote buizen ingevoerd om ervoor te zorgen dat er altijd een geschikt pro-
fiel gevonden kan worden.  

Wat betreft de geometrie van de vertakkende kolommen worden er steeds 169 varianten bekeken. Aan elk van 
de grootheden a en b worden namelijk 13 verschillende waarden toegekend. De 169 varianten zijn niet voor alle 
berekeningen die in Excel zijn uitgevoerd gelijk. In tabel 3.1 worden voor de verschillende berekeningen de 
variërende waarden van a en b weergegeven. Bij de berekening van de krachtsverdeling zijn de waarden voor a 
en b zodanig gekozen dat de meest uiteenlopende geometrieën beschreven worden. Bij de optimalisaties zijn ze 
zodanig gekozen dat er zoveel mogelijk optimale geometrieën binnen het bereik vallen maar ook zodanig dat 
ideale geometrieën bij het oplopen van a en b niet te abrupt variëren binnen het gekozen bereik van dertien bij 
dertien stappen.  

bepaling krachtsverdeling (hoofdstuk 4) 

a 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

B 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

Optimalisatie materiaalverbruik bij neerwaartse belastingen (hoofdstuk 5) 

Optimalisatie materiaalverbruik; dak (paragraaf 5.2.2)  

a 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

b 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

Optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen (paragraaf 5.3.2) 

a 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

b 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen en dak (paragraaf 5.4.2) 

a 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

b 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 

optimalisatie materiaalverbruik bij opwaartse belastingen (hoofdstuk 6) 

optimalisatie materiaalverbruik; dak (paragraaf 6.2.2) 

a 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

b 1⋅10-13 1⋅10-12 1⋅10-11 1⋅10-10 1⋅10-9 1⋅10-8 1⋅10-7 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 

optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen (paragraaf 6.3.2) 

a 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

b 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen en dak (paragraaf 6.4.2) 

a 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 1 1⋅101 1⋅102 1⋅103 1⋅104 1⋅105 1⋅106 

b 1⋅10-13 1⋅10-12 1⋅10-11 1⋅10-10 1⋅10-9 1⋅10-8 1⋅10-7 1⋅10-6 1⋅10-5 1⋅10-4 1⋅10-3 1⋅10-2 1⋅10-1 

tabel 3.1  Waarden voor a en b voor verschillende berekeningen 

In bijlage 2 zijn in drie verschillende afbeeldingen de ideale geometrieën weergegeven die horen bij de ver-
schillende waarden van a en b uit tabel 3.1 voor een kolom met een hoogte h = 15.000 mm en met dakoverspan-
ning ldak = 5000 mm. 

Bij de variantenstudie worden er 14 verschillende waarden voor het aantal vertakkende kolommen nvk, oftewel 
14 verschillende gebouwgeometrieën, beschouwd en voor de belastingen p worden 8 verschillende waarden in 
ogenschouw genomen. Deze waarden, die in opwaartse en neerwaartse richting hetzelfde zijn, zijn weergegeven 
in tabel 3.2. De keuze voor de waarden voor p is gebaseerd op de belastingen, die volgens NEN 6702 zijn bere-
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kend, waarbij voor het eigen gewicht van de dakconstructie een aantal verschillende waarden is aangenomen. 
De berekening van de belastingen is weergegeven in bijlage 3. Alle berekende maximale belastingen vallen 
binnen het bereik van de reeks waarden uit tabel 3.2. 

p [kN/m2] 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

nvk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

tabel 3.2  Waarden voor nvk en p  

Naast de grootheden die gevarieerd worden zijn er ook grootheden met een vaste waarde die als invoer voor de 
bepaling van de ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling dan wel voor de optimalisaties van het 
materiaalverbruik dienen. Ook deze grootheden zijn, inclusief de waarden, weergegeven in afbeelding 3.1. Het 
betreft de grootheden h, lgeb;fict, fy;d, Ed, αk en λ0. In bijlage 1 zijn de waarden van deze grootheden eveneens 
weergegeven, zoals die zijn ingevoerd in Excel. 

3.5 Opbouw deel 2B en bijlagen 
De drie onderdelen van het onderzoek, die in afbeelding 3.1 weergegeven zijn, worden elk in een afzonderlijk 
hoofdstuk behandeld. Bij elk onderdeel horen ook een aantal bijlagen, welke ook in afbeelding 3.1 opgesomd 
worden. 

In het laatste hoofdstuk van dit deel worden de conclusies besproken en worden, op basis van de conclusies, 
keuzes gemaakt voor de kolomgeometrie en de gebouwgeometrie van de kolomconstructie die verder bekeken 
gaat worden. Bij dit deel horen ook nog een tweetal bijlagen, namelijk bijlage 15 en 16. 

3.6 Computergebruik 
Zoals gezegd is het onderzoek naar de optimale geometrieën een variantenstudie, die wordt uitgevoerd met be-
hulp van Excel. Hoe de variantenstudie precies in Excel is uitgevoerd en hoe de gewenste resultaten verkregen 
zijn, wordt uitgelegd in bijlage 4. 

Naast Excel wordt in dit onderzoek ook een aantal keer het wiskundeprogramma Maple gebruikt. Bij de bepa-
ling van de ideale geometrieën en bijbehorende krachtsverdeling wordt Maple gebruikt om afgeleide functies te 
controleren en om ze bovendien ter controle te vergelijken met de resultaten van die functies in Excel. Ook 
worden er een aantal optimalisaties in Maple uitgevoerd. Het gaat dan om tussentijdse optimalisaties, die als 
controle dienen voor de uiteindelijke optimalisaties. Deze tussentijdse optimalisaties worden bovendien ook nog 
in Excel uitgevoerd en ze worden ter controle vergeleken met de optimalisaties, die in Maple zijn uitgevoerd.  

Omdat in Maple de functies algemeen en in Excel met getallen weergegeven worden, moeten er in de resultaten 
van Maple een aantal grootheden ingevuld worden om de resultaten van beiden te kunnen vergelijken. De waar-
den die zijn ingevuld zijn gelijk aan de waarden die in Excel zijn bekeken.  
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4 Ideale geometrieën en bijbehorende krachtsverdeling 
4.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt als eerste ingegaan op de opzet van het deelonderzoek, dat in dit hoofdstuk wordt uitge-
voerd. Daarna komen de opbouw van het hoofdstuk en de bijlagen aan de orde en als laatste wordt ingegaan op 
het gebruik van de computer bij het uitvoeren van het deelonderzoek. 

4.1.1 Opzet 
In dit eerste onderdeel van het onderzoek naar de qua materiaalverbruik meest optimale kolom- en gebouwgeo-
metrieën voor verschillende neerwaartse en opwaartse belastingen, worden de ideale geometrieën voor de ver-
takkende kolommen en de bijbehorende krachtsverdeling bepaald. Dit gebeurt in vier stappen zoals schematisch 
weergegeven is in afbeelding 4.1.  

ideale
 geometriën:
l11 (a, b, h)

l21 (a, b, c, h)
l311 (a, b, c, h)
l312 (a, b, c, h)
l313 (a, b, c, h)

paragraaf 4.2
bijlage 4, 5 

nvkp a blgeb;fict = 100.000 mm h = 15.000 mm

ldak = lgeb;fict / (4 x  nvk)

c = ldak / h

krachtsverdeling 
vertakkende kolom:

N11 (Fz)
N21 (a, b, c, Fz)
N311 (a, b, c, Fz)
N312 (a, b, c, Fz)
N313 (a, b, c, Fz)

paragraaf 4.3
bijlage 4, 5

krachtsverdeling
dak:

Nx11 (a, b, c, Fz)
Nx21 (a, b, c, Fz)

paragraaf 4.4
bijlage 4, 5

ideale
geometriën:
z2 (a, b, h)
z31(a, b, h)

x31(a, b, c, h)

paragraaf 4.2
bijlage 4, 5

Fz = p x ldak2

 
afbeelding 4.1 Schema bepaling ideale geometrieën en bijbehorende krachtsverdeling 

De grootheden die betrekking hebben op de ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling kunnen in 
principe als functies van de invoergrootheden h, lgeb;fict, p, nvk , a en b worden weergegeven. Voor de invoer-
grootheden die in het vervolg van het onderzoek gevarieerd gaan worden, namelijk p, nvk , a en b, worden 
daarom nog geen reeksen met waarden aangenomen; ze worden met symbolen weergegeven. Zelfs de groothe-
den die een vaste waarde hebben, te weten lgeb;fict en h, worden met symbolen weergegeven.  

In afbeelding 4.1 is te zien dat er een aantal grootheden getransformeerd worden. Dit gebeurt om de functies van 
de grootheden, die betrekking hebben op de ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling, zo een-
voudig en algemeen mogelijk te houden. De grootheden lgeb;fict en nvk worden volgens formule 2.4 uit deel 2A 
vertaald in de grootheid ldak. Vervolgens wordt een nieuwe grootheid c geïntroduceerd die de verhouding weer-
geeft tussen de dakoverspanning ldak en de hoogte h. De grootheid p gaat op in de grootheid Fz waarvoor formule 
2.5 uit deel 2A geldt. De grootheden die betrekking hebben op de ideale geometrieën en de bijbehorende 
krachtsverdeling kunnen nu als functies van één of meer van de grootheden h, c, Fz, a en b worden weergege-
ven. Dit is te zien in afbeelding 4.1. 

stap 3 

stap 4 

stap 2 

stap 1 
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4.1.2 Opbouw hoofdstuk en bijlagen 
Als eerste worden in paragraaf 4.2 de ideale geometrieën bepaald. Bij het bepalen van de ideale geometrieën 
worden, zoals in afbeelding 4.1 te zien is, eerst de onbekende coördinaten z2, x31 en z31 afgeleid en vervolgens 
worden de bijbehorende lengtes van de kolomelementen (l11, l21, l311, l312 en l313) afgeleid. Daarna worden in 
paragraaf 4.3 de normaalkrachten in de kolomelementen (N11, N21, N311, N312 en N313) afgeleid die horen bij de 
ideale geometrieën en tenslotte worden in paragraaf 4.4 de normaalkrachten in de dakelementen (Nx11 en Nx21) 
afgeleid. 

Bij de vier onderdelen van de bepaling van de ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling horen 
bijlage 4 en 5 (afbeelding 4.1). 

4.1.3 Computergebruik  
Om de afleidingen van de grootheden, die betrekking hebben op de ideale geometrieën en de bijbehorende 
krachtsverdeling, te controleren zijn de functies voor die grootheden in het wiskundeprogramma Maple geanaly-
seerd. De analyse houdt in dat er, aan de hand van een grafische weergave, limieten bepaald zijn om de minima 
en/of maxima van de functies te bepalen. Ter controle wordt er gekeken of de analyse aan de verwachtingen 
voldoet. Deze controle wordt besproken in bijlage 5.  

Ook zijn de functies voor die grootheden ingevoerd in Excel met het oog op het vervolg van het onderzoek. Dit 
is te zien in bijlage 6. Om te checken of er bij de invoer van die grootheden in Excel geen fouten zijn gemaakt, 
worden ook in Excel de minima en/of maxima bekeken en worden de resultaten vergeleken met die uit Maple. 
De vergelijking van de resultaten vindt plaats in bijlage 5. 

4.2 Ideale geometrieën 
In deze paragraaf worden voor de vertakkende kolommen de ideale geometrieën bepaald. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de krachtdichtheidsmethode. Als eerste wordt ingegaan op de theorie van deze methode en daarna 
wordt de methode toegepast op de vertakkende kolommen. 

4.2.1 Theorie krachtdichtheidsmethode 
De krachtdichtheidsmethode is een numerieke methodiek, waarbij op basis van een willekeurige topologie, een 
aantal steunpunten en fysische gegevens, een geometrie kan worden bepaald [2]. In die geometrie zijn alle kno-
pen in evenwicht en worden alle elementen op normaalkracht belast.  

De krachtdichtheidsmethode wordt vaak toegepast voor het zoeken naar een geschikte geometrie voor construc-
ties met een kabelnetdraagstructuur. In een kabelnet treden immers alleen trekkrachten op. Een andere methode 
om voor een dergelijke draagconstructie de geometrie te bepalen is met fysische modellen. Parallel hieraan kun-
nen ook voor vertakkende kolomconstructies de ideale geometrieën gevonden worden met zowel fysische 
(hang)modellen, zoals al in deel 1 naar voren is gekomen, als ook met de krachtdichtheidsmethode. 

Om met de krachtdichtheidsmethode tot een geometrie te kunnen komen wordt gebruik gemaakt van de groot-
heid krachtdichtheid, die als volgt is gedefinieerd:  

l
Nq =     4.1 

Door aan elk element, dat onderdeel uitmaakt van de topologie, een krachtdichtheid (q) toe te kennen, kan in 
combinatie met de gegeven steunpunten en eventueel aanwezige uitwendige krachten via evenwichtsvergelijkin-
gen de bijbehorende geometrie gevonden worden.  

 

 

 

 

 

 

afbeelding 4.2 Topologie  

1 

2 
3 

4 

a 

b 

c 
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In afbeelding 4.2 is een eenvoudige, 2-dimensionale topologie weergegeven met vier knopen en drie elementen. 
Knoop 2, 3 en 4 zijn vast en knoop 1 is variabel (afbeelding 4.3, tabel 4.1). De evenwichtsvergelijkingen voor 
knoop 1 zijn hierbij als volgt: 

∑ = 0Fx            4.2 

0FN
l

xx
N

l
xx

N
l

xx
x;1c

c

14
b

b

13
a

a

12 =+⋅
−

+⋅
−

+⋅
−

      4.3 

∑ = 0Fy            4.4 

0FN
l

yy
N

l
yy

N
l

yy
y;1c

c

14
b

b

13
a

a

12 =+⋅
−

+⋅
−

+⋅
−

       4.5 

Deze vergelijkingen zijn op basis van formule 4.1 als volgt te schrijven:  

( ) ( ) ( ) 0Fqxxqxxqxx x;1c14b13a12 =+⋅−+⋅−+⋅−        4.6 
( ) ( ) ( ) 0Fqyyqyyqyy y;1c14b13a12 =+⋅−+⋅−+⋅−       4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 4.3 Geometrie, belastingen (F) en normaalkrachten (N) 

knoop x y 

1 x1 (onbekend) y1 (onbekend) 

2 x2 (bekend) y2 (bekend) 

3 x3 (bekend) y3 (bekend) 

4 x4 (bekend) y4 (bekend) 

tabel 4.1  Knoopcoördinaten 

Als zowel de krachtdichtheden van de elementen (qa, qb, qc) als de uitwendige kracht (F1) en de steunpunten (x2, 
y2, x3, y3, x4 en y4) bekend zijn, leidt dit tot een oplosbaar stelsel vergelijkingen. De geometrie (x1, y1) kan dan 
worden bepaald. Wanneer de geometrie bepaald is, kunnen ook de lengtes van de elementen (l) bepaald worden. 
Voor het voorbeeld geldt: 

( ) ( )212
2

12a yyxxl −+−=          4.8 

( ) ( )213
2

13b yyxxl −+−=          4.9 

( ) ( )214
2

14c yyxxl −+−=          4.10 

Ook voor 3-dimensionale geometrieën is de methode toepasbaar. Er komt dan een derde evenwichtsvergelijking, 
namelijk ΣFz = 0, bij en het aantal onbekenden neemt toe. Ook dan is met voldoende bekende grootheden de 
geometrie te bepalen. Vervolgens kunnen de lengtes (l) bepaald worden met soortgelijke formules als formule 
4.8, 4.9 en 4.10, waarin dan ook nog een term met z-coördinaten voorkomt. Wanneer het aantal onbekende kno-
pen groter is dan één moeten voor al die knopen evenwichtsvergelijkingen opgesteld worden. Met voldoende 
bekende grootheden kan ook een dergelijk groter stelsel vergelijkingen opgelost worden. 

1 

2 
3 

4 

la lb 

lc 

Fy;1 

Fx;1 

x 

y 

Na 

Nc 

Nb 

a b 

c 
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Door het toekennen van de krachtdichtheden aan de elementen (q) kan invloed worden uitgeoefend op de vorm 
van de geometrie. Er geldt dat hoe groter de waarde van de krachtdichtheid van een element (q) is in verhouding 
tot die van andere elementen, hoe kleiner de lengte van dat element (l). 

Voor het oplossen van de stelsels vergelijkingen, die gevonden worden uit de evenwichtsvergelijkingen, zijn 
positieve krachtdichtheden behorende bij positieve trekkrachten het eenvoudigst te hanteren, maar in principe is 
de methode ook geldig voor drukconstructies of voor constructies met een combinatie van trek- en drukelemen-
ten. 

4.2.2 Toepassing krachtdichtheidsmethode 
Om de krachtdichtheidsmethode te kunnen gebruiken voor het bepalen van de ideale geometrieën van de geko-
zen vertakkende kolom moeten de topologie, de steunpunten, de uitwendige krachten (F) en de krachtdichthe-
den (q) bekend zijn. 

De topologie van de kolom, bestaand uit 22 knopen en 21 elementen, is te zien in afbeelding 2.1. Ondanks dat er 
nog niet bekend is hoe de eerste-orde stabiliteit van de vertakkende kolomconstructie gegarandeerd is, moeten er 
toch steunpunten aan de vertakkende kolommen toegekend worden om de krachtdichtheidsmethode toe te kun-
nen passen. Er wordt aangenomen dat knoop 1 in zowel x-, y- als z-richting een vast punt is en dat de knopen 
aan de uiteinden van de bovenste ‘takken’ in x- en y-richting vast zijn (afbeelding 4.4). De knopen aan de uit-
einden van de bovenste ‘takken’ hebben allen een gelijke uitwendige puntlast in of de negatieve of de positieve 
z-richting (Fz). Er wordt bij het toepassen van de krachtdichtheidsmethode uitgegaan van een uitwendige punt-
last in positieve z-richting omdat er dan positieve trekkrachten in de kolom optreden.  

 
afbeelding 4.4 Geometrie; schematisatie 1 (inclusief knoopnummering)      

Wanneer de ideale geometrieën van de vertakkende kolom niet met de krachtdichtheidsmethode maar met fy-
sische hangmodellen bepaald worden, moeten de hangmodellen van dezelfde ondersteuningen voorzien zijn als 
de draagstructuur van de vertakkende kolom uit afbeelding 4.4. In afbeelding 4.5 is een touwtjes-hangmodel van 

y 

z 

1 

2 

31 
411 
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een vertakkende kolom met een ideale geometrie te zien. Het bovenste touwtje van het model is aan een frame 
bevestigd zodat het uiteinde van dit touwtje in zowel x-, y- als z-richting een vast punt is. Aan de onderste 
touwtjes zijn gelijke gewichtjes bevestigd, die in een buisje verticaal kunnen bewegen. Op die manier zijn de 
uiteinden van die touwtjes in x- en y-richting vaste punten en worden ze in z-richting belast.  

 
afbeelding 4.5  Hangmodel 

element l N q 

11 l11 N11 q11 

21 l21 N21 q21 

22 l21 N21 q21 

23 l21 N21 q21 

24 l21 N21 q21 

311 l311 N311 q311 

312 l312 N312 q312 

313 l313 N313 q313 

314 l312 N312 q312 

321 l311 N311 q311 

322 l312 N312 q312 

323 l313 N313 q313 

324 l312 N312 q312 

331 l311 N311 q311 

332 l312 N312 q312 

333 l313 N313 q313 

334 l312 N312 q312 

341 l311 N311 q311 

342 l312 N312 q312 

343 l313 N313 q313 

344 l312 N312 q312 

tabel 4.2  l, N en q 

Op basis van de symmetrievlakken die in afbeelding 2.2 zijn weergegeven en op basis van een vlak vierkant 
dakraster met vakken met gegeven afmetingen van ldak ⋅ ldak, is het aantal onbekende coördinaten terug te bren-
gen tot vier namelijk z2, x31, z31, en z411 (tabel 2.1). Coördinaat x411 wordt niet als onbekend beschouwd omdat 
die voor een gebouw met een bepaald aantal vertakkende kolommen (nvk) een vaste waarde heeft (formule 2.3). 
Er zijn nu vijf verschillende elementlengtes (l), normaalkrachten (N) en krachtdichtheden (q) (tabel 4.2). 
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Zoals in tabel 2.1 is aangegeven geldt dat z411 = z412 = z413 = z414. Aan die voorwaarde wordt alleen voldaan 
wanneer alle uiterste ‘takken’ een gelijke krachtdichtheid (q) hebben. Dit volgt uit de evenwichtsvergelijkingen 
in de z-richting voor die knopen: 

∑ =0Fz            4.11 

knoop 411: 
( ) 0Fqzz z31141131 =+⋅−           4.12 

knoop 412: 
( ) 0Fqzz z31241131 =+⋅−           4.13 

knoop 413: 
( ) 0Fqzz z31341131 =+⋅−           4.14 

knoop 414: 
( ) 0Fqzz z31241131 =+⋅−           4.15 

Er moet dus gelden dat q311 = q312 = q313 . Met dit gegeven is tabel 4.2 nu verder te vereenvoudigen. Dit is zien 
in tabel 4.3.  

element l N q 

1 l11 N11 q11 

21 l21 N21 q21 

22 l21 N21 q21 

23 l21 N21 q21 

24 l21 N21 q21 

311 l311 N311 q311 

312 l312 N312 q311 

313 l313 N313 q311 

314 l312 N312 q311 

321 l311 N311 q311 

322 l312 N312 q311 

323 l313 N313 q311 

324 l312 N312 q311 

331 l311 N311 q311 

332 l312 N312 q311 

333 l313 N313 q311 

334 l312 N312 q311 

341 l311 N311 q311 

342 l312 N312 q311 

343 l313 N313 q311 

344 l312 N312 q311 

tabel 4.3  l, N en q; vereenvoudigd 

Wanneer alle krachtdichtheden (q) in de uiterste ‘takken’ gelijk gesteld worden, kan een tweede, eenvoudigere 
schematisatie van de vertakkende kolom gemaakt worden waarmee nog steeds de ideale geometrieën bij gelijk-
matige puntlasten op de bovenste ‘takken’ van de kolom bepaald kunnen worden (afbeelding 4.6). In die tweede 
schematisatie zijn de uiterste knopen ook in z-richting vastgezet en kunnen de uitwendige krachten (Fz) verval-
len. Het aantal onbekende coördinaten is bij deze schematisatie, bij een gegeven dakraster, nog maar drie, na-
melijk z2, z31 en x31 (tabel 2.2). Er zijn nog steeds vijf verschillende elementlengtes (l) en vijf verschillende 
normaalkrachten (N) maar er zijn nog maar drie verschillende krachtdichtheden (q). 
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afbeelding 4.6 Geometrie; schematisatie 2; vereenvoudigd (inclusief elementnummering) 

Door voor de knopen 2 en 31 de drie relevante evenwichtvergelijkingen op te stellen en een verhouding tussen 
q11, q21 en q311 te kiezen kan rechtstreeks een ideale geometrie worden bepaald. Door de verhouding tussen de 
krachtdichtheden (q) van de elementen van verschillende lagen te variëren kan de ideale geometrie dus beïn-
vloed worden. Om de ideale geometrieën, en ook de daarbij behorende krachtsverdelingen, zo eenvoudig en zo 
algemeen mogelijk uit te kunnen drukken in de diverse variabelen wordt gesteld dat: 

q11 : q21 : q311 = 1 : a : b           4.16 

Hierbij geldt dat zowel a als b groter zijn dan nul. Ook wordt gesteld dat: 

ldak = c⋅ h            4.17 

De dakoverspanning (ldak) wordt dus uitgedrukt in verhouding tot de hoogte (h). Omdat ldak volgens formule 2.3 
kan worden bepaald uit het aantal vertakkende kolommen (nvk) en de gebouwbreedte (lgeb;fict), geldt dat ook c 
van deze grootheden afhankelijk is. In tabel 4.4 zijn voor lgeb;fict = 100.000 mm en voor verschillende waarden 
van het aantal vertakkende kolommen (nvk), de waarden van de dakoverspanning (ldak) weergegeven evenals de 
bijbehorende waarden van c voor h = 15.000 mm.  Zowel ldak als c kunnen slechts een discreet aantal positieve 
waarden hebben omdat de grootheid nvk altijd een geheel getal is. 
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nvk ldak [mm] c [-] 

1 25000 5/3 

2 12500 5/6 

3 8333 5/9 

4 6250 5/12 

5 5000 1/3 

6 4166 5/18 

7 3571 5/21 

8 3125 5/24 

9 2778 5/27 

10 2500 1/6 

11 2273 5/33 

12 2083 5/36 

13 1923 5/39 

14 1786 5/42 

tabel 4.4  ldak en c afhankelijk van nvk 

De eerste evenwichtsvergelijking is nu als volgt: 

∑ =0Fz            4.18 

knoop 2: 
( ) ( ) 0qzz4qzz 212311121 =⋅−⋅+⋅−         4.19 

31
2111

21
2 z

q4q
q4

z ⋅
⋅+

⋅
=           4.20 

312 z
a41

a4z ⋅
⋅+

⋅
=           4.21 

knoop 31: 
( ) ( ) 0qzz4qzz 3113141121312 =⋅−⋅+⋅−         4.22 

31121113112111

3112131111
31 qq16qq4qq

qqh16qqh4
z

⋅⋅+⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅+⋅⋅⋅

=        4.23 

ba16b4a
bah16bh4

z31 ⋅⋅+⋅+
⋅⋅⋅+⋅⋅

=          4.24 

knoop 2: 

ba16b4a
bah16

z2 ⋅⋅+⋅+
⋅⋅⋅

=           4.25 

De tweede evenwichtsvergelijking luidt: 

∑ =0Fx            4.26 

knoop 31: 
( ) ( ) ( ) 0qxx2qxx2qxx 311314133113141121312 =⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−      4.27 

31121

311dak
31 q4q

ql4
x

⋅+
⋅⋅

=           4.28 

b4a
bch4x31 ⋅+
⋅⋅⋅

=            4.29 
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Uit de coördinaten kunnen nu ook de elementlengtes (l) afgeleid worden door eerst de absolute coördinaatver-
schillen (∆x, ∆z) te bepalen. Voor de coördinaatverschillen (∆x, ∆z) geldt:  

1211 zzz −=∆            4.30 

211 zz =∆            4.31 

23121 zzz −=∆            4.32 

ba16b4a
bh4

z21 ⋅⋅+⋅+
⋅⋅

=∆           4.33 

31411311 zzz −=∆           4.34 

ba16b4a
ahz311 ⋅⋅+⋅+
⋅

=∆          4.35 

1211 xxx −=∆            4.36 
0x11 =∆            4.37 

23121 xxx −=∆            4.38 

3121 xx =∆            4.39 

31411311 xxx −=∆           4.40 

b4a

bch2ach
2
3

x311 ⋅+

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅
=∆          4.41 

31413313 xxx −=∆           4.42 

b4a

bch2ach
2
1

x313 ⋅+

⋅⋅⋅−⋅⋅⋅
=∆          4.43 

Uit de absolute coördinaatverschillen (∆x, ∆z) worden als volgt de elementlengtes (l) bepaald: 

2
11

2
11

2
1111 xxzl ∆∆∆ ++=          4.44 

211 zl =             4.45 

2
21

2
2121 x2zl ∆∆ ⋅+=           4.46 

22

21 b4a
bch42

ba16b4a
bh4l 








⋅+
⋅⋅⋅

⋅+







⋅⋅+⋅+
⋅⋅

=        4.47 

2
311

2
311311 x2zl ∆∆ ⋅+=           4.48 

2

2

311 b4a

bch2ach
2
3

2
ba16b4a

ahl


















⋅+

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅
⋅+








⋅⋅+⋅+
⋅

=       4.49 

2
313

2
311

2
311312 xxzl ∆∆∆ ++=          4.50 

22

2

312 b4a

bch2ach
2
1

b4a

bch2ach
2
3

ba16b4a
ahl



















⋅+

⋅⋅⋅−⋅⋅⋅
+



















⋅+

⋅⋅⋅+⋅⋅⋅
+








⋅⋅+⋅+
⋅

=    4.51 
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2
313

2
311313 x2zl ∆∆ ⋅+=           4.52 

2

2

313 b4a

bch2ach
2
1

2
ba16b4a

ahl


















⋅+

⋅⋅⋅−⋅⋅⋅
⋅+








⋅⋅+⋅+
⋅

=       4.53 

De ideale geometrieën voor de vertakkende kolommen kunnen met de formules voor de drie onbekende coördi-
naten (formules 4.24, 4.25 en 4.29) of met de formules voor de vijf onbekende elementlengtes (formules 4.45, 
4.47, 4.49, 4.51 en 4.53) beschreven worden. Voor een vertakkende kolom met een hoogte h en een dakover-
spanning ldak kan de ideale geometrie met twee grootheden, namelijk de grootheden a en b, gevarieerd worden 
(bijlage 2). Deze grootheden geven de verhoudingen tussen de krachtdichtheden (q) in de kolomelementen van 
de verschillende lagen van de kolom, weer. Omdat voor a en b willekeurige positieve getallen gekozen kunnen 
worden, zijn er ‘oneindig’ veel ideale kolomgeometrieën. De verhouding tussen de drie coördinaten en die tus-
sen de vijf elementlengtes in een ideale geometrie zijn alleen afhankelijk van de waarde van de verhouding c = 
ldak / h. 

In bijlage 5 en 6 zijn de analyses van de functies voor de coördinaten, de coördinaatverschillen en de element-
lengtes te zien, die ter controle van de afleiding van de functies zijn uitgevoerd. 

4.3 Krachtsverdeling in vertakkende kolommen 
In deze paragraaf wordt de krachtsverdeling in vertakkende kolommen met ideale geometrieën bepaald. Hierbij 
wordt wederom gebruik gemaakt van de krachtdichtheidsmethode. Als eerste wordt kort ingegaan op de theorie 
van deze methode met betrekking tot de krachtsverdeling en daarna wordt de methode toegepast op de vertak-
kende kolommen. 

4.3.1 Theorie krachtdichtheidsmethode 
Wanneer de geometrie en de elementlengtes (l) van een constructie met de krachtdichtheidsmethode bepaald 
zijn, kunnen ook de normaalkrachten in de elementen (N) bepaald worden. Voor het voorbeeld uit paragraaf 
4.2.1 geldt: 

aaa lqN ⋅=            4.54 

bbb lqN ⋅=            4.55 

ccc lqN ⋅=            4.56 

4.3.2 Toepassing krachtdichtheidsmethode 
Om de krachtdichtheidsmethode te kunnen gebruiken voor het bepalen van de krachten in de elementen (N) van 
een vertakkende kolom met een ideale geometrie, moeten eerst q11, q21 en q311 berekend worden. Voor element 
11 geldt: 

z111111 F16lqN ⋅=⋅=           4.57 

Hieruit volgt: 

11

z
11 l

F16
q

⋅
=            4.58 

Omdat de verhouding tussen q11, q21 en q311 bekend is, zijn q21 en q311 nu ook te bepalen en daarmee ook N21, 
N311, N312 en N313. Ook zonder q11, q21 en q311 expliciet te bepalen, kunnen de krachten in de elementen op laag 2 
en 3 berekend worden. Dit kan door de verhouding tussen het absolute coördinaatverschil langs de z-as (∆z) en 
de elementlengte (l) gelijk te stellen aan die tussen de bekende verticale kracht (Fz) en de onbekende element-
kracht (N). Voor de elementen op laag 3 geldt: 

3

z

3

311

N
F

l
z

=
∆

           4.59 

Uit formule 4.35, 4.49, 4.51, 4.53 en 4.59 volgt : 

z
311

311
311 F

z
l

N ⋅=
∆

          4.60 
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z

2

2

311 F

ba16b4a
a

b4a

bc2ac
2
3

2
ba16b4a

a

N ⋅

⋅⋅+⋅+



















⋅+

⋅⋅+⋅⋅
⋅+








⋅⋅+⋅+

=       4.61 

z
311

312
312 F

z
l

N ⋅=
∆

          4.62 

z

22

2

312 F

ba16b4a
a

b4a

bc2ac
2
1

b4a

bc2ac
2
3

ba16b4a
a

N ⋅

⋅⋅+⋅+



















⋅+

⋅⋅−⋅⋅
+



















⋅+

⋅⋅+⋅⋅
+








⋅⋅+⋅+

=     4.63 

z
311

313
313 F

z
l

N ⋅=
∆

          4.64 

z

2

2

313 F

ba16b4a
a

b4a

bc2ac
2
1

2
ba16b4a

a

N ⋅

⋅⋅+⋅+



















⋅+

⋅⋅−⋅⋅
⋅+








⋅⋅+⋅+

=       4.65 

Voor de elementen op laag 2 geldt: 

21

z

21

21

N
F4

l
z ⋅

=
∆

           4.66 

Uit formule 4.33, 4.47 en 4.66 volgt: 

z
21

21
21 F

z
l4

N ⋅
⋅

=
∆

           4.67 

z

22

21 F

ba16b4a
b4

b4a
bc42

ba16b4a
b44

N ⋅

⋅⋅+⋅+
⋅









⋅+
⋅⋅

⋅+







⋅⋅+⋅+
⋅

⋅

=       4.68 

De krachtsverdeling in vertakkende kolommen met een ideale geometrie kan met de formules voor de vijf on-
bekende elementnormaalkrachten (formules 4.57, 4.61, 4.63, 4.65 en 4.68) beschreven worden. Voor een ver-
takkende kolom met een hoogte h, een dakoverspanning ldak en een ideale geometrie (a en b) kan de 
krachtsverdeling met de grootheid Fz gevarieerd worden.  

Bij een puntlast Fz in positieve z-richting, dat wil zeggen een opwaartse puntlast, is er sprake van positieve trek-
krachten in de kolomelementen (Nt). De formules voor de normaalkrachten 4.57, 4.61, 4.63, 4.65 en 4.68, gel-
den echter ook in het geval van een puntlast Fz in negatieve z-richting, dat wil zeggen een neerwaartse puntlast. 
Er is dan sprake van negatieve drukkrachten (Nc). 

De verhouding tussen de vijf normaalkrachten in de elementen van vertakkende kolom met een ideale geometrie 
is alleen afhankelijk van de waarde van de verhoudingen a = q21 / q11, b = q311 / q11 en c = ldak / h.  

In bijlage 5 en 6 zijn de analyses van de functies voor de normaalkrachten in de kolomelementen te zien, die ter 
controle van de afleiding van de functies zijn uitgevoerd. 
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4.4 Krachtsverdeling in dak 
In deze paragraaf wordt de krachtsverdeling in het dak van de vertakkende kolomconstructie bepaald. Hierbij 
wordt voortgeborduurd op het gebruik van de krachtdichtheidsmethode voor de vertakkende kolommen uit pa-
ragraaf 4.2 en 4.3. Uit de reactiekrachten ter plaatse van de steunpunten bij de bovenste ‘takken’ van de vertak-
kende kolommen, kan de krachtsverdeling in de primaire dakconstructie, ten gevolge van puntlasten op de 
toppen van de bovenste ‘takken’ van de kolommen, worden afgeleid.  

Als eerste wordt ingegaan op de theorie van de krachtdichtheidsmethode met betrekking tot de reactiekrachten 
en daarna wordt de methode toegepast op het dak van de vertakkende kolomconstructie en wordt de vertaalslag 
gemaakt van reactiekrachten naar krachtsverdeling. 

4.4.1 Theorie krachtdichtheidsmethode 
In het algemeen geldt dat van een constructie, waarvan met behulp van de krachtdichtheidsmethode de geo-
metrie en de bijbehorende krachtsverdeling is bepaald, de reactiekrachten (R) kunnen worden berekend uit de 
geometrie en de normaalkrachten in de elementen (N). Voor knoop 2 van de constructie uit het voorbeeld, dat in 
paragraaf 4.2.1 besproken is, geldt (afbeelding 4.7): 

( )
a

a

21
2;x N

l
xx

R ⋅
−−

=           4.69 

( )
a

a

21
2;y N

l
yy

R ⋅
−−

=           4.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 4.7 Geometrie, F, N en R 

Voor de andere knopen van de voorbeeldconstructie gelden soortgelijke formules. Ook voor 3-dimensionale 
constructies gelden dezelfde soort formules. Er is dan echter nog een derde reactiekrachtcomponent namelijk de 
reactiekracht in z-richting (Rz). 

4.4.2 Toepassing krachtdichtheidsmethode 
Om de krachtsverdeling in de primaire dakconstructie, ten gevolge van puntlasten op de toppen van de bovenste 
‘takken’ van de kolommen, te bepalen wordt er vanuit gegaan dat de primaire dakelementen zorgen voor de 
steunpunten ter plaatse van bovenste ‘takken’, die in afbeelding 4.4 zijn gemodelleerd. In deze steunpunten 
treden reactiekrachten (R) op bij belasting van de constructie. Hiermee is het verband tussen de reactiekrachten 
(R) en de krachtsverdeling in de primaire dakconstructie gelegd. 

Zoals uit formule 4.69 en 4.70 is af te lezen, zijn de reactiekrachten afhankelijk van de coördinaten van de eigen 
knoop, van de coördinaten van de knoop van het aansluitende element en van de krachtdichtheid van dat ele-
ment (q). In tabel 4.5 zijn voor de vertakkende kolom op basis van die gegevens de reactiekrachten in x- en y-
richting (Rx, Ry) bepaald. Zoals te zien is zijn er slechts twee verschillende onbekenden reactiekrachten (Rx411, 
Rx413). De reactiekrachten in z-richting (Rz) zijn niet in de tabel weergegeven, omdat die juist als uitgangspunt 
voor de berekening op basis van de krachtdichtheidsmethode dienden. Voor alle knopen is de reactiekracht in z-
richting (Rz) gelijk aan Fz werkend in positieve z-richting, in het geval van een opwaartse puntlast. De reactie-
krachten zijn, uitgaande van een opwaartse puntlast, weergegeven in afbeelding 4.8.  

1 

2 
3 

4 

la lb 

lc 

Fy;1 

Fx;1 

x 

y 

Na 

Nc 

Nb 

Ry;2 

Rx;2 
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knoop x y knoop x y element q Rx Ry 

411 3/2⋅ ldak x411 31 x31 x31 311 q311 Rx411 Rx411 

412 x411 x413 312 q311 Rx411 Rx413 

413 1/2 ⋅ ldak x413 313 q311 Rx413 Rx413 

414 x413 x411 314 q311 Rx413 Rx411 

421 x411 - x411 32 x31 - x31 321 q311 Rx411 -R x411 

422 x413 - x411 322 q311 Rx413 -R x411 

423 x413 - x413 323 q311 Rx413 -Rx413 

424 x411 - x413 324 q311 Rx411 -Rx413 

431 - x411 - x411 33 - x31 - x31 331 q311 -R x411 -Rx411 

432 - x411 - x413 332 q311 -R x411 -Rx413 

433 - x413 - x413 333 q311 -R x413 -Rx413 

434 - x413 - x411 334 q311 -R x413 -Rx411 

441 - x411 x411 34 - x31 x31 341 q311 -R x411 Rx411 

442 - x413 x411 342 q311 -R x413 Rx411 

443 - x413 x413 343 q311 -R x413 Rx413 

444 - x411 x413 344 q311 -Rx411 Rx413 

tabel 4.5  Knoopcoördinaten, krachtdichtheden (q) en reactiekrachten (R) 

De twee nog onbekende reactiekrachten (R) zijn nu, in het geval van een opwaartse puntlast, met behulp van 
formule 4.69, 4.70 en de formules uit paragraaf  4.3.2 als volgt te bepalen: 

( )
311

311

41131
411x N

l
xx

R ⋅
−−

=          4.71 

z
311

311
411x F

z
x

R ⋅=
∆
∆

          4.72 

( )

( ) z411x F
b4aa

ba16b4abc2ac
2
3

R ⋅
⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅





 ⋅⋅+⋅⋅

=        4.73 

( )
313

313

41331
413x N

l
xx

R ⋅
−−

=          4.74 

z
311

313
413x F

z
x

R ⋅=
∆
∆

          4.75 

( )

( ) z413x F
b4aa

ba16b4abc2ac
2
1

R ⋅
⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅





 ⋅⋅−⋅

=        4.76 

In afbeelding 4.9 is de geometrie van de primaire dakconstructie, behorende bij één vertakkende kolom, weer-
gegeven. Rondom de kolom is in het dakvlak een rand getekend met een breedte van ldak. Deze rand kan, afhan-
kelijk van de plaats van de kolom in het gebouw, onderdeel uitmaken van de middenstroken en/of de 
randstroken in het dakvlak van het gebouw. In het laatste geval hebben de dakstroken een breedte van 0,5⋅ ldak. 
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afbeelding 4.8 Reactiekrachten (R) 

Omdat de gevelkolommen, die in deel 2A ontworpen zijn, in dit onderzoek verwaarloosd worden, is bekend dat 
het hele dakvlak slechts door de vertakkende kolommen ondersteund wordt. Dit betekent dat alleen de vertak-
kende kolommen horizontale reactiekrachten leveren voor de dakconstructie. 

De normaalkrachten in de dakelementen (N) kunnen nu berekend worden door in het dak de knoopevenwichten 
in x- en y-richting te controleren. De reactiekrachten die geleverd worden door de vertakkende kolommen moe-
ten dan in evenwicht zijn met de normaalkrachten.  

Omdat alleen de vertakkende kolommen horizontale reactiekrachten leveren voor de dakconstructie, geldt er dat 
er, ten gevolge van gelijkmatige puntlasten op de bovenste ‘takken’ van de kolommen, alleen maar normaal-
krachten optreden in de dakelementen tussen de ‘takken’ van één en dezelfde kolom. Er treden dan geen nor-
maalkrachten op in de elementen van de tussen- en de randstroken van het dakraster. Er is dus geen 
constructieve samenwerking tussen aangrenzende vertakkende kolommen en de elementen van de tussen- en de 
randstroken hebben dus geen functie bij het afdragen van gelijkmatige puntlasten op de bovenste ‘takken’ van 
de kolommen. 

Op basis van deze beschouwing en op basis van de symmetrievlakken uit afbeelding 2.2 en de reactiekrachten 
uit tabel 4.5, is het aantal onbekenden normaalkrachten in de dakelementen (N) te reduceren (tabel 4.6). 
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afbeelding 4.9 Geometrie dak (elementnummering) 

De twee nog onbekende normaalkrachten (N) zijn nu als volgt te bepalen: 

0Fx =∑            4.77 

knoop 411: 
411x11x01x RNN =−           4.78 

411x11x RN −=            4.79 

knoop 414: 
413x21x11x RNN =−           4.80 

413x411x21x RRN −−=           4.81 

Op basis van formule 4.73 en 4.76 zijn de twee normaalkrachten als volgt te schrijven:  

( )

( ) z11x F
b4aa

ba16b4abc2ac
2
3

N ⋅
⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅





 ⋅⋅+⋅⋅

−=        4.82 

( ) ( )
( ) z21x F

b4aa
ba16b4aac2N ⋅

⋅+⋅
⋅⋅+⋅+⋅⋅⋅

−=         4.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x45 x44 x43 x42 x41 x40 

x35 x34 x33 x32 x31 x30 

x24 x23 x22 x21 x20 

x15 x14 x13 x12 x11 x10 

x05 x04 x03 x02 x01 x00 

y44 y34 y24 y14 y04 

y43 y33 y23 y13 y03 

y42 y32 y22 y12 y02 

y41 y31 y21 y11 y01 

y40 y30 y20 y10 y00 

y35 y25 y05 y15 y45 

x25 

y 

x 
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element N element N 

x00 0 y00 0 

x01 0 y01 0 

x02 0 y02 0 

x03 0 y03 0 

x04 0 y04 0 

x05 0 y05 0 

x10 0 y10 0 

x11 Nx11 y11 Nx11 

x12 Nx11 y12 Nx11 

x13 Nx11 y13 Nx11 

x14 Nx11 y14 Nx11 

x15 0 y15 0 

x20 0 y20 0 

x21 Nx21 y21 Nx21 

x22 Nx21 y22 Nx21 

x23 Nx21 y23 Nx21 

x24 Nx21 y24 Nx21 

x25 0 y25 0 

x30 0 y30 0 

x31 Nx11 y31 Nx11 

x32 Nx11 y32 Nx11 

x33 Nx11 y33 Nx11 

x34 Nx11 y34 Nx11 

x35 0 y35 0 

x40 0 y40 0 

x41 0 y41 0 

x42 0 y42 0 

x43 0 y43 0 

x44 0 y44 0 

x45 0 y45 0 

tabel 4.6  Normaalkrachten (N) 

De krachtsverdeling in het dak behorende bij een vertakkende kolom met een ideale geometrie kan met de for-
mules voor de twee onbekende elementnormaalkrachten (formules 4.82 en 4.83) beschreven worden. Voor een 
vertakkende kolom met een hoogte h, een dakoverspanning ldak en een ideale geometrie (a en b) kan de krachts-
verdeling met de grootheid Fz gevarieerd worden.  

Bij een puntlast Fz in positieve z-richting is er sprake van negatieve drukkrachten in de dakelementen (Nc). For-
mule 4.82 en 4.83, gelden echter ook in het geval van een puntlast Fz in negatieve z-richting. Er is dan sprake 
van positieve trekkrachten in de dakelementen (Nt). Wanneer in de kolom negatieve drukkrachten optreden, 
treden in het dak positieve trekkrachten op. 

De verhouding tussen de twee normaalkrachten in de dakelementen behorende bij een vertakkende kolom met 
een ideale geometrie is alleen afhankelijk van de waarde van de verhoudingen a = q21 / q11, b = q311 / q11 en c = 
ldak / h. Hetzelfde geldt voor de verhouding tussen alle normaalkrachten van de vertakkende kolom en het 
bovengelegen dakvlak. 

In bijlage 5 en 6 zijn de analyses van de functies voor de normaalkrachten in de dakelementen te zien, die ter 
controle van de afleiding van de functies zijn uitgevoerd. 
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5 Optimalisatie materiaalverbruik bij neerwaartse belastingen  
5.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt als eerste ingegaan op de opzet van het deelonderzoek, dat in dit hoofdstuk wordt uitge-
voerd. Daarna komen de opbouw van het hoofdstuk en de bijlagen aan de orde. Vervolgens worden twee soorten 
optimalisaties die in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met elkaar vergeleken en als laatste wordt ingegaan op het 
gebruik van de computer bij het uitvoeren van het deelonderzoek. 

5.1.1 Opzet  
In dit tweede onderdeel van het onderzoek wordt de optimalisatie van het materiaalverbruik bij verschillende 
neerwaartse, gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen op de vertakkende kolomconstructie uitgevoerd om 
de meest optimale kolom- en gebouwgeometrieën te bepalen. Dit gebeurt op basis van de ideale geometrieën en 
de bijbehorende krachtsverdeling, die in het vorige hoofdstuk bepaald zijn. De optimalisatie van het materiaal-
verbruik is opgedeeld in acht hoofdonderdelen en vier nevenonderdelen, zoals schematisch weergegeven is in 
afbeelding 5.1.  

Om uit de ideale kolomgeometrieën de meest optimale kolomgeometrie, uitgedrukt in a en b, te bepalen wordt 
gezocht naar de geometrie, die de minimale hoeveelheid staal nodig heeft voor het totaal van de elementen van 
de vertakkende kolom en die van het bovengelegen dakvlak (Vmin-k;min;n;vk+dak). Het bepalen van de optimale ko-
lomgeometrie gebeurt voor verschillende gebouwgeometrieën, uitgedrukt in het aantal vertakkende kolommen 
nvk, en voor verschillende belastingen (p). 

Om vervolgens de meest optimale gebouwgeometrie, uitgedrukt in nvk, te bepalen is eveneens de minimale hoe-
veelheid staal, in dit geval voor het totale aantal vertakkende kolommen en het hele dakvlak het criterium (Vmin-

g;min-k;min;n;vk+dak;tot). Het bepalen van de optimale gebouwgeometrie gebeurt voor verschillende belastingen (p).  

5.1.2 Opbouw hoofdstuk en bijlagen 
Bij de optimalisatie van het materiaalverbruik voor neerwaartse belastingen wordt eerst in paragraaf 5.2.1 het 
materiaalverbruik van het dak bepaald (afbeelding 5.1). Er wordt daarbij eerst gekeken naar het materiaalver-
bruik van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;t;dak) en daarna naar dat van het hele dakvlak 
(Vmin;t;dak;tot). Verderop in paragraaf 5.3.1 wordt het materiaalverbruik van één vertakkende kolom (Vmin;c;vk) en 
dat van het totale aantal vertakkende kolommen (Vmin;c;vk;tot) bekeken. In paragraaf 5.4.1 worden het materiaal-
verbruik van één vertakkende kolom en dat van het dakvlak boven één kolom gecombineerd (Vmin;n;vk+dak) 
evenals het materiaalverbruik van het totale aantal vertakkende kolom en het hele dakvlak (Vmin;n;vk+dak;tot). In 
paragraaf 5.4.2 worden die materiaalhoeveelheden vervolgens geoptimaliseerd (Vmin-k;min;n;vk+dak en Vmin-g;min-

k;min;n;vk+dak;tot) en worden de optimale kolom- respectievelijk gebouwgeometrieën bepaald.  

Ter controle van de resultaten in paragraaf 5.4.2 worden in paragraaf 5.2.2 en 5.3.2 ook de afzonderlijk bepaalde 
materiaalhoeveelheden, uit paragraaf 5.2.1 en 5.3.1, geoptimaliseerd en worden optimale kolom- respectievelijk 
gebouwgeometrieën bepaald. Deze optimalisaties zijn op zichzelf niet van betekenis. Paragraaf 5.2.2 en 5.3.2 
kunnen daarom desgewenst zonder problemen overgeslagen worden. 

Bij de acht hoofdonderdelen en vier nevenonderdelen van de optimalisatie van het materiaalverbruik horen ook 
een groot aantal bijlagen, die in afbeelding 5.1 opgesomd worden. 

5.1.3 Directe optimalisatie versus optimalisatie met variantenstudie 
Het materiaalverbruik van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;t;dak) en dat van het hele dak-
vlak (Vmin;t;dak;tot) kunnen eenvoudig bepaald worden uit de ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsver-
deling en de grootheid fy;d. Ze kunnen als functies worden weergegeven van de invoergrootheden fy;d, h, lgeb;fict, 
p, nvk , a en b of daarvan afgeleide grootheden zoals Fz, c en ldak. Bij de optimalisaties van deze afzonderlijke 
materiaalvolumes hoeven daarom voor de grootheden, die in het vervolg van het onderzoek gevarieerd gaan 
worden, namelijk p, nvk , a en b, nog geen reeksen met waarden aangenomen te worden; ze kunnen met symbo-
len weergegeven worden. Dit geldt ook voor de grootheden die een vaste waarde hebben, te weten fy;d, lgeb;fict en 
h. 
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materiaalverbruik:
Vmin;n;vk+dak;tot

paragraaf 5.4.1.2

materiaalverbruik:
Vmin;n;vk+dak

paragraaf 5.4.1.1

materiaalverbruik:
Vmin;c;vk;tot

paragraaf 5.3.1.2

materiaalverbruik:
Vmin;t;dak;tot

(a, b, c, p, lgeb;fict, h, fy;d )
paragraaf 5.2.1.2

materiaalverbruik:
Vmin;c;vk

paragraaf 5.3.1.1

materiaalverbruik:
Vmin;t;dak

(a, b, c, Fz, h, fy;d )
paragraaf 5.2.1.1

optimalisatie:
Vmin-g;min-k;min;n;vk+dak;tot

gebouwgeometrie

paragraaf 5.4.2.2
bijlage 10

optimalisatie:
Vmin-k;min;n;vk+dak

kolomgeometrie

paragraaf 5.4.2.1
bijlage 10

optimalisatie:
Vmin-g;min-k;min;c;vk;tot

gebouwgeometrie

paragraaf 5.3.2.2
bijlage 9

optimalisatie:
Vmin-g;min-k;min;t;dak;tot

gebouwgeometrie

paragraaf 5.2.2.2
bijlage 7, 8

optimalisatie:
Vmin-k;min;c;vk
kolomgeometrie

paragraaf 5.3.2.1
bijlage 9

optimalisatie:
Vmin-k;min;t;dak
kolomgeometrie

paragraaf 5.2.2.1
bijlage 7, 8

ideale
 geometriën:
l11 (a, b, h)

l21 (a, b, c, h)
l311 (a, b, c, h)
l312 (a, b, c, h)
l313 (a, b, c, h)

paragraaf 4.2
bijlage 5, 6

krachtsverdeling
vertakkende kolom:

N11 (Fz)
N21 (a, b, c, Fz)
N311 (a, b, c, Fz)
N312 (a, b, c, Fz)
N313 (a, b, c, Fz)

paragraaf 4.3
bijlage 5, 6

krachtsverdeling
dak:

Nx11 (a, b, c, Fz)
Nx21 (a, b, c, Fz)

paragraaf 4.4
bijlage 5, 6

I,  A
(ronde buisprofielen)

fy;d = 235 N/mm2

Ed = 210.000 N/mm2

alpha k = 0,21

lambda 0 = 0,2

nvk p a blgeb;fict = 100.000 mm h = 15.000 mm

 
afbeelding 5.1 Schema optimalisatie van het materiaalverbruik bij neerwaartse belastingen 

3 1 

2 4 

afbeelding 4.1 

(1) (3) (2) (4) 
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In tegenstelling tot het materiaalverbruik van het dak kunnen het materiaalverbruik van één vertakkende kolom 
(Vmin;c;vk) en dat van het totale aantal vertakkende kolommen (Vmin;c;vk;tot) niet eenvoudig bepaald worden uit de 
ideale geometrieën en de bijbehorende krachtsverdeling en de grootheid fy;d. Vanwege de mogelijkheid van het 
optreden van knik in elementen die op druk belast worden, is er een variantenberekening noodzakelijk. De 
grootheden die gevarieerd moet worden zijn de doorsnedegrootheden I en A van ronde buisprofielen. Ook moe-
ten er waarden gekozen worden voor de grootheden p, nvk , a en b en moeten de vaste waarden van de groothe-
den lgeb;fict, h, fy;d, Ed, αk en λ0 gebruikt worden. Bij de optimalisaties van deze afzonderlijke materiaalvolumes 
moeten voor de grootheden p, nvk , a en b, reeksen met waarden aangenomen worden.  

Ook voor het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin;n;vk+dak) en dat 
van het totale aantal vertakkende kolom en het hele dakvlak (Vmin;n;vk+dak;tot) is een variantenberekening om de-
zelfde reden noodzakelijk. 

5.1.4 Computergebruik  
Om de optimalisaties van het materiaalverbruik van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;t;dak) 
en dat van het hele dakvlak (Vmin;t;dak;tot) uit te voeren zijn de functies voor die materiaalhoeveelheden in Maple 
geanalyseerd. Deze analyses wordt besproken in bijlage 7. De analyses houden in dat er aan de hand van een 
grafische weergave van de functie limieten bepaald zijn om het minimum van de functie op het gegeven do-
mein, namelijk voor a > 0 en b > 0, te bepalen. 

Ook zijn de functies voor die twee materiaalhoeveelheden ingevoerd in Excel met het oog op het vervolg van 
het onderzoek. Bij de invoer van die functies zijn voor alle grootheden in de functies waarden aangehouden. 
Voor de variërende grootheden zijn reeksen met waarden gebruikt (paragraaf 3.4). Vervolgens zijn in Excel ook 
de optimalisaties van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 8 zijn de berekeningen van het materiaalver-
bruik en de optimalisaties ervan met Excel weergegeven. 

Om te checken of er bij de invoer van de functies in Excel geen fouten zijn gemaakt, worden de resultaten van 
de optimalisaties uit Excel vergeleken met die uit Maple. Hiertoe zijn de resultaten van Maple ook voor bepaal-
de waarden van de vaste en variërende grootheden berekend. De vergelijking van de resultaten vindt plaats in 
bijlage 7. 

De andere optimalisaties zijn enkel als een variantenstudie in Excel uitgevoerd. Hierbij zijn voor alle grootheden 
in de functies waarden aangehouden. Voor de variërende grootheden zijn wederom reeksen met waarden ge-
bruikt (paragraaf 3.4). In bijlage 9 is de optimalisatie met betrekking tot de vertakkende kolommen weergegeven 
en in bijlage 10 die met betrekking tot het geheel van vertakkende kolommen en dak.  

Omdat de optimalisaties van de afzonderlijk bepaalde materiaalhoeveelheden voor de vertakkende kolommen en 
het dak slechts ter controle worden uitgevoerd kunnen bijlage 7, 8 en 9 desgewenst zonder problemen overge-
slagen worden. 

5.2 Dak  
In deze paragraaf worden eerst het materiaalverbruik van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom en 
dat van het totale dakvlak bepaald. Daarna worden optimalisaties van beide materiaalhoeveelheden uitgevoerd. 

5.2.1 Materiaalverbruik; dak 
5.2.1.1 Materiaalverbruik; dakvlak behorende bij één vertakkende kolom 

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom, 
die belast worden op trekkrachten bij neerwaartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= tdak;t VV            5.1 

Wanneer voor elk element de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= tmin;dak;tmin; VV           5.2 

Voor Vmin;t geldt vervolgens: 

lAV tmin;tmin; ⋅=            5.3 
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De doorsnede Amin;t is hierbij te bepalen via de toetsing van de doorsnede uit paragraaf 11.2.1 van NEN 6770 
[3]: 

1
N
N

du;t;

ds;t; ≤            5.4 

met: 

d;ydu;t; fAN ⋅=            5.5 

Hieruit volgt namelijk dat: 

dy;

ds;t;
tmin; f

N
A =            5.6 

In tabel 5.1 is, op basis van tabel 4.6, weergegeven welke dakelementen dezelfde trekkrachten (Nt) hebben en 
welke dus ook dezelfde minimale doorsnede (Amin;t) en hetzelfde minimale volume staal (Vmin;t) hebben.  

element Nt Amin;t Vmin;t element Nt Amin;t Vmin;t 

x00 0 0 0 y00 0 0 0 

x01 0 0 0 y01 0 0 0 

x02 0 0 0 y02 0 0 0 

x03 0 0 0 y03 0 0 0 

x04 0 0 0 y04 0 0 0 

x05 0 0 0 y05 0 0 0 

x10 0 0 0 y10 0 0 0 

x11 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y11 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x12 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y12 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x13 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y13 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x14 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y14 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x15 0 0 0 y15 0 0 0 

x20 0 0 0 y20 0 0 0 

x21 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 y21 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 

x22 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 y22 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 

x23 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 y23 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 

x24 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 y24 Nt;x21 Amin;t;x21 Vmin;t;x21 

x25 0 0 0 y25 0 0 0 

x30 0 0 0 y30 0 0 0 

x31 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y31 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x32 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y32 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x33 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y33 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x34 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 y34 Nt;x11 Amin;t;x11 Vmin;t;x11 

x35 0 0 0 y35 0 0 0 

x40 0 0 0 y40 0 0 0 

x41 0 0 0 y41 0 0 0 

x42 0 0 0 y42 0 0 0 

x43 0 0 0 y43 0 0 0 

x44 0 0 0 y44 0 0 0 

x45 0 0 0 y45 0 0 0 

tabel 5.1  Normaalkrachten (N), minimale doorsneden (Amin) en volumes (Vmin) dakelementen  
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Op basis van die gegevens is formule 5.2 als volgt te schrijven: 

x21t;min;x11t;min;dakt;min; V8V16V ⋅+⋅=         5.7 

Met behulp van formule 5.3 en 5.6 wordt dit: 

dak
dy;

x21d;s;t;
dak

dy;

x11d;s;t;
dakt;min; l

f
N

8l
f

N
16V ⋅⋅+⋅⋅=        5.8 

Door de elementkrachten (N) volgens formule 4.82 en 4.83 uit te drukken in a, b, c en Fz en door de dakover-
spanning (ldak) volgens formule 4.17 uit te drukken in c en h, kan de formule ook als volgt geschreven worden: 

( )

( )
( ) ( )

( ) d;y

z
2

dakt;min; f
hFc

b4aa
ba16b4aa2

8
b4aa

ba16b4ab2a
2
3

16V
⋅⋅

⋅



















⋅+⋅
⋅⋅+⋅+⋅⋅

⋅+
⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅





 ⋅+⋅
⋅=   5.9 

5.2.1.2 Materiaalverbruik; totale dakvlak  

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor alle dakelementen van de vertakkende kolomconstructie, die belast 
worden op trekkrachten bij neerwaartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= dak;ttot;dak;t VV           5.10 

Wanneer voor elk element van het dakvlak de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= dak;tmin;tot;dak;tmin; VV           5.11 

Omdat alle vertakkende kolommen met bijbehorend dakvlak identiek zijn is dit te schrijven als: 

dak;tmin;vkvktot;dak;tmin; VnnV ⋅⋅=          5.12 

Uit formule 2.3 volgt:  

dak

fict;geb
vk l4

l
n

⋅
=            5.13 

mits geldt dat (tabel 4.4): 

N4
l

l fict;geb
dak ⋅

=            5.14 

Op basis van formule 4.17 is formule 5.13 ook te schrijven als: 

ch4
l

n fict;geb
vk ⋅⋅
=            5.15 

mits geldt dat (tabel 4.4): 

hN4
l

c fict;geb

⋅⋅
=            5.16 

Formule 5.12 wordt nu: 

dak;tmin;

2
fict;geb

tot;dak;tmin; V
ch4

l
V ⋅











⋅⋅
=         5.17 

Voor Vmin;t;dak geldt formule 5.9.  
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5.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; dak 
5.2.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; dakvlak behorende bij één vertakkende kolom 

Optimale kolomgeometrie 

Om de optimale kolomgeometrie te bepalen wordt gekeken voor welke waarden van a en b de hoeveelheid staal 
die nodig is voor het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;t;dak), volgens formule 5.9, minimaal is 
(Vmin-k;min;t;dak).  

Analyse Maple 

De functie voor het materiaalverbruik uit formule 5.9 is beschouwd als een functie met twee variabelen, name-
lijk a en b. De grootheden c, h, fy;d en Fz worden als constanten beschouwd. Met behulp van Maple is de functie 
geanalyseerd. Dit is te zien in bijlage 7.   

Voor het materiaalverbruik van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom geldt dat het mimimaal is 
wanneer voor de geometrie van de vertakkende kolommen geldt dat b naar nul nadert oftewel voor 
q11>>q311<<q21. Dit betekent dat alle zestien takken van laag 3 aan de voet van de kolom in één punt samenko-
men. In afbeelding 5.2 is de optimale geometrie van de vertakkende kolommen weergegeven voor nvk = 5. 

 
afbeelding 5.2 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Het benodigde volume staal voor het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom is bij een optimale kolom-
geometrie gelijk aan: 

d;y

z
2

dak;tmin;;kmin f
hFc

40V
⋅⋅

⋅=−          5.18 

Door Fz volgens formule 2.5 en 4.17 uit te drukken in c en p volgt hieruit dat: 

d;y

34

dak;tmin;;kmin f
hpc40V ⋅⋅

⋅=−          5.19 

Het benodigde volume staal voor het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;t;dak) neemt toe als b 
toeneemt, dat wil zeggen als de krachtdichtheid van de elementen op laag 3 (q311) toeneemt ten opzichte van die 
op de andere twee lagen oftewel als de elementen op laag 3 korter worden (paragraaf 4.2.2). 

Het minimaal benodigde volume staal voor het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin-k;min;t;dak) 
neemt toe als c en daarmee ook de dakoverspanning (ldak) groter wordt, wat gebeurt als het aantal vertakkende 
kolommen nvk afneemt. Ook neemt dit volume toe wanneer de hoogte h of de belasting p en daarmee ook de 
puntlast Fz toeneemt of wanneer de vloeigrens fy;d afneemt. 

Het feit dat de bepaalde geometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij deze geometrie de 
normaalkrachten in het dakvlak minimaal zijn.  
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Controle Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;t;dak) uit formule 5.9 is ook ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 8 zijn de berekening van het mate-
riaalverbruik en de optimalisatie ervan weergegeven.  

In bijlage 7 zijn de resultaten van de optimalisatie in Excel vergeleken met die van de optimalisatie in Maple. 
De resultaten van beide berekeningen komen overeen.  

5.2.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; totale dakvlak  

Optimale gebouwgeometrie 

Bij het bepalen van de optimale gebouwgeometrie wordt er vanuit gegaan dat de kolomgeometrie optimaal is. 
Het materiaalverbruik van het totale dakvlak volgens formule 5.17 is dan te schrijven als: 

dak;tmin;;kmin

2
fict;geb

tot;dak;tmin;;kmin V
ch4

l
V −− ⋅











⋅⋅
=        5.20 

d;y

342
fict;geb

tot;dak;tmin;;kmin f
hpc40

ch4
l

V ⋅⋅
⋅⋅











⋅⋅
=−        5.21 

d;y

2
fict;geb

2

totdak;t;min;k;-min f
hlpc

2
5V

⋅⋅⋅
⋅=         5.22 

Om de optimale gebouwgeometrie te bepalen moet gekeken worden voor welke waarde van nvk, en daarmee 
voor welke waarde van c, de hoeveelheid staal die nodig is voor het totale dakvlak (Vmin-k;min;t;dak;tot), volgens 
formule 5.22, minimaal is (Vmin-g;min-k;min;t;dak;tot). 

Analyse Maple 

De functie voor het materiaalverbruik uit formule 5.22 is beschouwd als een functie met één variabele, namelijk 
c. De grootheden lgeb;fict, h, fy;d en p worden als constanten beschouwd. Met behulp van Maple is de functie ge-
analyseerd. Dit is te zien in bijlage 7. 

Voor het materiaalverbruik van het totale dakvlak geldt dat het mimimaal is wanneer voor de gebouwgeometrie 
geldt dat c oftewel ldak naar nul nadert. Dit betekent dat voor de optimale gebouwgeometrie geldt dat nvk  naar 
oneindig nadert, wat wil zeggen dat er in het optimale geval ‘oneindig’ veel kolommen in het gebouw moeten 
zijn. 

Het benodigde volume staal voor het totale dakvlak is bij de optimale gebouwgeometrie gelijk aan: 

0V tot;dak;tmin;;kmin;gmin =−−          5.23 

Het feit dat de bepaalde gebouwgeometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij deze geo-
metrie de normaalkrachten in het dakvlak nul zijn. Wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) naar onein-
dig nadert en dus de dakoverspanning (ldak) naar nul, naderen de elementen op laag drie van de vertakkende 
kolommen namelijk naar een verticale positie. De waarde van Vmin-g;min-k;min;t;dak;tot had dus ook eenvoudig zo 
bepaald kunnen worden. 

Het benodigde volume staal voor het totale dakvlak (Vmin-k;min;t;dak;tot) neemt toe als c toeneemt, dat wil zeggen als 
ldak toeneemt ofwel als nvk afneemt. Het volume staal neemt bovendien toe wanneer de gebouwbreedte lgeb;fict, de 
hoogte h of de belasting p toeneemt of wanneer de vloeigrens fy;d afneemt.  

Controle Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;t;dak;tot) uit formule 5.22 is ook ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 8 zijn de berekening van het mate-
riaalverbruik en de optimalisatie ervan weergegeven.  

In bijlage 7 zijn de resultaten van de optimalisatie in Excel vergeleken met die van de optimalisatie in Maple. 
De resultaten van beide berekeningen komen in grote lijnen overeen. Dat ze niet exact hetzelfde zijn komt door-
dat in Excel de grootste waarde van nvk gelijk is aan 14. 
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5.3 Vertakkende kolommen  
In deze paragraaf worden eerst het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en dat van alle vertakkende 
kolommen bepaald en daarna worden optimalisaties van beide materiaalhoeveelheden uitgevoerd. 

5.3.1 Materiaalverbruik; vertakkende kolommen  
5.3.1.1 Materiaalverbruik; één vertakkende kolom 

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van een vertakkende kolom, die belast worden op 
drukkrachten bij neerwaartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= cvk;c VV            5.24 

Wanneer voor elk element de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= cmin;vk;cmin; VV           5.25 

Voor Vmin;c geldt vervolgens: 

lAV min;cmin;c ⋅=            5.26 

De doorsnede Amin;c is niet zo eenvoudig te bepalen als de doorsnede Amin;t. In tegenstelling tot een element 
waarin alleen trekkrachten voorkomen, heeft een lijnvormig draagconstructie-element belast op druk namelijk te 
maken met knik. Als gevolg hiervan dient voor stalen draagconstructie-elementen waarin druk optreedt de capa-
citeit (Nc;u;d) gereduceerd te worden met een factor ωbuc. Deze zogenaamde knikfactor is afhankelijk van de 
relatieve slankheid (λrel) en de instabiliteitskromme. De instabiliteitskromme is afhankelijk van de doorsnede, de 
plaatdikte en de productiewijze van het stalen profiel en van de as van de doorsnede van het profiel. Voor 
warmgewalste buisprofielen geldt instabiliteitskromme a. Voor de relatieve slankheid geldt volgens paragraaf 
12.1.1.2 van NEN 6770 de volgende formule [3]: 

e

y

Ey;

dpl;
rely; F

N
==           5.27 

d

dy;

y

bucy;
rely;

E

f

I

Al

⋅
⋅

⋅
=          5.28 

d

dy;

y

bucy;
rely;

E

f

i
l

⋅
⋅=           5.29 

Hierin is π een constante en zijn fy;d en Ed grootheden, die alleen afhankelijk zijn van het materiaal. A, I en i zijn 
doorsnedegrootheden en lbuc is een geometriegrootheid. De grootheid lbuc is afhankelijk van de elementlengte l, 
de verbindingen aan de uiteinden van het element, het al dan niet geschoord zijn van de constructie en de aan-
wezigheid van steunverlenende elementen.   

De relatie tussen ωy;buc en λy;rel is in de onderstaande formule weergegeven, waarbij voor warmgewalste buis-
profielen (instabiliteitskromme a) geldt dat αk = 0,21 en λ0 = 0,2. 

( ) ( )( ) 2
rely;

22
rely;0rely;k2

rely;
2

rely;

2
rely;0rely;k

bucy; 41
2

1
2

1
⋅−+−⋅+⋅

⋅
−

⋅

+−⋅+
= α

α
  5.30 

Wanneer aan de volgende vergelijking wordt voldaan, staat een element op het punt om uit te knikken: 

1
N

N

du;c;bucy;

ds;c; =
⋅

          5.31 

met: 

AfN d;yd;u;c ⋅=            5.32 
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Deze formule geldt alleen als het (buis)profiel, dat voor de element wordt toegepast, tot doorsnedeklasse 1, 2 of 
3 behoort. De verschillende doorsnedeklassen worden in paragraaf 10.2.4 van NEN 6770 besproken [3]. Een 
profiel behoort tot de doorsnedeklassen 1 tot en met 3 wanneer geldt dat: 

2
y90

t
d α⋅≤            5.33 

Uit formule 5.31 en 5.32 valt af te leiden dat er, om knik te voorkomen, voldaan moet worden aan de volgende 
vergelijking: 

1
Af

N

dy;bucy;

ds;c; <
⋅⋅

          5.34 

Voor de vertakkende kolom zou het het meest gunstig zijn als voor alle elementen geldt dat ωbuc = 1. Er treedt 
dan geen reductie van de capaciteit (Nc;u;d) op. In dat geval hoeft het verschijnsel knik niet betrokken te worden 
bij de bepaling van het materiaalverbruik van de vertakkende kolom en geldt er dat Amin;c = Amin;t. Aangezien het 
niet waarschijnlijk is dat voor alle elementen geldt dat ωbuc = 1, volgt uit formule 5.34 dat voor Amin;c geldt: 

d;ybuc;y

d;s;c
cmin; f

N
A

⋅
=
ω

          5.35 

Om met deze formule voor de doorsnede Amin;c het materiaalverbruik Vmin;c van een element te kunnen bepalen 
is, in tegenstelling tot bij het materiaalverbruik Vmin;t van een element, een trial-and-errorberekening nodig. Dit 
komt omdat Amin;c afhankelijk is van ωy;buc terwijl ωy;buc, via λy;rel, weer afhankelijk is van A en omdat het niet 
mogelijk is de verschillende termen van A in de formule samen te voegen en te isoleren, dat wil zeggen om ze 
allemaal, zonder andere termen, aan één kant van het isgelijkteken te krijgen. 

Het bepalen van Amin;c van elk element is een optimalisatie, waarvoor de absolute waarde van Nc;s;d, en dus die 
van Fz, bekend moet zijn. Bovendien moet er naar specifieke profielen gekeken worden aangezien ωy;buc niet 
alleen afhankelijk is van de doorsnedegrootheid A maar ook van I. Voor een element met een bepaalde l en een 
bepaalde Nc;s;d moet het qua materiaalverbruik meest optimale profiel bepaald worden. Het meest optimale pro-
fiel is het profiel met de kleinste A waarbij voldaan wordt aan formule 5.34. Aangezien alle elementen uitge-
voerd zijn als buisprofiel, geldt er voor alle elementen dat het meest optimale profiel over het algemeen een 
profiel is met een geringe wanddikte (t). Een grotere buis met een geringere wanddikte (t) heeft namelijk ten 
opzichte van een kleinere buis met een grotere wanddikte (t) met ongeveer hetzelfde doorsnede-oppervlak (A) 
een grotere oppervlaktemomentarm (i). 

Bij de berekening van ωy;buc uit λy;rel moet de kniklengte (ly;buc) bekend zijn. Deze is echter (nog) niet te bepalen 
omdat nog niet bekend is hoe de stabiliteit van de vertakkende kolomconstructie is gegarandeerd. Wanneer dit 
wel bekend zou zijn, zou de kniklengte nog niet eenvoudig te bepalen zijn omdat de kolomelementen niet te 
vergelijken zijn met standaard enkele kolommen.  

Voor de kniklengte (ly;buc) van de kolomelementen wordt bij de bepaling van het materiaalverbruik de element-
lengte l aangehouden. Hierbij zijn de verbindingen aan de uiteinden van de elementen tot zuivere scharnieren 
geschematiseerd, zijn de elementen als volledig geschoord beschouwd en wordt er geen rekening gehouden met 
het optreden van drukkrachten in de steunverlenende elementen. 

In tabel 5.2 is, op basis van tabel 4.3, weergegeven welke kolomelementen dezelfde elementlengtes (l) en de-
zelfde drukkrachten (Nc) hebben en welke dus ook dezelfde minimale doorsnede (Amin;c) en hetzelfde minimale 
volume staal (Vmin;c) hebben.  

Op basis van die gegevens is formule 5.25 als volgt te schrijven: 

min;c;313min;c;312min;c;311min;c;21min;c;11min;c;vk V4V8V4V4V1V ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=     5.36 

Met behulp van formule 5.26 wordt dit: 

313min;c;313312min;c;312311min;c;31121min;c;2111min;c;11min;c;vk lA4lA8lA4lA4lAV ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅=  5.37 
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element l Nc Amin;c Vmin;c 

11 l11 Nc;11 Amin;c;11 Vmin;c;11 

21 l21 Nc;21 Amin;c;21 Vmin;c;21 

22 l21 Nc;21 Amin;c;21 Vmin;c;21 

23 l21 Nc;21 Amin;c;21 Vmin;c;21 

24 l21 Nc;21 Amin;c;21 Vmin;c;21 

311 l311 Nc;311 Amin;c;311 Vmin;c;311 

312 l312 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

313 l313 Nc;313 Amin;c;313 Vmin;c;313 

314 l311 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

321 l311 Nc;311 Amin;c;311 Vmin;c;311 

322 l312 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

323 l313 Nc;313 Amin;c;313 Vmin;c;313 

324 l312 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

331 l311 Nc;311 Amin;c;311 Vmin;c;311 

332 l312 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

333 l313 Nc;313 Amin;c;313 Vmin;c;313 

334 l312 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

341 l311 Nt;311 Amin;c;311 Vmin;c;311 

342 l312 Nc;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

343 l313 Nc;313 Amin;c;313 Vmin;c;313 

344 l312 Nt;312 Amin;c;312 Vmin;c;312 

tabel 5.2  l, N, Amin en Vmin kolomelementen 

5.3.1.2 Materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen  

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor alle kolomelementen van de vertakkende kolomconstructie, die 
belast worden op drukkrachten bij neerwaartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= vk;ctot;vk;c VV           5.38 

Wanneer voor elk kolomelement de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= vk;cmin;tot;vk;cmin; VV           5.39 

Omdat alle vertakkende kolommen met bijbehorend dakvlak identiek zijn is dit te schrijven als: 

vk;cmin;vkvktot;vk;cmin; VnnV ⋅⋅=          5.40 

Hierbij geldt voor Vmin;c;vk formule 5.37.  

5.3.2 Optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen  
5.3.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; één vertakkende kolom 

Optimale kolomgeometrie 

Om de optimale kolomgeometrie te bepalen moet gekeken worden voor welke waarden van a en b de hoeveel-
heid staal die nodig is voor één vertakkende kolom (Vmin;c;vk), volgens formule 5.37, minimaal is (Vmin-k;min;c;vk).  

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;c;vk) uit formule 5.37 is ingevoerd in Excel. Ook is er een soort trial-
and-error-berekening in Excel ingevoerd om de grootheid Amin;c te kunnen berekenen. Vervolgens is in Excel 
een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 9 zijn de trial-and-error-berekening, de bere-
kening van het materiaalverbruik en de resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik weergegeven.  
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Uit de bijlage blijkt dat de optimale kolomgeometrie varieert met het aantal vertakkende kolommen in het ge-
bouw (nvk) en met de belasting (p). Voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 is de optimale geometrie weergegeven in 
afbeelding 5.3.  

 
afbeelding 5.3 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Over het algemeen geldt dat wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) toeneemt de optimale waarde voor 
de z-coördinaten stijgt. Hierbij is het over het algemeen zo dat de coördinaat z2;min-k;min;c;vk sneller stijgt dan de 
coördinaat z31;min-k;min;c;vk. Wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) toeneemt geldt bovendien dat de 
optimale waarde voor de x-coördinaat x31;min-k;min;c;vk afneemt. Dit is vanzelfsprekend aangezien de breedte van 
de vertakkende kolom afneemt bij een toename van het aantal vertakkende kolommen. Daarentegen lijkt, over 
het algemeen, bij het toenemen van het aantal vertakkende kolommen (nvk) de relatieve waarde van de x-coördi-
naat (x31;min-k;min;c;vk / 1,5⋅ldak) toe te nemen. Dit alles wil zeggen dat bij het toenemen van het aantal vertakkende 
kolommen (nvk) element 11 in de optimale geometrie in ieder geval langer wordt en dat de andere elementen 
zich opnieuw rangschikken. In de variatie van de optimale kolomgeometrieën bij verschillende belastingen (p) is 
daarentegen geen enkele regelmaat te ontdekken.  

Het feit dat de optimale kolomgeometrie nogal fluctueert heeft vermoedelijk verschillende oorzaken. Een eerste 
oorzaak kan zijn dat, ondanks het feit dat er voor de trial-and-error-berekening een uitgebreide lijst met moge-
lijke profielen is gebruikt, de variatie in profielen niet groot genoeg is. Hierdoor kan het zijn dat voor een be-
paalde element bij een enigszins gewijzigde geometrie nog steeds hetzelfde profiel kan worden toegepast. Dit is 
ook te zien in bijlage 9. Een andere oorzaak kan zijn dat het bereik van de ingevoerde ideale geometrieën juist 
niet groot genoeg is waardoor het misschien mogelijk is dat de optimale geometrie niet de bepaalde geometrie is 
maar een andere geometrie, die net buiten het bereik valt.  

In het geval van het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting, dat in paragraaf 5.3.2.2 besproken 
wordt, namelijk nvk = 5 of nvk = 6, variëren de waarden van de drie, voorheen onbekende, coördinaten van de 
optimale geometrie als volgt: 

z2;min-k;min;c;vk = 6990,3-8503,9 mm ofwel z2;min-k;min;c;vk / h = 0,47-0,57  
z31;min-k;min;c;vk = 12413,8-13228,3 mm ofwel z31;min-k;min;c;vk / h = 0,83-0,88  
x31;min-k;min;c;vk / 1,5⋅ldak = 0,41-0,49 

Het feit dat een vertakkende geometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij zo'n soort geo-
metrie de aanwezige puntlasten dan wel niet via de kortste weg, en met de kleinst mogelijke optredende ele-
mentkrachten naar de oplegging worden verplaatst, maar dat de puntlasten wel via een zodanige weg en met 
zodanige elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst dat de totale reductie van de capaciteit van de 
elementprofielen ten gevolge van knik beperkt blijft. Deze reductie is immers onder andere afhankelijk van de 
(knik)lengte van de elementen.  

Er geldt dat als de geometrie afwijkt van de optimale geometrie, het benodigde volume staal voor de vertak-
kende kolommen (Vmin;c;vk) toeneemt. Bovendien geldt er dat het minimale volume staal van de vertakkende 
kolom (Vmin-k;min;c;vk) toeneemt wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) afneemt of wanneer de belasting 
(p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. 
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5.3.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen  

Optimale gebouwgeometrie 

Bij het bepalen van de optimale gebouwgeometrie wordt er vanuit gegaan dat de kolomgeometrie optimaal is. 
Het materiaalverbruik van het totale dakvlak volgens formule 5.40 is dan te schrijven als: 

vk;cmin;;kminvkvktot;vk;cmin;;kmin VnnV −− ⋅⋅=         5.41 

Hierbij is Vmin-k;min;c;vk het minimum van formule 5.37. Om de optimale gebouwgeometrie te bepalen moet geke-
ken worden voor welke waarde van nvk, de hoeveelheid staal die nodig is voor alle vertakkende kolommen (Vmin-

k;min;c;vk;tot), volgens formule 5.41, minimaal is (Vmin-g;min-k;min;c;vk;tot). 

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;c;vk;tot) uit formule 5.40 is ingevoerd in Excel. Vervolgens is in Excel 
ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. De berekening van het materiaalverbruik en de 
resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik zijn in bijlage 9 weergegeven.  

Uit de bijlage blijkt dat voor de gebouwgeometrie geldt dat het optimale aantal vertakkende kolommen enigs-
zins fluctueert met de belasting (p). Voor p = 1⋅10-3 N/mm2 is de optimale gebouwgeometrie weergegeven in 
afbeelding 5.4. Het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting bedraagt afhankelijk van de belasting 
(p) 5 of 6. In dat geval is de breedte van de vertakkende kolommen, te weten 3⋅ldak = 15000 mm of 3⋅ldak = 
12500 mm, ongeveer even groot als de hoogte van de vertakkende kolommen van h = 15000 mm. De hart-op-
hart-afstanden van de vertakkende kolommen bedragen dan 4⋅ldak = 20000 mm of 4⋅ldak = 16667 mm. Het feit 
dat de optimale gebouwgeometrie wat fluctueert heeft vermoedelijk dezelfde oorzaken als het fluctueren van de 
optimale geometrie van de vertakkende kolommen.  

 
afbeelding 5.4 Optimale gebouwgeometrie voor p = 1⋅10-3 N/mm2 

Het feit dat een dergelijke gebouwgeometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij zo'n soort 
gebouwgeometrie de aanwezige puntlasten dan wel niet via de kortste weg, en met de kleinst mogelijke optre-
dende elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst maar dat de puntlasten wel via een zodanige weg en 
met zodanige elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst dat de totale reductie van de capaciteit van 
de elementprofielen ten gevolge van knik beperkt blijft. Deze reductie is immers onder andere afhankelijk van 
de (knik)lengte van de elementen.  

Er geldt dat als de geometrie afwijkt van de optimale geometrie dat het benodigde volume staal voor het totale 
aantal vertakkende kolommen (Vmin;c;vk;tot) toeneemt. Bovendien geldt er dat het minimale volume staal van het 
totale aantal vertakkende kolommen (Vmin-g;min-k;min;c;vk;tot) toeneemt wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is 
vanzelfsprekend. Deze toename is echter niet rechtevenredig aangezien uit de bijlage blijkt dat het minimale 
volume staal van het totale aantal vertakkende kolommen per N/mm2 belasting (p) afneemt wanneer die belas-
ting toeneemt. De grootte van deze afname is voor kleine belastingen relatief groot maar neemt af als de be-
lastingen toenemen. 
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5.4 Vertakkende kolommen en dak 
In deze paragraaf worden eerst het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak 
en dat van alle vertakkende kolommen en het bovengelegen dakvlak bepaald. Daarna worden optimalisaties van 
beide materiaalhoeveelheden uitgevoerd. 

5.4.1 Materiaalverbruik; vertakkende kolommen en dak  
5.4.1.1 Materiaalverbruik; één vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak 

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van een vertakkende kolom en het bovengelegen dak-
vlak bij neerwaartse belastingen, geldt het volgende: 

dakt;c;vkdakn;vk VVV +=+           5.42 

Hierbij geldt voor Vt;dak formule 5.1 en voor Vc;vk formule 5.24. Wanneer voor elk element de minimale hoeveel-
heid staal wordt toegepast geldt: 

dakt;min;min;c;vkdakn;vkmin; VVV +=+          5.43  

Hierbij geldt voor Vmin;t;dak formule 5.9 en voor Vmin;c;vk formule 5.37. 

5.4.1.2 Materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen en totale dakvlak 

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van alle vertakkende kolommen en het bovengelegen 
dakvlak bij neerwaartse belastingen, geldt het volgende: 

dakn;vkvkvktotdak;n;vk VnnV ++ ⋅⋅=          5.44 

Hierbij geldt voor  Vn;vk+dak formule 5.42. Wanneer voor elk element de minimale hoeveelheid staal wordt toe-
gepast geldt: 

dakn;vkmin;vkvktotdak;n;vkmin; VnnV ++ ⋅⋅=         5.45  

Hierbij geldt voor  Vmin;n;vk+dak formule 5.43.  

5.4.2 Optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen en dak  
5.4.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; één vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak 
Optimale kolomgeometrie 

Om de optimale kolomgeometrie te bepalen wordt gekeken voor welke waarden van a en b de hoeveelheid staal 
die nodig is voor één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin;n;vk+dak), volgens formule 5.43, mi-
nimaal is (Vmin-k;min;n;vk+dak). 

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;n;vk+dak) uit formule 5.43 is ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 10 zijn de berekening van het mate-
riaalverbruik en de resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik weergegeven.  

Uit de bijlage blijkt dat de optimale kolomgeometrie varieert met het aantal vertakkende kolommen in het ge-
bouw (nvk) en met de belasting (p). Voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 is de optimale geometrie weergegeven in 
afbeelding 5.5. 

Over het algemeen geldt dat wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) toeneemt de optimale waarde voor 
de z-coördinaten stijgt. Hierbij is het over het algemeen zo dat de coördinaat z2;min-k;min;n;vk+dak sneller stijgt dan 
de coördinaat z31;min-k;min;n;vk+dak. Wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) toeneemt geldt bovendien dat 
de optimale waarde voor de x-coördinaat x31;min-k;min;n;vk+dak afneemt. Dit is vanzelfsprekend aangezien de breedte 
van de vertakkende kolom afneemt bij toename van het aantal vertakkende kolommen. Daarentegen lijkt, over 
het algemeen, bij het toenemen van het aantal vertakkende kolommen (nvk) de relatieve waarde van de x- coör-
dinaten (x31;min-k;min;n;vk+dak / 1,5⋅ldak) toe te nemen. Dit alles wil zeggen dat bij het toenemen van het aantal ver-
takkende kolommen (nvk) element 11 in ieder geval langer wordt en dat de andere elementen zich opnieuw 
rangschikken. In de variatie van de waarden van de z- en x-coördinaten bij verschillende belastingen (p) is daar-
entegen geen enkele regelmaat te ontdekken.  
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afbeelding 5.5 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Het feit dat de optimale vorm voor de vertakkende kolommen nog al fluctueert heeft vermoedelijk verschillende 
oorzaken. Een eerste oorzaak kan zijn dat ondanks het feit dat er een uitgebreide lijst met mogelijke profielen is 
gebruikt, de variatie in profielen niet groot genoeg. Hierdoor kan het zijn dat voor een bepaalde element bij een 
enigszins gewijzigde geometrie nog steeds hetzelfde profiel kan worden toegepast. Dit is ook te zien in bijlage 
10. Een andere oorzaak kan zijn dat het bereik van de verschillende geometrieën juist niet groot genoeg is waar-
door het misschien mogelijk is dat de optimale geometrie niet de bepaalde geometrie is maar een andere geo-
metrie, die net buiten het bereik valt.  

In het geval van het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting, dat in paragraaf 5.4.2.2 besproken 
wordt, namelijk nvk = 5, 6 of 7, variëren de waarden van de drie, voorheen onbekende, coördinaten als volgt: 

z2;min-k;min;n;vk+dak = 6206,9-8275,9 mm ofwel z2;min-k;min;n;vk+dak / h = 0,41-0,55 
z31;min-k;min;n;vk+dak = 12067,0-12815,5 mm ofwel z31;min-k;min;n;vk+dak / h = 0,8-0,85  
x31;min-k;min;n;vk+dak / 1,5⋅ldak = 0,41-0,48   

Het feit dat een vertakkende geometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij zo'n soort geo-
metrie de aanwezige puntlasten dan wel niet via de kortste weg, en met de kleinst mogelijke optredende ele-
mentkrachten naar de oplegging worden verplaatst maar dat de puntlasten wel via een zodanig weg en met 
zodanige elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst dat de totale reductie van de capaciteit van de 
elementprofielen ten gevolge van knik beperkt blijft. Deze reductie is immers onder andere afhankelijk van de 
(knik)lengte van de elementen.  

De resultaten van de optimalisatie van het geheel van vertakkende kolom en dakvlak bij neerwaartse belastingen 
zijn in overeenstemming met hetgeen op basis van de resultaten van de afzonderlijke optimalisaties te verwach-
ten is (paragraaf 5.2.2.1 en 5.3.2.1). Aangezien de orde van grootte van de hoeveelheid staal voor de vertak-
kende kolommen meer dan een factor 10 hoger ligt dan die van het dakvlak is de invloed van de optimale 
geometrie met betrekking tot vertakkende kolommen op de 'totale' optimale geometrie groter dan die van de 
optimale geometrie met betrekking tot het dakvlak (tabel 5.3). De 'totale' optimale geometrie lijkt daarom het 
meest op de optimale geometrie met betrekking tot de vertakkende kolommen.  

Bovendien was te verwachten dat het totale benodigde volume voor de vertakkende kolommen en het dak groter 
zou zijn dan de som van de afzonderlijke minimale volumes, aangezien de bijbehorende optimale geometrieën 
niet hetzelfde waren. Dat dit niet automatisch betekent dat er voor alle elementen ook profielen met een grotere 
doorsnede toegepast moesten worden is te zien in tabel 5.3. 

Er geldt dat als de kolomgeometrie afwijkt van de optimale kolomgeometrie dat het benodigde volume staal 
voor de vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin;n;vk+dak) toeneemt. Bovendien geldt er dat het 
minimale volume staal van de vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin-k;min;n;vk+dak) toeneemt wan-
neer het aantal vertakkende kolommen (nvk) afneemt of wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfspre-
kend. 
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 één vertakkende kolom bovengelegen dakvlak één vertakkende kolom en 

bovengelegen dakvlak 
neerwaartse belasting 

  voor  
a = 

voor  
b = 

 voor  
a = 

voor 
b = 

 voor  
a = 

voor 
b = 

Vmin-k;min
 [mm3] 1,2639⋅108 0,3 0,2 7,0922⋅106 

7,0923⋅106 

- 
1⋅106 

0 
1⋅10-6 

1,4510⋅108 0,2 0,15 

Amin-k;min;11
 [mm2] 2906 0,3 0,2 - - - 2711 0,2 0,15 

Amin-k;min;21
 [mm2] 1660 0,3 0,2 - - - 1660 0,2 0,15 

Amin-k;min;311
 [mm2] 1049 0,3 0,2 - - - 989 0,2 0,15 

Amin-k;min;312
 [mm2] 679 0,3 0,2 - - - 679 0,2 0,15 

Amin-k;min;313
 [mm2] 454 0,3 0,2 - - - 454 0,2 0,15 

Amin-k;min;x11
 [mm2] - - - 53 1⋅106 1⋅10-6 170 0,2 0,15 

Amin-k;min;x21
 [mm2] - - - 71 1⋅106 1⋅10-6 114 0,2 0,15 

tabel 5.3  Vmin-k;min en Amin-k;min voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

5.4.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen en totale dakvlak  

Optimale gebouwgeometrie 

Bij het bepalen van de optimale gebouwgeometrie wordt er vanuit gegaan dat de kolomgeometrie optimaal is. 
Het materiaalverbruik van het totale dakvlak volgens formule 5.45 is dan te schrijven als: 

dakn;vkmin;k;-minvkvktotdak;n;vkmin;k;-min VnnV ++ ⋅⋅=        5.46 

Hierbij geldt dat Vmin-k;min;n;vk+dak het minimum is van formule 5.43. Om de optimale gebouwgeometrie te bepalen 
moet gekeken worden voor welke waarde van nvk, de hoeveelheid staal die nodig is voor alle vertakkende ko-
lommen en bovengelegen dakvlak (Vmin-k;min;n;vk+dak;tot), volgens formule 5.46, minimaal is (Vmin-g;min-

k;min;n;vk+dak;tot). 

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;n;vk+dak;tot) uit formule 5.45 is ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. De berekening van het materiaalverbruik en 
de resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik zijn in bijlage 10 weergegeven.  

Uit de bijlage blijkt dat voor de gebouwgeometrie geldt dat het optimale aantal vertakkende kolommen enigs-
zins fluctueert met de belasting (p). Voor p = 1⋅10-3 N/mm2 is de optimale gebouwgeometrie weergegeven in 
afbeelding 5.6.  

Het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting bedraagt afhankelijk van de belasting (p)  5, 6 of 7. 
In dat geval is de breedte van de vertakkende kolommen, te weten 3⋅ldak = 15000, 12500 of 10714 mm, even 
groot als of wat kleiner dan de hoogte van de vertakkende kolommen van h = 15000 mm. De hart-op-hart-af-
stand tussen de kolommen bedraagt dan 4⋅ldak = 20000, 16667 of 14286 mm. Het feit dat de optimale gebouw-
geometrie wat fluctueert heeft vermoedelijk dezelfde oorzaken als het fluctueren van de optimale 
kolomgeometrie. Bij de meeste belastingen is 6 vertakkende kolommen in één richting optimaal. 

Het feit dat een dergelijke gebouwgeometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij zo'n soort 
gebouwgeometrie de aanwezige puntlasten dan wel niet via de kortste weg, en met de kleinst mogelijke optre-
dende elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst maar dat de puntlasten wel via een zodanig weg en 
met zodanige elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst dat de totale reductie van de capaciteit van 
de elementprofielen ten gevolge van knik beperkt blijft. Deze reductie is immers onder andere afhankelijk van 
de (knik)lengte van de elementen.  

De resultaten van de optimalisatie van het geheel van vertakkende kolommen en dakvlak bij neerwaartse belas-
tingen zijn in overeenstemming met hetgeen op basis van de resultaten van de afzonderlijke optimalisaties bij 
neerwaartse belastingen te verwachten is (paragraaf 5.2.2.2 en 5.3.2.2). Aangezien de hoeveelheid staal voor de 
vertakkende kolommen veel groter is dan die van het dakvlak is de invloed van de optimale gebouwgeometrie 
met betrekking tot vertakkende kolommen op de 'totale' optimale gebouwgeometrie groter dan die van de opti-
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male gebouwgeometrie met betrekking tot het dakvlak (tabel 5.4). De 'totale' optimale gebouwgeometrie lijkt 
daarom het meest op de optimale gebouwgeometrie met betrekking tot de vertakkende kolommen.  

 
afbeelding 5.6 Optimale gebouwgeometrie voor p = 1⋅10-3 N/mm2 

Bovendien was te verwachten dat het totale benodigde volume voor de vertakkende kolommen en het dak groter 
zou zijn dan de som van de afzonderlijke minimale volumes, aangezien de bijbehorende optimale geometrieën 
niet hetzelfde waren.  

 alle vertakkende kolommen totale dakvlak Alle vertakkende kolommen en 
totale dakvlak 

neerwaartse belasting 
  voor  

a = 
voor  
b = 

voor  
nvk = 

 voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

 voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

Vmin-g;min-k;min;tot
 [mm3]  

Vmin-k;min;tot
 [mm3] 

3,1598⋅109  0,3 0,2 5 0  

2,2616⋅107  

- 

1⋅106 

0 

1⋅10-6 
∞ 
14 

3,5795⋅109  0,2 0,15 7 

tabel 5.4  Vmin-g;min-k;min;tot en Vmin-k;min;tot voor p = 1⋅10-3 N/mm2 

Wanneer de gebouwgeometrie afwijkt van de optimale gebouwgeometrie neemt het benodigde volume staal 
voor het totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot) toe. Bovendien 
geldt dat het minimale volume staal van het totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak 
(Vmin-g;min-k;min;vk+dak;tot) toeneemt wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. Deze toename is 
echter niet rechtevenredig aangezien uit de bijlage blijkt dat het minimale volume staal van het totale aantal 
vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-g;min-k;min;vk+dak;tot) per N/mm2 belasting (p) afneemt 
wanneer die belasting toeneemt. De grootte van deze afname is voor kleine belastingen relatief groot maar 
neemt af als de belastingen toenemen. 

Het feit dat de optimale gebouwgeometrie wat fluctueert met de belasting (p) lijkt niet erg bezwarend,  aange-
zien de minimale volumes staal bij de belastingen, waarbij 5 of 7 vertakkende kolommen in één richting als 
optimaal zijn aangewezen, erg weinig verschillen van de volumes bij die belastingen, bij 6 vertakkende kolom-
men in één richting. Het verschil is maximaal 0,2%. Dit geldt echter wel voor het geval dat voor de vertakkende 
kolommen de optimale geometrieën zijn gekozen. Wanneer ook de kolomgeometrie afwijkt van de optimale 
geometrie bij een bepaalde belasting (p) zal het verschil tussen het benodigde volume en het optimale volume 
nog wel wat groter zijn. Dit verschil ligt waarschijnlijk maximaal rond de 10%.    
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6 Optimalisatie materiaalverbruik bij opwaartse belastingen 
6.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt als eerste ingegaan op de opzet van het deelonderzoek, dat in dit hoofdstuk wordt uitge-
voerd. Daarna komen de opbouw van het hoofdstuk en de bijlagen aan de orde. Vervolgens worden twee soorten 
optimalisaties die in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met elkaar vergeleken en als laatste wordt ingegaan op het 
gebruik van de computer bij het uitvoeren van het deelonderzoek. 

6.1.1 Opzet  
In dit derde onderdeel van het onderzoek wordt de optimalisatie van het materiaalverbruik bij verschillende 
opwaartse, gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelastingen op de vertakkende kolomconstructie uitgevoerd om de 
meest optimale kolom- en gebouwgeometrieën te bepalen. Dit gebeurt op basis van de ideale geometrieën en de 
bijbehorende krachtsverdeling, die in hoofdstuk 4 bepaald zijn. De optimalisatie van het materiaalverbruik is net 
als in het vorige hoofdstuk opgedeeld in acht hoofdonderdelen en vier nevenonderdelen zoals schematisch 
weergegeven is in afbeelding 6.1.  

Net als bij de optimalisatie van het materiaalverbruik bij neerwaartse belasting wordt voor het bepalen van de 
optimale kolomgeometrie gekeken naar de minimale hoeveelheid staal voor het totaal van de elementen van de 
vertakkende kolom en die van het bovengelegen dakvlak (Vmin-k;min;o;vk+dak). Voor het bepalen van de optimale 
gebouwgeometrie is de minimale hoeveelheid staal voor het totale aantal vertakkende kolommen en het hele 
dakvlak het criterium (Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot).  

6.1.2 Opbouw hoofdstuk en bijlagen 
De opbouw van dit hoofdstuk is vergelijkbaar met die van het vorige hoofdstuk (afbeelding 5.1 en afbeelding 
6.1). Het enige verschil is dat in dit hoofdstuk eerst gekeken wordt naar de vertakkende kolommen en daarna 
pas naar het dak zodat wederom eerst het draagconstructie-onderdeel bekeken wordt waarin trek optreedt (para-
graaf 6.2 en 6.3).  

Ook in dit hoofdstuk worden de afzonderlijk bepaalde materiaalhoeveelheden geoptimaliseerd ter controle van 
de resultaten van de uiteindelijke optimalisatie. Deze optimalisaties worden in paragraaf 6.2.2 en 6.3.2  bespro-
ken, die daarom desgewenst zonder problemen overgeslagen kunnen worden. 

De bijlagen, die horen bij de acht hoofdonderdelen en vier nevenonderdelen van de optimalisatie van het materi-
aalverbruik, worden in afbeelding 6.1 opgesomd. 

6.1.3 Directe optimalisatie versus optimalisatie met variantenstudie 
Net als in het vorige hoofdstuk kan het materiaalverbruik van één van de twee onderdelen van de vertakkende 
kolomconstructie eenvoudig bepaald worden. Het gaat in dit geval om de vertakkende kolommen, waarin bij 
opwaartse belastingen alleen trekkrachten optreden. In het dak treden daarentegen bij opwaartse belastingen 
drukkrachten op, die om een variantenberekening vragen.  

6.1.4 Computergebruik  
In dit hoofdstuk is op dezelfde manier gebruik gemaakt van de computer als in het vorige hoofdstuk. Omdat bij 
opwaartse belastingen juist de materiaalhoeveelheden van de vertakkende kolommen eenvoudig bepaald kunnen 
worden, zijn nu de optimalisaties van die hoeveelheden in Maple uitgevoerd. Dit is te zien in bijlage 11. Ter 
controle zijn de optimalisaties ook uitgevoerd in Excel (bijlage 12). De resultaten van de optimalisaties uit Excel 
worden in bijlage 11 vergeleken met die uit Maple.  

De andere optimalisaties zijn enkel als een variantenstudie in Excel uitgevoerd. In bijlage 13 is de optimalisatie 
met betrekking tot het dak weergegeven en in bijlage 14 die met betrekking tot het geheel van vertakkende ko-
lommen en dak.  

Omdat de optimalisaties van de afzonderlijk bepaalde materiaalhoeveelheden wederom slechts ter controle wor-
den uitgevoerd kunnen bijlage 11, 12 en 13 desgewenst zonder problemen overgeslagen worden. 
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materiaalverbruik:
Vmin;o;vk+dak;tot

paragraaf 6.4.1.2

materiaalverbruik:
Vmin;o;vk+dak

paragraaf 6.4.1.1

materiaalverbruik:
Vmin;c;dak;tot

paragraaf 6.3.1.2

materiaalverbruik:
Vmin;t;vk;tot

(a, b, c, p, lgeb;fict, h, fy;d)
paragraaf 6.2.1.2

materiaalverbruik:
Vmin;c;dak

paragraaf 6.3.1.1

materiaalverbruik:
Vmin;t;vk

(a, b, c, Fz, h, fy;d)
paragraaf 6.2.1.1

optimalisatie:
Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot

gebouwgeometrie

paragraaf 6.4.2.2
bijlage 14

optimalisatie:
Vmin-k;min;o;vk+dak

kolomgeometrie

paragraaf 6.4.2.1
bijlage 14 

optimalisatie:
Vmin-g;min-k;min;c;dak;tot

gebouwgeometrie

paragraaf 6.3.2.2
bijlage 13

optimalisatie:
Vmin-g;min-k;min;t;vk;tot

gebouwgeometrie

paragraaf 6.2.2.2
bijlage 11, 12

optimalisatie:
Vmin-k;min;c;dak
kolomgeometrie

paragraaf 6.3.2.1
bijlage 13 

optimalisatie:
Vmin-k;min;t;vk
kolomgeometrie

paragraaf 6.2.2.1
bijlage 11, 12

ideale
 geometriën:
l11 (a, b, h)

l21 (a, b, c, h)
l311 (a, b, c, h)
l312 (a, b, c, h)
l313 (a, b, c, h)

paragraaf 4.2
bijlage 5, 6 

krachtsverdeling 
vertakkende kolom:

N11 (Fz)
N21 (a, b, c, Fz)
N311 (a, b, c, Fz)
N312 (a, b, c, Fz)
N313 (a, b, c, Fz)

paragraaf 4.3
bijlage 5, 6

krachtsverdeling
dak:

Nx11 (a, b, c, Fz)
Nx21 (a, b, c, Fz)

paragraaf 4.4
bijlage 5, 6

I,  A
(ronde buisprofielen)

fy;d = 235 N/mm2

Ed = 210.000 N/mm2

alpha k = 0,21 

lambda 0 = 0,2

nvk p a blgeb;fict = 100.000 mm h = 15.000 mm

 
afbeelding 6.1 Schema optimalisatie van het materiaalverbruik bij opwaartse belastingen 
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2 4 

afbeelding 4.1 
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6.2 Vertakkende kolommen  
In deze paragraaf worden eerst het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en dat van alle vertakkende 
kolommen bepaald. Daarna worden optimalisaties van beide materiaalhoeveelheden uitgevoerd. 

6.2.1 Materiaalverbruik; vertakkende kolommen 
6.2.1.1 Materiaalverbruik; één vertakkende kolom 

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van een vertakkende kolom, die belast worden op 
trekkrachten bij opwaartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= tvk;t VV            6.1 

Wanneer voor elk element de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= tmin;vk;tmin; VV           6.2 

In tabel 5.2 is al eerder weergegeven welke kolomelementen dezelfde elementlengtes (l) en dezelfde element-
drukkrachten (Nc) hebben en welke dus ook dezelfde minimale doorsnede (Amin;c) en hetzelfde minimale volume 
staal (Vmin;c) hebben. Hetzelfde geldt ook voor de elementtrekkrachten (Nt), de minimale doorsnede (Amin;t) en het 
minimale volume staal (Vmin;t). Op basis van die gegevens is formule 6.2 als volgt te schrijven (vergelijk formule 
5.36): 

t;313min;t;312min;t;311min;t;21min;t;11min;t;vkmin; V4V8V4V4V1V ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=     6.3 

Met behulp van formule 5.3 en 5.6 wordt dit: 

313
dy;

d;313s;t;
312

dy;

d;312s;t;
311

dy;

d;311s;t;
21

dy;

d;21s;t;
11

dy;

d;11s;t;
t;vkmin; l

f
N

4l
f

N
8l

f
N

4l
f

N
4l

f
N

V ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅=  

 6.4 

Door de elementkrachten (N) volgens formule 4.57, 4.61, 4.63, 4.65 en 4.68 uit te drukken in a, b, c en Fz en 
door daarna de lengtes (l) volgens formule 4.45, 4.47, 4.49, 4.51 en 4.53 uit te drukken in a, b, c en h, kan de 
formule ook als volgt geschreven worden: 
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6.2.1.2 Materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen 

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor alle kolomelementen, die belast worden op trekkrachten bij op-
waartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= vk;ttot;vk;t VV           6.6 

Wanneer voor elk element van de vertakkende kolom de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= vk;tmin;tot;vk;tmin; VV           6.7 

Omdat alle vertakkende kolommen identiek zijn is dit te schrijven als: 

vk;tmin;vkvktot;vk;tmin; VnnV ⋅⋅=          6.8 

Voor nvk geldt formule 5.15 mits voldaan wordt aan formule 5.16. Formule 6.8 wordt nu: 

vk;tmin;

2
fict;geb

tot;vk;tmin; V
ch4

l
V ⋅











⋅⋅
=          6.9 

Voor Vmin;t;vk geldt formule 6.5.  

6.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen 
6.2.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; één vertakkende kolom 

Optimale kolomgeometrie  

Om de optimale kolomgeometrie te bepalen wordt gekeken voor welke waarden van a en b de hoeveelheid staal 
die nodig is voor één vertakkende kolom (Vmin;t;vk), volgens formule 6.5, minimaal is (Vmin-k;min;t;vk).  

Analyse Maple 

De functie voor het materiaalverbruik uit formule 6.5 is beschouwd als een functie met twee variabelen, name-
lijk a en b. De grootheden c, h, fy;d en Fz worden als constanten beschouwd. Met behulp van Maple is de functie 
geanalyseerd. Dit is te zien in bijlage 11. 

Voor het materiaalverbruik van één vertakkende kolom geldt dat het mimimaal is wanneer voor de geometrie 
van de vertakkende kolommen geldt dat b naar nul nadert, oftewel voor q11>>q311<<q21. Dit betekent dat alle 
zestien takken van laag 3 aan de voet van de kolom in één punt samenkomen. In afbeelding 6.2 is de optimale 
geometrie van de vertakkende kolommen weergegeven voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2. 

 
afbeelding 6.2 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Voor het benodigde volume staal voor één vertakkende kolom met een optimale geometrie geldt: 

( )
d;y

z2
vk;tmin;;kmin f

hF
c4016V

⋅
⋅⋅+=−         6.10 
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Door Fz volgens formule 2.5 en 4.17 uit te drukken in c en p volgt hieruit dat: 

( )
d;y

3
42

vk;tmin;;kmin f
hpc40c16V ⋅

⋅⋅+⋅=−         6.11 

Het benodigde volume staal voor één vertakkende kolom (Vmin;t;vk) neemt toe als b toeneemt, dat wil zeggen als 
de krachtdichtheid van de elementen op laag 3 (q311) toeneemt ten opzichte van die op de andere twee lagen 
oftewel als de elementen op laag 3 korter worden. 

Het minimaal benodigde volume staal voor één vertakkende kolom (Vmin-k;min;t;vk) neemt toe als c en daarmee ook 
de dakoverspanning (ldak) groter wordt, wat gebeurt als het aantal vertakkende kolommen nvk afneemt. Ook 
neemt dit volume toe wanneer de hoogte h of de belasting p en daarmee ook kracht Fz toeneemt of wanneer de 
vloeigrens fy;d afneemt. 

Het feit dat de bepaalde kolomgeometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij deze geome-
trie de aanwezige puntlasten, bij een bepaalde ldak, via de kortste weg, en met de kleinst mogelijke optredende 
elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst.  

Controle Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;t;vk) uit formule 6.5 is ook ingevoerd in Excel. Vervolgens is in Excel 
ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 12 zijn de berekening van het materiaal-
verbruik en de optimalisatie ervan weergegeven. 

In bijlage 11 zijn de resultaten van de optimalisatie in Excel vergeleken met die van de optimalisatie in Maple. 
De resultaten van beide berekeningen komen overeen.  

6.2.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen 

Optimale gebouwgeometrie  

Bij het bepalen van de optimale gebouwgeometrie wordt er vanuit gegaan dat de kolomgeometrie optimaal is. 
Het materiaalverbruik van alle vertakkende kolommen volgens formule 6.9 is dan te schrijven als: 

vk;tmin;;kmin

2
fict;geb

tot;vk;tmin;;kmin V
ch4

l
V −− ⋅











⋅⋅
=        6.12 

( )
d;y

32
2

2
fict;geb

tot;vk;tmin;;kmin f
hpcc4016

ch4
l

V ⋅⋅
⋅⋅+⋅











⋅⋅
=−       6.13 

( )
d;y

2
fict;geb2

tot;vk;tmin;;kmin f
hpl

c4016
16
1V

⋅⋅
⋅⋅+=−        6.14 

Om de optimale gebouwgeometrie te bepalen moet gekeken worden voor welke waarde van nvk, en daarmee 
voor welke waarde van c, de hoeveelheid staal die nodig is voor het totale dakvlak (Vmin-k;min;t;vk;tot), volgens 
formule 6.14, minimaal is (Vmin-g;min-k;min;t;vk;tot). 

Analyse Maple 

De functie voor het materiaalverbruik uit formule 6.14 is beschouwd als een functie met één variabele, namelijk 
c. De grootheden lgeb;fict, h, fy;d en p worden als constanten beschouwd. Met behulp van Maple is de functie ge-
analyseerd. Dit is te zien in bijlage 11.  

Voor het materiaalverbruik van het totale dakvlak geldt dat het mimimaal is wanneer voor de gebouwgeometrie 
geldt dat c oftewel ldak  naar nul nadert. Dit betekent dat er in het optimale geval ‘oneindig’ veel kolommen in 
het gebouw moeten zijn. 

Het benodigde volume staal voor alle kolommen is bij de optimale gebouwgeometrie gelijk aan: 

d;y

2
fict;geb

tot;vk;tmin;;kmin;gmin f
hpl

V
⋅⋅

=−−         6.15 

Het feit dat de bepaalde gebouwgeometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij deze geo-
metrie de aanwezige puntlasten, die dan feitelijk één grote oppervlaktebelasting vormen, via de kortste weg en 
met de kleinst mogelijke optredende elementkrachten naar de oplegging worden verplaatst. Wanneer het aantal 
vertakkende kolommen (nvk) naar oneindig nadert en dus de dakoverspanning (ldak) naar nul, naderen de ele-
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menten op de derde laag van de vertakkende kolommen namelijk naar een verticale positie. De waarde van Vmin-

g;min-k;min;t;vk;tot is nu ook eenvoudig af te leiden.  

Het benodigde volume staal voor het totale aantal vertakkende kolommen (Vmin-k;min;t;dak;tot) neemt toe als c toe-
neemt, dat wil zeggen als ldak toeneemt ofwel als nvk afneemt. Het volume staal neemt bovendien toe wanneer de 
gebouwbreedte lgeb;fict, de hoogte h of de belasting p toeneemt of wanneer de vloeigrens fy;d afneemt.  

Controle Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;t;vk;tot) uit formule 6.9 is ook ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 12 zijn de berekening van het mate-
riaalverbruik en de optimalisatie ervan weergegeven.  

In bijlage 11 zijn de resultaten van de optimalisatie in Excel vergeleken met die van de optimalisatie in Maple. 
De resultaten van beide berekeningen komen in grote lijnen overeen. Dat ze niet exact hetzelfde zijn komt door-
dat in Excel de grootste waarde van nvk gelijk is aan 14. 

6.3 Dak 
In deze paragraaf worden eerst het materiaalverbruik van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom en 
dat van het totale dakvlak bepaald. Daarna worden optimalisaties van beide materiaalhoeveelheden uitgevoerd. 

6.3.1 Materiaalverbruik; dak 
6.3.1.1 Materiaalverbruik; dakvlak behorende bij één vertakkende kolom  

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom, 
die belast worden op drukkrachten bij opwaartse belastingen, geldt het volgende: 

∑= cdak;c VV            6.16 

Wanneer voor elk element de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= cmin;dak;cmin; VV           6.17 

In tabel 5.1 is eerder weergegeven welke dakelementen dezelfde elementtrekkrachten (Nt) hebben en welke dus 
ook dezelfde minimale doorsnede (Amin;t) en hetzelfde minimale volume staal (Vmin;t) hebben. Hetzelfde geldt 
ook voor de elementdrukkrachten (Nc), de minimale doorsnede (Amin;c) en het minimale volume staal (Vmin;c). Op 
basis van die gegevens is formule 6.17 als volgt te schrijven (vergelijk formule 5.7): 

x21min;c;x11min;c;dakmin;c; V8V16V ⋅+⋅=         6.18 

Met behulp van formule 5.26 wordt dit: 

dakx21min;c;dakx11min;c;dakmin;c; lA8lA16V ⋅⋅+⋅⋅=        6.19 

De grootheid Amin;c moet met een trial-and-error-berekening bepaald worden (formule 5.35). 

6.3.1.2 Materiaalverbruik; totale dakvlak  

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor alle dakelementen, die belast worden op drukkrachten bij opwaartse 
belastingen, geldt het volgende: 

∑= dak;ctot;dak;c VV           6.20 

Wanneer voor elk element van het dakvlak de minimale hoeveelheid staal wordt toegepast geldt: 

∑= dak;cmin;tot;dak;cmin; VV          6.21 

Omdat alle dakvlakken behorende bij de vertakkende kolommen identiek zijn is dit te schrijven als: 

dak;cmin;vkvktot;dak;cmin; VnnV ⋅⋅=          6.22 

Hierbij geldt voor Vmin;c;dak formule 6.19.  
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6.3.2 Optimalisatie materiaalverbruik; dak  
6.3.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; dakvlak behorende bij één vertakkende kolom  

Optimale kolomgeometrie 

Om de optimale kolomgeometrie te bepalen moet gekeken worden voor welke waarden van a en b de hoeveel-
heid staal die nodig is voor het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;c;dak), volgens formule 6.19, 
minimaal is (Vmin-k;min;c;dak).  

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;c;dak) uit formule 6.19 is ingevoerd in Excel. Ook is er een soort trial-
and-error-berekening in Excel ingevoerd om de grootheid Amin;c te kunnen berekenen. Vervolgens is in Excel 
een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 13 zijn de trial-and-error-berekening, de bere-
kening van het materiaalverbruik en de resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik weergegeven.  

Uit de bijlage blijkt dat de optimale kolomgeometrie onafhankelijk is van het aantal vertakkende kolommen in 
het gebouw (nvk) en van de belasting (p). Bij de optimale geometrie komen alle zestien takken van laag 3 aan de 
voet van de kolom in één punt samen (afbeelding 6.3).  

 
afbeelding 6.3 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Het feit dat deze geometrie in alle gevallen optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij deze geo-
metrie, de normaalkrachten in het dakvlak minimaal zijn. 

Er geldt dat als de geometrie afwijkt van de optimale geometrie dat het benodigde volume staal voor het dakvlak 
behorende bij één vertakkende kolom (Vmin;c;dak) toeneemt. Bovendien geldt er dat het minimale volume staal 
van het dakvlak behorende bij één vertakkende kolom (Vmin-k;min;c;dak) toeneemt wanneer het aantal vertakkende 
kolommen (nvk) afneemt of wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. 

6.3.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; totale dakvlak  

Optimale gebouwgeometrie 

Bij het bepalen van de optimale gebouwgeometrie wordt er vanuit gegaan dat de kolomgeometrie optimaal is. 
Het materiaalverbruik van het totale dakvlak volgens formule 6.22 is dan te schrijven als: 

dak;cmin;;kminvkvktot;dak;cmin;;kmin VnnV −− ⋅⋅=         6.23 

Hierbij is Vmin-k;min;c;dak het minimum van formule 6.19. Om de optimale gebouwgeometrie te bepalen moet ge-
keken worden voor welke waarde van nvk, de hoeveelheid staal die nodig is voor alle vertakkende kolommen 
(Vmin-k;min;c;dak;tot), volgens formule 6.23, minimaal is (Vmin-g;min-k;min;c;dak;tot). 

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;c;dak;tot) uit formule 6.22 is ingevoerd in Excel. Vervolgens is in Ex-
cel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. De berekening van het materiaalverbruik en de 
resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik zijn in bijlage 13 weergegeven.  
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Uit de bijlage blijkt dat voor de gebouwgeometrie geldt dat het optimale aantal vertakkende kolommen enigs-
zins fluctueert met de belasting (p). Het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting bedraagt volgens 
de Excelberekening 12, 13 of 14. Deze waarden zitten aan de grens van de waarden, die waren ingevoerd voor 
nvk. Het optimale aantal vertakkende kolommen nadert in werkelijkheid naar oneindig, waardoor de optimale 
hart-op-hart-afstand van de vertakkende kolommen naar nul nadert. Dit werkelijke optimale aantal vertakkende 
kolommen is onafhankelijk van de belasting (p). Dit is te beredeneren, door te stellen dat bij een dergelijke ge-
bouwgeometrie, de normaalkrachten in het dak naar nul naderen. 

Het feit dat de optimale gebouwgeometrie in Excel wat fluctueert heeft vermoedelijk dezelfde oorzaak als het 
fluctueren van de optimale kolom- en gebouwgeometrie bij de optimalisatie van het materiaalverbruik van de 
vertakkende kolommen en het dak bij neerwaartse belastingen, namelijk de beperkte profielenlijst die is inge-
voerd. 

Er geldt dat als de gebouwgeometrie afwijkt van de optimale geometrie dat het benodigde volume staal voor het 
gehele dakvlak (Vmin-k;min;c;dak;tot) toeneemt. Bovendien geldt er dat dit volume (Vmin-k;min;c;dak;tot) toeneemt wan-
neer de belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. Deze toename is echter niet rechtevenredig aangezien uit 
de bijlage blijkt dat het minimale volume staal van het gehele dakvlak (Vmin-k;min;c;dak;tot) per N/mm2 belasting (p) 
afneemt wanneer die belasting toeneemt. De grootte van deze afname is voor kleine belastingen relatief groot 
maar neemt af als de belastingen toenemen. 

Wanneer het aantal vertakkende kolommen naar oneindig nadert, nadert het minimaal benodigde volume staal 
van het gehele dakvlak (Vmin-k;min;c;dak;tot) naar nul. In dat geval is een toename van de belasting (p) niet meer van 
invloed.  

6.4 Vertakkende kolommen en dak  
In deze paragraaf worden eerst het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak 
en dat van alle vertakkende kolommen en het bovengelegen dakvlak bepaald. Daarna worden optimalisaties van 
beide materiaalhoeveelheden uitgevoerd. 

6.4.1 Materiaalverbruik; vertakkende kolommen en dak  
6.4.1.1 Materiaalverbruik; één vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak  

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor de elementen van een vertakkende kolom en het bovengelegen dak-
vlak bij opwaartse belastingen, geldt het volgende: 

dakc;t;vkdako;vk VVV +=+           6.24 

Hierbij geldt voor  Vt;vk formule 6.1 en voor Vc;dak formule 6.16. Wanneer voor elk element de minimale hoe-
veelheid staal wordt toegepast geldt: 

dakmin;c;t;vkmin;dakmin;o;vk VVV +=+          6.25 

Hierbij geldt voor  Vmin;t;vk formule 6.2 en voor Vmin;c;dak formule 6.19.  

6.4.1.2 Materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen en totale dakvlak  

Voor de hoeveelheid staal die nodig is voor alle vertakkende kolommen en het bovengelegen dakvlak bij op-
waartse belastingen, geldt het volgende: 

dako;vkvkvktotdak;o;vk VnnV ++ ⋅⋅=          6.26 

Hierbij geldt voor  Vo;vk+dak formule 6.24. Wanneer voor elk element de minimale hoeveelheid staal wordt toe-
gepast geldt: 

dakmin;o;vkvkvktotdak;min;o;vk VnnV ++ ⋅⋅=         6.27  

Hierbij geldt voor  Vmin;o;vk+dak formule 6.25.  
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6.4.2 Optimalisatie materiaalverbruik; vertakkende kolommen en dak  
6.4.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; één vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak 

Optimale kolomgeometrie 

Om de optimale kolomgeometrie te bepalen moet gekeken worden voor welke waarden van a en b de hoeveel-
heid staal die nodig is voor één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin;o;vk+dak), volgens formule 
6.25, minimaal is (Vmin-k;min;o;vk+dak). 

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;o;vk+dak) uit formule 6.25 is ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. In bijlage 14 zijn de berekening van het mate-
riaalverbruik en de resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik weergegeven.  

Uit de bijlage blijkt dat de optimale kolomgeometrie onafhankelijk is van het aantal vertakkende kolommen 
(nvk) en van de belasting (p). Bij de optimale geometrie komen alle zestien takken van laag 3 aan de voet van de 
kolom in één punt samen (afbeelding 6.4).  

 
afbeelding 6.4 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Het feit dat een dergelijke kolomgeometrie optimaal is, is ook te beredeneren, door te stellen dat bij deze geo-
metrie zowel de normaalkrachten in het dakvlak minimaal zijn als dat de aanwezige puntlasten via de kortste 
weg en met de kleinst mogelijk optredende elementkrachten naar de oplegging verplaatst worden. 

De resultaten van de optimalisatie van het geheel van vertakkende kolommen en dak zijn in overeenstemming 
met hetgeen op basis van de resultaten van de afzonderlijke optimalisaties te verwachten is. Aangezien de opti-
male geometrieën, die volgden uit de afzonderlijke optimalisaties, hetzelfde waren, was te voorspellen dat ook 
de 'totale' optimale geometrie dezelfde vorm zou hebben. Bovendien was op basis daarvan te verwachten dat het 
totale benodigde volume voor de vertakkende kolommen en het dak even groot zou zijn als de som van de af-
zonderlijke minimale volumes (tabel 6.1). Ook was op basis daarvan te verwachten dat er voor alle elementen 
dezelfde profielen toegepast konden worden.  

Er geldt dat als de kolomgeometrie afwijkt van de optimale kolomgeometrie dat het benodigde staal van een 
vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin;o;vk+dak) toeneemt. Bovendien geldt er dat het minimale 
volume staal van een vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak (Vmin-k;min;o;vk+dak) toeneemt wanneer het 
aantal vertakkende kolommen (nvk) afneemt of wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. 
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 één vertakkende kolom bovengelegen dakvlak één vertakkende kolom en 

bovengelegen dakvlak 

opwaartse belasting 

  Voor  
a = 

voor  
b = 

 voor  
a = 

voor  
b = 

 voor  
a = 

voor  
b = 

Vmin-k;min [mm3] 3,2624⋅107 

3,2624⋅107 

- 

1⋅106 

0 

1⋅10-6 
5,7918⋅107 1⋅10-6 1⋅10-13 9,0543⋅107 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;11
 [mm2] 0 1⋅106 1⋅10-6 - - - 0 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;21
 [mm2] 0 1⋅106 1⋅10-6 - - - 0 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;311
 [mm2] 130 1⋅106 1⋅10-6 - - - 130 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;312
 [mm2] 120 1⋅106 1⋅10-6 - - - 120 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;313
 [mm2] 109 1⋅106 1⋅10-6 - - - 109 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;x11
 [mm2] - - - 454 1⋅10-6 1⋅10-13 454 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;x21
 [mm2] - - - 540 1⋅10-6 1⋅10-13 540 1⋅103 1⋅10-13 

tabel 6.1  Vmin-k;min en Amin-k;min voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

6.4.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen en totale dakvlak  

Optimale gebouwgeometrie 

Bij het bepalen van de optimale gebouwgeometrie wordt er vanuit gegaan dat de kolomgeometrie optimaal is. 
Het materiaalverbruik van het totale dakvlak volgens formule 6.27 is dan te schrijven als: 

dakmin;o;vkk;-minvkvktotdak;min;o;vkk;-min VnnV ++ ⋅⋅=        6.28 

Hierbij geldt dat Vmin-k;min;o;vk+dak het minimum is van formule 6.25. 

Om de optimale gebouwgeometrie te bepalen moet gekeken worden voor welke waarde van nvk, de hoeveelheid 
staal die nodig is voor alle vertakkende kolommen en bovengelegen dakvlak (Vmin-k;min;o;vk+dak;tot), volgens for-
mule 6.28, minimaal is (Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot). 

Analyse Excel 

De functie voor het materiaalverbruik (Vmin;o;vk+dak;tot) uit formule 6.27 is ingevoerd in Excel. Vervolgens is in 
Excel ook een optimalisatie van het materiaalverbruik uitgevoerd. De berekening van het materiaalverbruik en 
de resultaten van de optimalisatie van het materiaalverbruik zijn in bijlage 14 weergegeven.  

Uit de bijlage blijkt dat voor de gebouwgeometrie geldt dat het optimale aantal vertakkende kolommen enigs-
zins varieert met de belasting (p). Het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting bedraagt volgens 
de Excelberekening 12, 13 of 14. Deze waarden zitten aan de grens van de waarden, die waren ingevoerd voor 
nvk. Het optimale aantal vertakkende kolommen nadert in werkelijkheid naar oneindig en de optimale hart-op-
hart-afstand van de kolommen nadert daarmee naar nul. Dit is te beredeneren, door te stellen dat bij een derge-
lijke gebouwgeometrie, de normaalkrachten in het dak naar nul naderen en dat de aanwezige puntlasten via de 
kortste weg en met de kleinst mogelijk optredende elementkrachten naar de oplegging verplaatst worden. 

Het feit dat de optimale gebouwgeometrie in Excel wat fluctueert heeft vermoedelijk dezelfde oorzaak als het 
fluctueren van de optimale kolom- en gebouwgeometrie bij de optimalisatie van het materiaalverbruik van de 
vertakkende kolommen en het dak bij neerwaartse belastingen, namelijk de beperkte profielenlijst die is inge-
voerd. 

De resultaten van de optimalisatie van het geheel van vertakkende kolommen en dak zijn in overeenstemming 
met hetgeen op basis van de resultaten van de afzonderlijke optimalisaties te verwachten is. Aangezien de opti-
male gebouwgeometrieën, die volgden uit de afzonderlijke optimalisaties, hetzelfde waren was te voorspellen 
dat ook de 'totale' optimale gebouwgeometrie dezelfde vorm zou hebben. Bovendien was op basis daarvan te 
verwachten dat het totale benodigde volume voor de vertakkende kolommen en het dak even groot zou zijn als 
de som van de afzonderlijke minimale volumes (tabel 6.2).  
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 alle vertakkende kolommen totale dakvlak alle vertakkende kolommen en 
totale dakvlak 

neerwaartse belasting 

  voor  
a = 

voor  
b = 

Voor  
nvk = 

 voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

 voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

Vmin-g;min-k;min;tot
 

[mm3]  
Vmin-k;min;tot

 

[mm3] 

6,3830⋅108  

 

6,6091⋅108  

- 
 

1⋅106 

0 
 

1⋅10-6 

∞ 
 
14 

0  
 

6,8612⋅108 

- 
 

1⋅10-6 

0 
 

1⋅10-13 

∞ 
 
14 

6,3830⋅108  

 

1,3470⋅109  

- 
 

1⋅103 

0 
 

1⋅10-13 

∞ 
 
14 

tabel 6.2  Vmin-g;min-k;min;tot en Vmin-k;min;tot voor p = 1⋅10-3 N/mm2  

Er geldt dat als de gebouwgeometrie afwijkt van de optimale gebouwgeometrie dat het benodigde volume staal 
voor het totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-k;min;n;vk+dak;tot) toeneemt. Boven-
dien geldt er dat het minimale volume staal van het totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende 
dakvlak (Vmin-k;min;n;vk+dak;tot) toeneemt wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. Deze toename 
is echter niet rechtevenredig aangezien uit de bijlage blijkt dat het minimale volume staal van het gehele dakvlak 
per N/mm2 belasting (p) afneemt, wanneer die belasting toeneemt. De grootte van deze afname is voor kleine 
belastingen relatief groot maar neemt af als de belastingen toenemen. 

Wanneer het aantal vertakkende kolommen naar oneindig nadert is de toename van het minimaal volume staal 
van de vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot) wel rechtevenredig met de 
belasting (p). Dit komt omdat het volume staal van het dakvlak (Vmin-g;min-k;min;c;dak;tot) dan naar nul nadert zodat 
het minimale volume staal van de vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot) 
dan gelijk is aan het minimale volume staal van de vertakkende kolommen (Vmin-g;min-k;min;t;vk;tot), dat rechteven-
redig toeneemt met de belasting (p). 
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7 Conclusies, keuzes en consequenties 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden eerst conclusies geformuleerd met betrekking tot het onderzoek naar de qua materiaal-
verbruik optimale kolom- en gebouwgeometrieën bij verschillende gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelas-
tingen in zowel neerwaartse als opwaartse richting. 

Het doel van dit deel is om op basis van het onderzoek voor de vertakkende kolomconstructie, die in deel 2A 
gekozen is, keuzes te maken voor de kolomgeometrie en de gebouwgeometrie. In de tweede paragraaf van dit 
hoofdstuk worden die keuzes gemaakt en bovendien worden de consequenties van een keuze voor een bepaalde 
secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie aangegeven.  

7.2 Conclusies 
In deze paragraaf worden achtereenvolgens conclusies met betrekking tot de optimalisatie van één vertakkende 
kolom en het bovengelegen dakvlak en die van alle vertakkende kolommen en het totale dakvlak besproken en 
daarna wordt een algemene conclusie geformuleerd. Ook wordt nog een aantal kritische kanttekeningen bespro-
ken die betrekking hebben op het uitgevoerde onderzoek.  

7.2.1 Optimalisatie materiaalverbruik; één vertakkende kolom en dakvlak 
Door de resultaten van de optimalisaties van het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en het bovenge-
legen dakvlak bij neerwaartse en opwaartse belastingen te bekijken en te vergelijken kan een aantal conclusies 
getrokken worden (paragraaf 5.4.2.1 en 6.4.2.1). 

7.2.1.1 Optimale kolomgeometrie  

Er kan geconcludeerd worden dat de optimale, ideale kolomgeometrieën, die voor opwaartse en neerwaartse 
belastingen bepaald zijn, fundamenteel verschillen. Dit is te zien in afbeelding 7.1. Dit komt doordat het optre-
den van knik, waarbij er bij elementen belast op drukkrachten een reductie van de capaciteit van de profielen 
optreedt, bij neerwaartse belastingen wel en bij opwaartse belastingen niet van invloed is op de optimale geo-
metrie. Bij opwaartse belastingen treden er drukkrachten op in de dakelementen, die bij een gegeven gebouwge-
ometrie, vaste lengtes hebben terwijl bij neerwaartse belastingen drukkrachten optreden in de kolomelementen, 
waarvan de lengtes gevarieerd kunnen worden met de kolomgeometrie.  

      
afbeelding 7.1 Optimale kolomgeometrie voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

De optimale kolomgeometrie voor opwaartse  belastingen is zodanig dat zowel de normaalkrachten in het dak-
vlak minimaal zijn als dat de aanwezige puntlasten via de kortste weg en met de kleinst mogelijk optredende 
elementkrachten in de vertakkende kolom naar de oplegging verplaatst worden. Dit in tegenstelling tot de opti-
male geometrie voor neerwaartse belastingen waarbij de aanwezige puntlasten niet via de kortste weg en met de 
kleinst mogelijke optredende elementkrachten in de vertakkende kolom naar de oplegging worden verplaatst, 
maar via een zodanig weg en met zodanige elementkrachten in de kolom naar de oplegging worden verplaatst 
dat de totale reductie van de capaciteit van de elementprofielen ten gevolge van knik beperkt blijft. Deze reduc-
tie is immers onder andere afhankelijk van de (knik)lengte van de elementen. 

optimale kolomgeometrie bij neerwaartse belasting 
 

optimale kolomgeometrie bij opwaartse belasting 
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In tegenstelling tot de optimale kolomgeometrie voor opwaartse belastingen varieert de optimale kolomgeome-
trie voor neerwaartse belastingen met het aantal vertakkende kolommen (nvk) en met de belasting (p).  

Optimale kolomgeometrie voor neerwaartse belastingen 

In het geval van het optimale aantal vertakkende kolommen in één richting voor neerwaartse belastingen, dat in 
paragraaf 7.2.2.1 besproken wordt, namelijk nvk = 5, 6 of 7, variëren de optimale waarden van de drie, voorheen 
onbekende, coördinaten van de kolomgeometrie als volgt: 

z2;min-k;min;n;vk+dak = 6206,9-8275,9 mm ofwel z2;min-k;min;n;vk+dak / h = 0,41-0,55 
z31;min-k;min;n;vk+dak = 12067,0-12815,5 mm ofwel z31;min-k;min;n;vk+dak / h = 0,8-0,85  
x31;min-k;min;n;vk+dak / 1,5⋅ldak = 0,41-0,48 

Uit nadere bestudering van deze range kolomgeometrieën blijken de verhoudingen tussen de verschillende coör-
dinaten in de buurt van of rondom de Gulden Snede verhouding te liggen. Deze verhouding werd en wordt in de 
architectuur regelmatig gebruikt om de proporties van de afmetingen van plattegronden, doorsneden en gevels te 
bepalen [4]. Bij deze verhouding is er altijd sprake van drie verhoudingsdelen, die zich als volgt tot elkaar ver-
houden: het kleine staat tot het grote, als het grote tot het geheel. Oftewel: 

A : B = B : (A + B) 

2
51:11:1

2
51 +

=









−

+  

Dit is ongeveer gelijk aan: 

0,618 : 1 = 1 : 1,618 

In afbeelding 7.2 is voor de verschillende variërende coördinaten, te weten z2, z31 en x31, de bepaling ervan op 
basis van de Gulden Snede verhouding weergegeven. Voor de coördinaat x31 zijn er twee methodes om de waar-
den ervan op basis van de Gulden Snede verhouding te bepalen. Dit is tevens de coördinaat waarvan de waarden 
bepaald met de Gulden Snede verhouding niet binnen het bereik van de optimale kolomgeometrieën vallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 7.2 Kolomgeometrie op basis van de Gulden Snede verhouding  

De qua materiaalverbruik meest optimale kolomgeometrieën voor neerwaartse belastingen zijn dus niet alleen 
constructief gunstig maar ze kunnen ook architectonisch geschikt worden genoemd vanwege de goede hoogte-
proporties.  

Een andere reden om de bepaalde constructief optimale kolomgeometrieën voor neerwaartse belastingen archi-
tectonisch als gunstig te beschouwen, is het gegeven dat in ongeveer de helft van het omsloten volume van het 
gebouw met een vertakkende kolomconstructie er geen ‘hinder’ ondervonden wordt van de ‘takken’ van de 
vertakkende kolommen. 
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z2 = 1,618/(0,618+1+1,618)⋅h  
z2 = 0,50⋅h 
 

z31 = (1+1,618)/(0,618+1+1,618)⋅h 
z31 = 0,81⋅h 
 

x31/1,5⋅ldak = 0,618 / 1,618 
x31/1,5⋅ldak = 0,38 
 

x31 / 1,5⋅ldak = (½⋅1,618+0,618)/(½⋅1,618+0,618+1) 
x31 / 1,5⋅ldak = 0,59 
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7.2.1.2 Materiaalverbruik 

Uit de resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 5 en 6 kunnen ook conclusies getrokken worden met betrek-
king tot het minimale materiaalverbruik van één vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak (Vmin-

k;min;vk+dak). In het geval van een bepaalde neerwaartse belasting is dit minimale volume staal groter dan bij een 
zelfde opwaartse belasting. Hiervan is een voorbeeld gegeven in tabel 7.1 voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3

 N/mm2. Het 
verschil in materiaalverbruik is te verklaren uit het feit dat het optreden van knik bij de vertakkende kolom van 
grotere invloed is dan bij het dak. Dit komt weer door de grotere hoeveelheid staal, die over het algemeen nodig 
is voor de vertakkende kolommen (Vo;vk) ten opzichte van die voor het dak (Vn;dak), in het geval er trekkrachten 
in de elementen optreden.  

Bij het voorbeeld in tabel 7.1 is te zien dat er bij een bepaalde neerwaartse belasting voor de elementen van de 
vertakkende kolom grotere doorsneden (Amin-k;min) van de profielen vereist zijn dan bij een zelfde opwaartse 
belasting en visa versa voor de elementen van het dak. Ook is te zien dat het verschil tussen de waarden van de 
doorsneden (Amin-k;min), die nodig zijn voor een opwaartse en een neerwaartse belasting, bij de elementen van de 
vertakkende kolommen veel groter is dan bij die van het dak.  

 één vertakkende kolom en 
bovengelegen dakvlak 

opwaartse belasting 

  voor  
a = 

voor  
b = 

Vmin-k;min;o;vk+dak [mm3] 9,0543⋅107 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;11
 [mm2] 0 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;21
 [mm2] 0 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;311
 [mm2] 130 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;312
 [mm2] 120 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;313
 [mm2] 109 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;x11
 [mm2] 454 1⋅103 1⋅10-13 

Amin-k;min;o;x21
 [mm2] 540 1⋅103 1⋅10-13 

neerwaartse belasting 

  voor  
a = 

voor  
b = 

Vmin-k;min;n;vk+dak
 [mm3] 1,4510⋅108 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;11
 [mm2] 2711 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;21
 [mm2] 1660 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;311
 [mm2] 989 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;312
 [mm2] 679 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;313
 [mm2] 454 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;x11
 [mm2] 170 0,2 0,15 

Amin-k;min;n;x21
 [mm2] 114 0,2 0,15 

tabel 7.1  Vmin-k;min;vk+dak en Amin-k;min voor nvk = 5 en p = 1⋅10-3 N/mm2 

Bij zowel opwaartse als neerwaartse belastingen geldt dat als de kolomgeometrie afwijkt van de optimale ko-
lomgeometrie het benodigde volume staal voor één vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak (Vmin;vk+dak) 
toeneemt. Bovendien geldt voor beiden dat het minimale volume staal van één vertakkende kolom en het bijbe-
horende dakvlak (Vmin;vk+dak) toeneemt wanneer het aantal vertakkende kolommen (nvk) afneemt of wanneer de -
belasting (p) toeneemt. Dit is vanzelfsprekend. 

7.2.2 Optimalisatie materiaalverbruik; alle vertakkende kolommen en totale dakvlak  
Door de resultaten van de optimalisaties van het materiaalverbruik van alle vertakkende kolommen en het totale 
dakvlak bij neerwaartse en opwaartse belastingen te bekijken en te vergelijken kan een aantal conclusies getrok-
ken worden (paragraaf 5.4.2.2 en 6.4.2.2). 
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7.2.2.1 Optimale gebouwgeometrie  

Er kan geconcludeerd worden dat de optimale gebouwgeometrieën, die voor opwaartse en neerwaartse belas-
tingen bepaald zijn, fundamenteel verschillen. De optimale gebouwgeometrie voor opwaartse belastingen is een 
‘oneindig’ aantal verticale kolommen, terwijl de optimale gebouwgeometrie voor neerwaartse belastingen altijd 
uit een bepaald aantal vertakkende kolommen bestaat (afbeelding 7.3). Het verschil tussen de optimale gebouw-
geometrieën komt net als dat tussen de optimale kolomgeometrieën doordat het optreden van knik bij neer-
waartse belastingen wel en bij opwaartse belastingen niet van invloed is op de optimale geometrie. 

De optimale gebouwgeometrie voor opwaartse  belastingen is zodanig dat zowel de normaalkrachten in het 
dakvlak minimaal zijn als dat de aanwezige puntlasten via de kortste weg en met de kleinst mogelijk optredende 
elementkrachten in de vertakkende kolommen naar de opleggingen verplaatst worden. Dit in tegenstelling tot de 
optimale geometrie voor neerwaartse belastingen waarbij de aanwezige puntlasten niet via de kortste weg, en 
met de kleinst mogelijke optredende elementkrachten in de vertakkende kolommen naar de opleggingen worden 
verplaatst, maar via een zodanig weg en met zodanige elementkrachten in de kolommen naar de opleggingen 
worden verplaatst dat de totale reductie van de capaciteit van de elementprofielen ten gevolge van knik beperkt 
blijft. Deze reductie is immers onder andere afhankelijk van de (knik)lengte van de elementen. 

 
afbeelding 7.3 Optimale gebouwgeometrie voor p = 1⋅10-3 N/mm2 

In tegenstelling tot de optimale gebouwgeometrie voor opwaartse belastingen varieert de optimale gebouwgeo-
metrie voor neerwaartse belastingen met de belasting (p). Het optimale aantal vertakkende kolommen in één 
richting bedraagt afhankelijk van de belasting (p)  5, 6 of 7. Bij de meeste belastingen is 6 vertakkende kolom-
men in één richting optimaal. 

7.2.2.2 Materiaalverbruik 

Uit de resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 5 en 6 kunnen ook conclusies getrokken worden met betrek-
king tot het minimale materiaalverbruik van alle vertakkende kolommen en het totale dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot). 
In het geval van een bepaalde neerwaartse belasting is dit minimale volume staal groter dan bij een zelfde op-
waartse belasting. Hiervan is een voorbeeld gegeven in tabel 7.2 voor p = 1⋅10-3

 N/mm2. Dit verschil is net als 
bij het materiaalverbruik van één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak te verklaren uit het feit dat 
het optreden van knik bij de vertakkende kolom van grotere invloed is dan bij het dak.  

Bij zowel opwaartse als neerwaartse belastingen geldt dat als de gebouwgeometrie afwijkt van de optimale ge-
bouwgeometrie het benodigde volume staal voor het totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende 
dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot) toeneemt. Bovendien geldt voor beiden dat het volume staal van de vertakkende ko-
lommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot) toeneemt wanneer de belasting (p) toeneemt. Dit is van-
zelfsprekend. 

optimale gebouwgeometrie bij neerwaartse belasting 
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 alle vertakkende kolommen en totale 

dakvlak 
neerwaartse belasting 

  voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

Vmin-g;min-k;min;n;vk+dak;tot
 [mm3]  3,5795⋅109  0,2 0,15 7 

opwaartse belasting 

  voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot
 [mm3]  

Vmin-k;min;o;vk+dak tot
 [mm3] 

6,3830⋅108  

1,3470⋅109  

- 

1⋅103 

0 

1⋅10-13 
∞ 
14 

tabel 7.2  Vmin-g;,min-k;min;vk+dak;tot en Vmin-k;min;vk+dak;tot voor p =1⋅10-3 N/mm2 

De toename van dit minimale volume staal is in het algemeen bij zowel opwaartse als neerwaartse belastingen 
niet rechtevenredig met de belasting (p). Dit blijkt uit het feit dat in beide gevallen het minimale volume staal 
van het totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot) per N/mm2 belasting 
(p) afneemt wanneer die belasting toeneemt. De grootte van deze afname is in beide gevallen voor kleine belas-
tingen relatief groot maar neemt af als de belastingen toenemen. 

Wanneer het aantal vertakkende kolommen naar oneindig nadert is de toename van het minimaal volume staal 
van de vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-g;min-k;min;vk+dak;tot) in het geval van opwaartse 
belastingen echter wel rechtevenredig met de belasting (p).  

7.2.3 Algemeen  
Als conclusie van het hele onderzoek kan gesteld worden dat een gebouw met een beperkt aantal, zich tweemaal 
in vieren vertakkende kolommen in het geval van neerwaartse belastingen wat betreft materiaalverbruik van de 
vertakkende kolommen en het bovengelegen dakvlak een goede oplossing is. Dit in tegenstelling tot het geval 
van opwaartse belastingen, waarbij een ‘oneindig’ aantal, verticale enkele kolommen wat betreft materiaalver-
bruik van de kolommen en het dak de optimale geometrie is. 

7.2.4 Kritische kanttekeningen 
Bij het onderzoek dat in dit deel is uitgevoerd, is een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Deze kantteke-
ningen hebben voornamelijk betrekking op zaken die bij het uitvoeren van de onderzoek verwaarloosd zijn of 
die bij het uitvoeren van de berekeningen in Excel beperkt zijn. 

Ten eerste is verwaarloosd dat de gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelasting (p) op het dak van het bekeken 
gebouw door een secundaire en eventueel een tertiaire draagconstructie naar de toppen van de bovenste ‘takken’ 
van de vertakkende kolommen moet worden overgebracht in de vorm van een puntlast (Fz). Het constructiema-
teriaal dat nodig is voor deze aanvullende dakconstructies zal over het algemeen groter zijn bij grotere afstanden 
tussen de toppen van de ‘takken’ (ldak) en dus bij minder vertakkende kolommen (nvk ⋅ nvk). Dit gegeven is echter 
niet meegenomen in de bepaling van de optimale gebouwgeometrie. Daarbij is alleen gekeken naar het volume 
staal dat nodig is voor de vertakkende kolommen en de primaire dakconstructie in het geval van een bepaalde 
gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelasting (p). 

Ten tweede is het eigen gewicht van de vertakkende kolommen verwaarloosd. Door de belasting van het eigen 
gewicht van de kolommen zullen er in de kolommen nooit zuivere normaalkrachten optreden maar altijd nor-
maalkrachten in combinatie met buiging. Dit komt omdat alle kolomelementen met uitzondering van de ‘stam’ 
een andere oriëntatie hebben dan de zwaartekracht. De geometrie van een vertakkende kolom kan dus nooit 
zuiver ideaal zijn. 

Niet alleen het eigen gewicht van de vertakkende kolommen wordt verwaarloosd maar ook dat van de primaire 
dakelementen. Deze belasting is wél meegenomen in de belastingen op de bovenste ‘takken’ van de kolommen 
maar er is in de berekeningen niet meegenomen dat deze belasting buigende momenten veroorzaakt in de pri-
maire dakelementen zelf. Net als bij de aanvullende dakconstructie zullen de inwendige krachten in de primaire 
dakconstructie over het algemeen groter zijn wanneer de afstanden tussen de toppen van de ‘takken’ (ldak) groter 
zijn en dus bij minder vertakkende kolommen (nvk ⋅ nvk) waardoor er meer constructiemateriaal nodig is. 
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Een andere kritische kanttekening op de uitvoering van de berekeningen is de eenvoudige aanname voor de 
kniklengte (lbuc) van de kolom- en dakelementen. Of de aanname dat de kniklengte overeenkomt met de ele-
mentlengte een goede aanname is geweest zal verderop in het afstudeerproject voor een bepaalde vertakkende 
kolomconstructie nog bekeken worden (Deel 2E). 

Er is ook een kritische opmerking te plaatsen bij het beperkte aantal kolomgeometrieën dat bekeken is. Hierdoor 
is het niet geheel uit te sluiten dat de optimale kolomgeometrieën die bepaald zijn, toch niet de meest optimale 
geometrieën zijn, en dat de echte optimale geometrieën buiten het bekeken bereik vallen. De keuze van het be-
reik van de kolomgeometrieën is echter wel steeds vooraf gegaan door het bestuderen van een aantal verschil-
lende bereiken.  

Als laatste is nog op te merken dat er maar een beperkt aantal belastingen bekeken zijn. Hierdoor zijn trends bij 
verschillende belastingen moeilijk te onderscheiden en is er moeilijker iets te zeggen over belastingen die buiten 
het bereik vallen. 

7.3 Keuzes en consequenties 
Op basis van de resultaten van het onderzoek dat in dit deel is uitgevoerd en op basis van de conclusies, die in 
de vorige paragraaf geformuleerd zijn, worden in deze paragraaf keuzes gemaakt voor de kolomgeometrie en de 
gebouwgeometrie van de vertakkende kolomconstructie. Achtereenvolgens worden hierna de keuze van de ko-
lomgeometrie en van de gebouwgeometrie besproken. In paragraaf 7.3.3 wordt daarna naar het materiaalver-
bruik van de gekozen vertakkende kolomconstructie bekeken. Tenslotte worden in de laatste paragraaf de conse-
quenties van een keuze voor een bepaalde secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie aangegeven.  

7.3.1 Keuze kolomgeometrie  
De optimale kolomgeometrie, is zoals in de conclusies naar voren is gekomen, met name afhankelijk van de 
soort belasting, te weten opwaartse of neerwaartse belasting. De keuze van de kolomgeometrie wordt daarom 
gebaseerd op de belastingen, die in bijlage 3 bepaald zijn.  

In bijlage 8 is te zien dat voor een vertakkende kolomconstructie met een zeer laag eigen gewicht van de dak-
constructie (0,20 kN/m2) de maximale opwaartse belasting (-1,36 kN/m2) wat groter is dan de maximale neer-
waartse belasting (1,08 kN/m2) terwijl in het geval van een dakconstructie met een hoog eigen gewicht (0,80 
kN/m2) de neerwaartse belasting (1,80 kN/m2) aanzienlijk groter is dan de opwaartse belasting (-0,82 kN/m2). 
Wanneer het eigen gewicht van de dakconstructie nog groter wordt kan het zelfs zo zijn dat er geen opwaartse 
belasting meer optreedt. 

 één vertakkende kolom en 
bovengelegen dakvlak 

neerwaartse belasting: p = 1,08⋅10-3 N/mm2 

  voor  
a = 

Voor  
b = 

Vmin-k;min;n;vk+dak
 [mm3] 1,5147⋅108 0,2-0,3 0,15 

opwaartse belasting: p = -1,36⋅10-3 N/mm2 

  voor  
a = 

voor  
b = 

Vmin-k;min;o;vk+dak
 [mm3]  1,1203⋅108 1⋅102-1⋅103 1⋅10-13 

tabel 7.3  Vmin-k;min;vk+dak voor nvk = 5 en Grep = 0,20⋅10-3 N/mm2 

Voor een vertakkende kolomconstructie met een dakconstructie met een zeer laag eigen gewicht (0,20 kN/m2) 
zijn in tabel 7.3 de minimaal benodigde volumes staal voor één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak 
(Vmin-k;min;vk+dak) weergegeven, in het geval van de maximale opwaartse en de maximale neerwaartse belasting. 
Deze gegevens zijn met behulp van rechtlijnige interpolatie uit bijlage 10 en 14 verkregen. Het feit dat de 
maximale opwaartse belasting niet op de hele vertakkende kolomconstructie werkt maar alleen op de randen 
ervan is hierbij verwaarloosd. 

Zoals in tabel 7.3 te zien is, is zelfs in het geval van een dakconstructie met een zeer laag eigen gewicht de 
maximale neerwaartse belasting zo groot dat er in de bij benadering meest optimale situatie meer volume staal 
(Vmin-k;min;vk+dak) nodig is om deze belasting af te dragen dan om de bijbehorende maximale opwaartse belasting, 
die groter is dan de maximale neerwaartse belasting, af te dragen. Wanneer het eigen gewicht van de dakcon-
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structie groter is zal er alleen maar meer volume staal (Vmin-k;min;n;vk+dak) nodig zijn om de maximale neerwaartse 
belasting af te dragen in verhouding tot het volume staal (Vmin-k;min;o;vk+dak) dat nodig is om de maximale op-
waartse belasting af te dragen. 

Vanwege het hiervoor genoemde feit wordt er voor gekozen om de vertakkende kolomconstructie, die verder 
bestudeerd gaat worden, een zodanige kolomgeometrie te geven dat die voor neerwaartse belastingen zo opti-
maal mogelijk is. Aangezien de optimale kolomgeometrie nog enigszins fluctueert met de grootte van de neer-
waartse belasting (p) en aangezien deze belasting nog niet bekend is omdat het eigen gewicht van de 
dakconstructie nog niet bekend is de precieze keuze van de ideale kolomgeometrie arbitrair mits deze binnen het 
hierna genoemde bereik valt (paragraaf 5.4.2.1): 

z2;min-k;min;n;vk+dak = 6206,9-8275,9 mm ofwel z2;min-k;min;n;vk+dak / h = 0,41-0,55 
z31;min-k;min;n;vk+dak = 12067,0-12815,5 mm ofwel z31;min-k;min;n;vk+dak / h = 0,8-0,85  
x31;min-k;min;n;vk+dak / 1,5⋅ldak = 0,41-0,48   

Binnen dit bereik is voor de vertakkende kolomconstructie, die verder uitgewerkt wordt, een ideale kolomgeo-
metrie gekozen waarbij zoveel mogelijk uitgegaan is van de Gulden Snede verhoudingen. De gekozen ideale 
kolomgeometrie hoort bij de volgende waarden van de verhoudingen tussen de krachtdichtheden van de ele-
menten van de verschillende lagen van de vertakkende kolom: 

a = 0,35 en b = 0,20 

oftewel: 

q11 : q21 : q311 = 1 : 0,35 : 0,20 = 20 : 7 : 4 

Voor de drie, voorheen onbekende coördinaten geldt dan: 

z2 = 7401 mm ofwel z2 / h = 0,49 
z31 = 12687 mm ofwel z31 / h = 0,85  
x31 / 1,5⋅ldak = 0,46 

De absolute waarden van x31 kan pas bepaald worden wanneer de keuze voor de gebouwgeometrie gemaakt is 
omdat dan de waarde van ldak bekend is. Voor nvk = 6 is de gekozen kolomgeometrie weergegeven in afbeelding 
7.4. 

 
afbeelding 7.4  Gekozen kolomgeometrie voor nvk = 6 

7.3.2 Keuze gebouwgeometrie 
Net als de optimale kolomgeometrie is ook de optimale gebouwgeometrie, zoals in de conclusies naar voren is 
gekomen, met name afhankelijk van de soort belasting, te weten opwaartse of neerwaartse belasting. De keuze 
van de gebouwgeometrie wordt daarom eveneens gebaseerd op de belastingen, die in bijlage 3 bepaald zijn.  Comment [MSOffice261]:  
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Voor een vertakkende kolomconstructie met een dakconstructie met een zeer laag eigen gewicht (0,20 kN/m2) 
zijn in tabel 7.4 de minimaal benodigde volumes staal voor het totale aantal vertakkende kolom en het bijbeho-
rende dakvlak (Vmin-g;min-k;min;vk+dak;tot) weergegeven, in het geval van de maximale opwaartse en neerwaartse 
belasting. Deze gegevens zijn met behulp van rechtlijnige interpolatie uit bijlage 10 en 14 verkregen of recht-
streeks uit bijlage 11. Het feit dat de maximale opwaartse belasting niet op de hele vertakkende kolomconstruc-
tie werkt maar alleen op de randen ervan is hierbij verwaarloosd. 

 alle vertakkende kolommen en totale 
dakvlak 

neerwaartse belasting: p = 1,08⋅10-3 N/mm2 

  voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

Vmin-g;min-k;min;n;vk+dak;tot
 [mm3]  3,7110⋅109  0,35-0,30 0,15-0,20 7-6 

opwaartse belasting: p = -1,36⋅10-3 N/mm2 

  voor  
a = 

voor  
b = 

voor  
nvk = 

Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot
 [mm3]  

Vmin-k;min;o;vk+dak;tot
 [mm3] 

8,6809⋅108  

1,6237⋅109  

- 

1⋅102-1⋅101 

0 

1⋅10-13 
∞ 
14 

tabel 7.4  Vmin-g;min-k;min;vk+dak;tot en Vmin-k;min;vk+dak;tot voor Grep = 0,20⋅10-3 N/mm2 

Zoals in tabel 7.4 te zien is, is zelfs in het geval van een dakconstructie met een zeer laag eigen gewicht de 
maximale neerwaartse belasting zo groot dat er in de meest optimale situatie meer volume staal (Vmin-g;min-

k;min;vk+dak;tot) nodig is om deze belasting af te dragen dan om de bijbehorende maximale opwaartse belasting, die 
groter is dan de maximale neerwaartse belasting, af te dragen. Wanneer het eigen gewicht van de dakconstructie 
groter is zal er alleen maar meer volume staal (Vmin-g;min-k;min;n;vk+dak;tot) nodig zijn om de maximale neerwaartse 
belasting af te dragen in verhouding tot het volume staal (Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot) dat nodig is om de maximale 
opwaartse belasting af te dragen. 

Vanwege het hiervoor genoemde feit wordt er voor gekozen om de vertakkende kolomconstructie, die verder 
bestudeerd gaat worden, een zodanige gebouwgeometrie te geven dat die voor neerwaartse belasting zo optimaal 
mogelijk is. Aangezien de optimale gebouwgeometrie nog enigszins fluctueert met de grootte van de neer-
waartse belasting en aangezien deze belasting nog niet bekend is omdat het eigen gewicht van de dakconstructie 
nog niet bekend is, is de precieze keuze van de gebouwgeometrie in principe arbitrair mits deze binnen het 
hierna genoemde bereik valt (paragraaf 5.4.2.2): 

nvk = 5; 6; 7 ofwel ldak = 5000; 4167; 3571 mm ofwel 
3⋅ldak = 15000; 12500; 10714 mm ofwel 3⋅ldak / h = 1; 0,83; 0,71 

Wanneer de dakoverspanningen (ldak) afgerond worden op hanteerbare, even getallen is het bereik: 

nvk = 5; 6; 7 ofwel ldak = 5000; 4166; 3570 mm ofwel 
3⋅ldak = 15000; 12498; 10710 mm ofwel 3⋅ldak / h = 1; 0,83; 0,71 

Aangezien de optimale gebouwgeometrie met nvk = 6 het meest als oplossing werd gevonden bij de verschil-
lende waarden voor de neerwaartse belastingen, wordt van die gebouwgeometrie in de verdere beschouwingen 
uitgegaan. Het totale aantal vertakkende kolommen (nvk ⋅ nvk) bedraagt dus 6⋅6 = 36 en de onderlinge hart-op-
hart-afstand is 4 ⋅ ldak = 4 ⋅ 4166 = 16664 mm. Nu de gebouwgeometrie gekozen is kan ook de absolute waarde 
van de coördinaat x31 van de gekozen kolomgeometrie bepaald worden. Deze bedraagt: 

x31 = 1,5 ⋅  ldak  ⋅ 0,46 mm 

x31 = 2898 mm 

Hierbij dient wel nog opgemerkt te worden dat bij de bepaling van de optimale gebouwgeometrie er uit is ge-
gaan van een fictief gebouw van 100.000 ⋅ 100.000 mm2 met langs de randen van het gebouw stroken in het dak 
met een breedte van 0.5 ⋅ ldak. Omdat deze stroken in werkelijkheid een breedte van ldak hebben zijn de afmetin-
gen van het reële gebouw (lgeb;fict + ldak) x (lgeb;fict + ldak) = (4 ⋅ nvk ⋅ ldak + ldak) ⋅ (4 ⋅ nvk ⋅ ldak + ldak) = (25 ⋅ ldak) ⋅ 
(25 ⋅ ldak) = 104150 ⋅ 104150 mm2. 
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De gekozen gebouwgeometrie is in combinatie met de gekozen kolomgeometrie weergegeven in afbeelding 7.5 
uitgaande van het reële gebouw met stroken langs de randen van het gebouw met een breedte van ldak, onder-
steund door gevelkolommen.  

 
afbeelding 7.5  Gekozen gebouwgeometrie in combinatie met gekozen kolomgeometrie (inclusief dakranden en 

gevelkolommen 

In de afbeelding  is te zien dat bij de gekozen gebouwgeometrie het dakraster bestaat uit 25 ⋅ 25 = 625 vakken. 
In het totaal zijn er 2 ⋅ 25 ⋅ 26 = 1300 primaire dakelementen aanwezig in het dakraster waarvan er zich 4 ⋅ 25 = 
100 aan de randen van het dakvlak bevinden.  

7.3.3 Materiaalverbruik gekozen geometrie  
Zowel de kolom- als de gebouwgeometrie voor de nader te beschouwen vertakkende kolomconstructie zijn 
zodanig gekozen zijn dat ze optimaal zijn in het geval van een neerwaartse belasting en niet in het geval van 
opwaartse belasting. Dit betekent dat het volume staal (Vg;k;min;o;vk+dak;tot) dat nodig is voor de nader te beschou-
wen vertakkende kolomconstructie in het geval van een bepaalde opwaartse belasting groter is dan het volume 
staal (Vmin-g;min-k;min;o;vk+dak;tot), dat nodig was voor de vertakkende kolomconstructie met de optimale geometrie 
voor opwaartse belasting, bij dezelfde belasting. 

Met Excel zijn voor de gekozen vertakkende kolomconstructies de waardes van de minimaal benodigde volu-
mes staal voor het totale aantal vertakkende kolommen en het dakvlak (Vg;k;min;vk+dak;tot) bepaald voor de ver-
schillende maximale opwaartse en neerwaartse belastingen bij de verschillende waarden voor het eigen gewicht 
van de dakconstructie, die in bijlage 3 zijn aangenomen. Het feit dat de maximale opwaartse belasting niet op de 
hele vertakkende kolomconstructie werkt maar alleen op de randen ervan is hierbij verwaarloosd. Ook de aan-
wezigheid van de gevelkolommen en de aanwezigheid van een rand rondom de kolommen met een breedte van 
ldak in plaats van 0,5⋅ ldak is hierbij verwaarloosd. In bijlage 15 en 16 zijn de berekeningen weergegeven en in 
tabel 7.5 zijn de resultaten ervan samengevat.  

In tabel 7.5 is te zien dat het minimaal benodigde volume voor een bepaalde maximale neerwaartse belasting 
(Vg;k;min;n;vk+dak;tot) voor de verschillende belastingsvarianten altijd groter is dan die voor de bijbehorende maxi-
male opwaartse belasting (Vg;k;min;o;vk+dak;tot). Dit betekent echter niet automatisch dat de profielen c.q. profiel-
doorsneden, die voor de maximale neerwaartse belasting bepaald zijn ook allemaal voldoen voor de 
bijbehorende maximale opwaartse belasting.  

Voor de meest kritische belastingen, namelijk de belastingen die horen bij het kleinste aangenomen eigen ge-
wicht van de dakconstructie van 0,20⋅10-3 N/mm2, voldoen de berekende kolomprofielen voor neerwaartse be-
lasting, die horen bij de in de tabel genoemde waarden van de profieldoorsneden (Ak;min;n), óók nog voor 
opwaartse belasting. Voor die belastingen voldoen de berekende dakprofielen voor opwaartse belasting, die 
horen bij de in de tabel genoemde waarden van de profieldoorsneden (Ak;min;o), echter niet voor neerwaartse 
belasting.  

Om in het geval van een vertakkende kolomconstructie met een eigen gewicht van de dakconstructie van 
0,20⋅10-3 N/mm2 de profielen zodanig te kiezen dat de sterkte van de constructie voldoet aan de eisen dienen de 
kolomprofielen toegepast te worden die berekend zijn voor neerwaartse belasting en dienen de dakprofielen 
toegepast te worden die berekend zijn voor opwaartse belasting. 
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 alle vertakkende kolommen en totale dakvlak 
eigen gewicht 
dakconstructie 
Grep [N/mm2] 

0,20⋅10-3 0,30⋅10-3 0,40⋅10-3 0,50⋅10-3 0,60⋅10-3 0,70⋅10-3 0,80⋅10-3 

neerwaartse 
belasting  
p [N/mm2] 

1,08⋅10-3  1,20⋅10-3  1,32⋅10-3  1,44⋅10-3  1,56⋅10-3  1,68⋅10-3  1,80⋅10-3  

Vg;k;min;n;vk+dak;tot
 

[mm3]  
3,8666⋅109  3,9612⋅109 4,2199⋅109 4,4729⋅109 4,5417⋅109 4,6201⋅109 4,6801⋅109 

Ak;min;n;11
 [mm2]  2710,8 2906,4 2906,4 3101,9 3163,6 3297,4 3363,1 

Ak;min;n;21
 [mm2]  1372,2 1372,2 1372,2 1516,0 1516,0 1516,0 1516,0 

Ak;min;n;311
 [mm2]  809,6 809,6 929,3 929,3 929,3 929,3 929,3 

Ak;min;n;312
 [mm2]  578,1 578,1 678,6 678,6 678,6 678,6 678,6 

Ak;min;n;313
 [mm2]  359,7 359,7 373,3 426,9 453,4 454,0 454,0 

Ak;min;n;x11
 [mm2]  115,6 128,5 141,3 154,2 167,0 179,9 192,7 

Ak;min;n;x12
 [mm2]  87,5 97,2 106,9 116,7 126,4 136,1 145,8 

opwaartse belasting  
p [N/mm2] 

 -1,36⋅10-3  -1,27⋅10-3  -1,18⋅10-3  -1,09⋅10-3  -1,00⋅10-3  -0,91⋅10-3  -0,82⋅10-3  

Vg;k;min;o;vk+dak;tot
 

[mm3]  
3,4307 ⋅109 3,3366⋅109 3,2065⋅109 3,1171⋅109 2,9149⋅109 2,7440⋅109 2,6547⋅109 

Ak;min;o;11
 [mm2]  1607,6 1501,2 1394,8 1288,4 1182,0 1075,7 969,3 

Ak;min;o;21
 [mm2]  508,6 474,9 441,3 407,6 373,9 340,3 306,6 

Ak;min;o;311
 [mm2]  229,1 213,9 198,8 183,6 168,5 153,3 138,1 

Ak;min;o;312
 [mm2]  180,4 168,5 156,5 144,6 132,7 120,7 108,8 

Ak;min;o;313
 [mm2]  112,3 104,8 97,4 90,0 82,5 75,1 67,7 

Ak;min;o;x11
 [mm2]  578,1 578,1 578,1 578,1 574,0 540,0 540,0 

Ak;min;o;x12
 [mm2]  578,1 574,0 540,0 540,0 454,0 454,0 454,0 

tabel 7.5  Vg;k;min;vk+dak;tot en Ak;min voor a = 0,35, b = 0,20 en nvk = 6 

Wanneer het eigen gewicht van de dakconstructie (Grep) groter wordt dan 0,20⋅10-3 N/mm2 zullen de waarden 
van de benodigde doorsneden (Ak;min;n) voor de dakprofielen onder neerwaartse belasting dichter bij die van de 
doorsneden (Ak;min;o) van de benodigde dakprofielen onder opwaartse belasting komen. De extra hoeveelheid 
materiaal (Vg;kmin;n+o;vk+dak;tot – Vg;k;min;n;vk+dak;tot) die moet worden toegevoegd wordt dan dus kleiner. Op basis van 
de gegevens uit tabel 7.5 kan de extra hoeveelheid materiaal (Vg;kmin;n+o;vk+dak;tot – Vg;k;min;n;vk+dak;tot), per eigen 
gewicht van de dakconstructie (Grep), als volgt worden bepaald: 

( ) ( ) 2
vkdak21x;nmin;;k21x;omin;;k

2
vkdak11x;nmin;;k11x;omin;;k n8lAAn16lAA ⋅⋅⋅−+⋅⋅⋅−     7.1 

Voor het totale materiaalverbruik van de vertakkende kolomconstructie geldt dan: 

( )
( ) 2

vkdak21x;nmin;;k21x;omin;;k

2
vkdak121;nmin;;k11x;omin;;ktot;dakvk;nmin;;k;gtot;dakvk;onmin;;k;g

n8lAA

n16lAAVV

⋅⋅⋅−+

⋅⋅⋅−+= +++     7.2 

In tabel 7.6 is dit materiaalverbruik voor de verschillende waarden van het eigen gewicht van de dakconstructie 
(Grep)  bepaald. 

Als het eigen gewicht van de dakconstructie zo groot is dat er geen opwaartse belastingen meer kunnen optreden 
(Grep > 1,71⋅10-3 N/mm2), dan is de extra hoeveelheid materiaal (Vg;kmin;n+o;vk+dak;tot – Vg;k;min;n;vk+dak;tot) gelijk aan 
nul. Dit geldt niet voor de waarden van het eigen gewicht van de dakconstructie uit tabel 7.6. 
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 Alle vertakkende kolommen en totale dakvlak 
eigen gewicht 
dakconstructie 
Grep [N/mm2] 

0,20⋅10-3 0,30⋅10-3 0,40⋅10-3 0,50⋅10-3 0,60⋅10-3 0,70⋅10-3 0,80⋅10-3 

Vg;k;min;n;vk+dak;tot
 

[mm3]  
3,8666⋅109  3,9612⋅109 4,2199⋅109 4,4729⋅109 4,5417⋅109 4,6201⋅109 4,6801⋅109 

Vg;k;min;n+o;vk+dak;tot
 - 

Vg;k;min;n;vk+dak;tot 
[mm3]  

1,6987⋅109 1,6512⋅109 1,5680⋅109 1,5253⋅109 1,3699⋅109 1,2457⋅109 1,2034⋅109 

Vg;k;min;n+o;vk+dak;tot
 

[mm3]  
5,5653⋅109 5,6124⋅109 5,7879⋅109 5,9982⋅109 5,9116⋅109 5,8658⋅109 5,8835⋅109 

Ak;min;n+o;11
 [mm2]  2710,8 2906,4 2906,4 3101,9 3163,6 3297,4 3363,1 

Ak;min;n+o;21
 [mm2]  1372,2 1372,2 1372,2 1516,0 1516,0 1516,0 1516,0 

Ak;min;n+o;311
 [mm2]  809,6 809,6 929,3 929,3 929,3 929,3 929,3 

Ak;min;n+o;312
 [mm2]  578,1 578,1 678,6 678,6 678,6 678,6 678,6 

Ak;min;n+o;313
 [mm2]  359,7 359,7 373,3 426,9 453,4 454,0 454,0 

Ak;min;n+o;x11
 [mm2]  578,1 578,1 578,1 578,1 574,0 540,0 540,0 

Ak;min;n+o;x12
 [mm2]  578,1 574,0 540,0 540,0 454,0 454,0 454,0 

tabel 7.6  Vg;k;min;n;vk+dak;tot, Vg;k;min;n+o;vk+dak;tot en Ak;min;n+o voor a = 0,35, b = 0,20 en nvk = 6 

7.3.4 Consequenties van keuze secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie 
De keuze voor een bepaalde secundaire en eventueel tertiaire dakconstructie is bepalend voor de maximale ge-
lijkmatige belastingen op de gekozen vertakkende kolomconstructie. Door de invloed van de belastingen op het 
materiaalverbruik van de vertakkende kolomconstructie te bekijken, kunnen de consequenties van de keuze voor 
een bepaalde aanvullende dakconstructie ingeschat worden. 

In tabel 7.6 is te zien dat het totaal benodigde volume staal voor de hele vertakkende kolomconstructie 
(Vg;k;min;n+o;vk+dak;tot) van Grep = 0,20⋅10-3 N/mm2 tot en met Grep = 0,50⋅10-3 N/mm2 toeneemt, daarna tot en met 
Grep = 0,70⋅10-3 N/mm2 afneemt en tenslotte bij Grep = 0,80⋅10-3 N/mm2 weer groter wordt. Het verschil tussen 
het grootste en het kleinste berekende volume (Vg;k;min;n+o;vk+dak;tot) is slechts 7,8%, terwijl het verschil tussen het 
grootste en het kleinste eigen gewicht van de dakconstructie 300% is. 

Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat het qua materiaalverbruik gunstiger is om een vertakkende 
kolomconstructie toe te passen wanneer het eigen gewicht van de dakconstructie (Grep) niet al te klein is, omdat 
er dan minder extra materiaal nodig is voor de constructie in verband met het optreden van opwaartse belas-
tingen. Dit terwijl er nauwelijks meer materiaal nodig is voor de hele vertakkende kolomconstructie. In hoeverre 
het nog gunstig is om een vertakkende kolomconstructie toe te passen waarvoor geldt dat Grep > 0,80⋅10-3 
N/mm2 is niet uit de resultaten van tabel 7.6 te concluderen.  

Het toepassen van een groter eigen gewicht van de dakconstructie dan die waarde waarbij er net geen opwaartse 
belastingen meer optreden (Grep = 1,71⋅10-3 N/mm2), is in ieder geval qua materiaalverbruik niet gunstig meer. 
In de conclusies van paragraaf 7.2.2.2 is namelijk naar voren gekomen dat het minimale volume staal van het 
totale aantal vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot) bij zowel opwaartse als 
neerwaartse belastingen toeneemt wanneer de belasting (p) toeneemt. In beide gevallen neemt dat minimale 
volume echter niet rechtevenredig toe aangezien het minimale volume staal van het totale aantal vertakkende 
kolommen en het bijbehorende dakvlak (Vmin-k;min;vk+dak;tot) per N/mm2 belasting (p) afneemt wanneer die belas-
ting toeneemt. De grootte van deze afname is voor kleine belastingen relatief groot maar neemt af als de be-
lastingen toenemen. Bij de maximale, ingevoerde belasting van p = 2,00⋅10-3 N/mm2 is het verschijnsel echter al 
ver uitgedempt. Hieruit valt op te maken dat het qua materiaalverbruik niet gunstig meer is als de maximale 
neerwaartse belasting veel groter is dan p = 2,00⋅10-3 N/mm2. Al bij een eigen gewicht van Grep = 0,97⋅10-3 
N/mm2 is de maximale neerwaartse belasting gelijk aan p = 2,00⋅10-3 N/mm2, zodat een dakconstructie met een 
eigen gewicht groter dan  Grep = 1,71⋅10-3 N/mm2 qua materiaalverbruik zeker geen echte voordelen meer op-
levert. 
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8 Stabiliteit 
8.1 Inleiding  
8.1.1 Doelstelling 
Het doel van dit deel van het afstudeerproject is om de vertakkende kolomconstructie, waarvoor in deel 2A en 
2B al verschillende keuzes zijn gemaakt, verder te ontwerpen door keuzes te maken die betrekking hebben op de 
manier waarop de vorm van de vertakkende kolomconstructie intact gehouden wordt, oftewel op de manier 
waarop de (eerste-orde) stabiliteit, ook wel standzekerheid genoemd, van de draagconstructie verzekerd wordt. 
Deze keuzes worden gebaseerd op een analyse van verschillende stabiliteitsprincipes.  

8.1.2 Uitgangspunten 
In deel 2A was nog niet ingegaan op de vraag op welke manier stabiliteit van de draagconstructie verzekerd 
moet worden (paragraaf 2.4). Om toch in deel 2B de (ideale) krachtsverdeling in de draagconstructie te kunnen 
bepalen ten gevolge van gelijkmatige puntlasten op de bovenste ‘takken’, zijn de vertakkende kolommen op een 
aantal punten gesteund en is impliciet aangenomen dat de verbindingen tussen de kolomelementen volledig 
momentvast zijn uitgevoerd (afbeelding 4.4). Deze aanname was niet expliciet vermeld omdat die niet van be-
lang is voor de krachtsverdeling in de draagconstructie zolang in de constructie zuiver normaalkrachten optre-
den. De aanname met betrekking tot momentvaste verbindingen wordt daarom in dit deel niet meer gehanteerd.    

Verder is er in deel 2A en 2B voor de draagstructuur van de primaire dakconstructie uitgegaan van buigstijve 
elementen die te schematiseren zijn tot vormactieve rechte staven die enkel belast worden op normaalkrachten. 
In dit deel wordt echter niet uitgesloten dat er ook buigende momenten in de primaire dakelementen kunnen 
optreden, waardoor de elementen tot doorsnede-actieve rechte staven te schematiseren zijn.  

8.1.3 Opbouw hoofdstuk 
In paragraaf 3.3.1.1 van deel 1 is bij de eerste-orde stabiliteit onderscheid gemaakt in vormvastheid en plaats-
vastheid. Hierna wordt in paragraaf 8.2 eerst ingegaan op de vormvastheid van één vertakkende kolom en het 
bovengelegen dakvlak en daarna wordt in paragraaf 8.3 ingegaan op de plaats- en vormvastheid, oftewel de 
stabiliteit, van de hele vertakkende kolomconstructie. In de laatste twee paragrafen komen tenslotte de conclu-
sies en de keuzes, die op basis van de conclusies gemaakt worden, aan de orde. 

8.2 Vormvaste vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak 
In deze paragraaf wordt eerst een aantal varianten besproken van een vormvaste vertakkende kolom en het bo-
vengelegen dakvlak en daarna wordt kort ingegaan op de verschillen tussen de varianten wat betreft de moge-
lijke belastingafdracht. 

8.2.1 Varianten 
De draagconstructie van één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak, die in afbeelding 7.4 is weerge-
geven, kan geschematiseerd worden tot een 3-dimensionaal samenstel van 1-dimensionale rechte lijnelementen. 
De eenvoudigste manier om in de schematisering van de draagconstructie alle lijnelementen met elkaar te ver-
binden is door middel van bolscharnieren. Een dergelijke draagstructuur is echter niet vormvast (afbeelding 8.1). 

Comment [MSOffice267]:  

Comment [MSOffice268]:  

Comment [MSOffice269]:  

Comment [MSOffice270]:  

Comment [MSOffice271]:  



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings  
 

   
 74 

  
afbeelding 8.1 Instabiele vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak 

Om één vertakkende kolom met het bovengelegen dakraster tot een vormvast geheel te maken zijn er meerdere 
mogelijkheden. Ten eerste kunnen alle verbindingen tussen de kolomelementen volledig momentvast oftewel als 
volledige inklemmingen worden uitgevoerd (afbeelding 8.2). De primaire dakelementen kunnen dan onderling 
met bolscharnieren worden verbonden en ook met bolscharnieren aan de bovenste ‘takken’ van de kolommen 
gekoppeld worden. De draagconstructie is dan inwendig kinematisch bepaald, oftewel vormvast, en is boven-
dien inwendig statisch onbepaald (deel 1, paragraaf 3.3.1.1). Het is echter eveneens mogelijk om de vertakkende 
kolommen en het dakvlak tot een vormvast geheel te maken door één of beide van de genoemde scharnierende 
verbindingen geheel of gedeeltelijk momentvast uit te voeren. In dat geval neemt de graad van inwendige sta-
tisch onbepaaldheid van de draagconstructie toe. 

 
afbeelding 8.2 Variant 1: vormvaste vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak 

Ten tweede kunnen ook de verbindingen tussen de kolomelementen als bolscharnieren worden uitgevoerd, met 
uitzondering van de verbinding op het eerste vertakkingsniveau die volledig momentvast moet zijn (afbeelding 
8.3). Ook de aansluiting met het dakraster kan dan met bolscharnieren gerealiseerd zijn, mits de elementen van 
het dakraster onderling volledig momentvast verbonden zijn. De draagconstructie is dan, net als de eerste va-
riant, inwendig kinematisch bepaald, oftewel vormvast, en is bovendien eveneens inwendig statisch onbepaald. 
Ook hier is het mogelijk scharnierende verbindingen te vervangen door momentvaste verbindingen. In dat geval 
neemt de graad van inwendige statische onbepaaldheid van de constructie toe.  
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afbeelding 8.3 Variant 2: vormvaste vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak 

In plaats van het toepassen van volledige momentvaste verbindingen in het dakraster kan er ook voor gekozen 
worden om verbindingen toe te passen waarbij alleen de rotatie om de x-as en y-as met momentvaste verbin-
dingen verhinderd wordt en waarbij de rotatie om de z-as met volledige stabiliteitsverbanden belemmert wordt. 
Er zijn dan minimaal vijf stabiliteitsverbanden in het dakraster nodig. Wanneer de stabiliteitsverbanden bestaan 
uit buigslappe, rechte trekelementen zijn er in de vakken van het dakraster twee, elkaar kruisende, diagonalen 
nodig en bij buigstijve, rechte drukelementen is er slechts één diagonaal nodig. In afbeelding 8.4 is variant 2 
weergegeven met vijf stabiliteitsverbanden opgebouwd uit buigslappe, rechte trekelementen.  

 
afbeelding 8.4 Variant 2: vormvaste vertakkende kolom en bijbehorende dakvlak met stabiliteitsverbanden opgebouwd 

uit buigslappe trekelementen  

In plaats van het toepassen van horizontale stabiliteitsverbanden is het ook mogelijk om met bepaalde secun-
daire en/of tertiaire dakconstructies het dakraster stabiel te maken.  
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8.2.2 Belastingafdracht 
Er kan op dit moment alleen maar heel algemeen iets gezegd worden over de belastingafdracht van de vertak-
kende kolommen en het bovengelegen dakvlak, omdat er alleen nog maar gekeken is naar de vormvastheid van 
één vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak.  

Wanneer een vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak belast worden op krachten ter plaatse van de 
verbindingen, kunnen er in de elementen die aan twee uiteinden scharnierend verbonden zijn alleen maar nor-
maalkrachten optreden. Bij variant 1 kunnen er dan alleen normaalkrachten optreden in de dakelementen en bij 
variant 2 kunnen er enkel normaalkrachten in de elementen van de bovenste ‘takken’. In alle andere elementen 
kunnen er naast normaalkrachten ook buigende momenten of zelfs wringende momenten optreden. 

8.3 Stabiele vertakkende kolomconstructie 
De vormvaste kolommen met bovengelegen dakraster uit de vorige paragraaf dienen nog met elkaar en met de 
fundering, de gevelkolommen en de dakstroken tot een stabiel geheel samengesteld te worden (afbeelding 7.5). 
Hierbij is met name de stabiliteit in horizontale richting belangrijk, waarmee over het algemeen de mogelijkheid 
van het opnemen van horizontale (wind)belastingen bedoelt wordt. De stabiliteit in horizontale richting wordt 
vaak opgesplitst in de stabiliteit in twee onderling loodrechte richtingen en in rotatiestabiliteit.  

Net als bij enkele kolomconstructies kunnen er bij vertakkende kolomconstructies op basis van de manier 
waarop de horizontale stabiliteit is verzekerd geschoorde en ongeschoorde draagconstructies onderscheiden 
worden (deel 1 paragraaf 4.2). Ook zijn er draagconstructies te onderscheiden, die in één richting als een ge-
schoorde en in de andere richting als een ongeschoorde draagconstructie te beschouwen zijn. Voor de vertak-
kende kolomconstructie worden alleen in beide richtingen geschoorde en in beide richtingen ongeschoorde 
draagconstructies bekeken, aangezien het bij een symmetrisch gebouw niet logisch is om in twee richtingen een 
verschillend stabiliteitssysteem toe te passen. 

Hierna worden geschoorde en ongeschoorde oplossingen voor het stabiliteitssysteem van de vertakkende ko-
lomconstructie besproken. Er zijn alleen oplossingen bekeken die symmetrisch van aard zijn. Ook komen com-
binaties van geschoorde en ongeschoorde oplossingen aan bod. 

8.3.1 Geschoorde draagconstructie 
In deze paragraaf wordt eerst algemeen ingegaan op het toepassen van een geschoorde vertakkende kolomcon-
structie. Daarna komen de voor- en nadelen van dit stabiliteitssysteem aan de orde. Vervolgens wordt er een 
eerste variant van een dergelijke constructie besproken waarbij er aandacht wordt besteed aan de belastingaf-
dracht bij die constructie. Dit wordt gevolgd door de bespreking van een tweede variant en de bijbehorende 
belastingafdracht. Tenslotte wordt er nog kort ingegaan op een aantal andere varianten. 

8.3.1.1 Algemeen  

Wanneer zowel de vormvaste kolommen en het bijbehorende dakvlak uit paragraaf 8.2 als de gevelkolommen 
aan de voet scharnierend verbonden worden en wanneer de dakelementen tussen de kolommen ook aan weers-
zijden scharnierend verbonden worden is de vertakkende kolomconstructie in twee richtingen te schematiseren 
tot een reeks instabiele raamwerken (afbeelding 8.5). In paragraaf 4.2.1.1 van deel 1 is een aantal verticale en 
horizontale draagconstructie-onderdelen en -elementen genoemd die aan een reeks instabiele raamwerken kun-
nen worden toegevoegd om een reeks stabiel, geschoorde raamwerken te krijgen. Dezelfde onderdelen en ele-
menten kunnen in principe ook worden gebruikt om een instabiele vertakkende kolomconstructie stabiel te 
maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.5 Instabiele vertakkende kolomconstructie 
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Vanwege het open karakter van een vertakkende kolomconstructie wordt er niet gekeken naar de mogelijkheden 
om stabiliteitswanden, stabiliteitmembranen of schorende draagconstructie-onderdelen als verticale stabiliteits-
voorzieningen toe te passen. Ook het gebruik van schoren aan de vertakkende kolommen of verticale stabili-
teitsverbanden tussen de vertakkende kolommen wordt niet beschouwd, omdat deze elementen in het gebouw 
veel ruimte innemen. Omdat wordt uitgegaan van verticale gevelkolommen kunnen ook de gevelkolommen op 
zichzelf niet zorgen voor de stabiliteit. De enige mogelijkheid is dan nog het toepassen van verticale stabiliteits-
verbanden tussen de gevelkolommen. 

Over het algemeen geldt dat bij een geschoorde constructie met verticale stabiliteitsverbanden horizontale be-
lastingen op het gebouw ter hoogte van het dak naar de fundering kunnen worden afgedragen via normaal-
krachten in zowel de kolommen als in de diagonale schoren van de verticale stabiliteitsverbanden (afbeelding 
8.6). De horizontale belastingen moeten dan wel door de dakconstructie naar de verticale stabiliteitsverbanden 
doorgegeven kunnen worden. Dit kan door in het dak horizontale vakwerkliggers toe te passen. Omdat wind op 
de gevel van een gebouw vaak de belangrijkste horizontale belasting is, worden deze horizontale vakwerkliggers 
vaak direct of vlak achter de gevel aangebracht. Een andere manier om de horizontale belastingen naar de plaat-
selijk aangebrachte verticale stabiliteitsverbanden af te dragen is door een dak met schijfwerking toe te passen. 
Ook een horizontale vierendeelligger is een mogelijke oplossing, maar deze is vanwege de ongunstige krachts-
werking met buigende momenten niet wenselijk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 8.6 Verticaal stabiliteitsverband 

Voor de stabiliteit van een reeks raamwerken in twee onderling loodrechte richtingen moet in elke richting 
minstens één verticaal stabiliteitsverband aangebracht worden en voor de rotatiestabiliteit moet minimaal nog 
een derde verticaal stabiliteitsverband worden aangebracht. Dit derde stabiliteitsverband moet dan zodanig wor-
den aangebracht dat de drie oneindige vlakken die door de stabiliteitsverbanden te trekken zijn geen gezamen-
lijke snijlijn hebben. Voor de vertakkende kolomconstructie is de meest eenvoudige, symmetrische oplossing 
het toepassen van één verticaal stabiliteitsverband in elk van de vier gevels.  

8.3.1.2 Voor- en nadelen  

In paragraaf 4.2.1 van deel 1 is een aantal algemene kenmerken van geschoorde draagconstructies genoemd. 
Een nadeel van geschoorde draagconstructies is het feit dat er hinderlijke verticale verbanden aanwezig kunnen 
zijn. Daar staat echter tegenover dat geschoorde draagconstructies ten opzichte van ongeschoorde draagcon-
structies over het algemeen lichter en stijver zijn en dat de fundatiebelastingen geringer kunnen zijn.  

Bij zuiver geschoorde raamwerken kunnen de fundatiebelastingen geringer zijn dan bij ongeschoorde raamwer-
ken omdat de kolommen scharnierend met de fundering verbonden zijn, zodat de fundering geen inklemmings-
momenten hoeft op te nemen. 

Het voordeel dat geschoorde constructies over het algemeen lichter zijn, hangt samen met de krachtsverdeling in 
geschoorde raamwerken ten gevolge van horizontale belastingen. Horizontale belastingen worden in geschoorde 
raamwerken namelijk zoveel mogelijk via normaalkrachten afgedragen naar de fundering. Zoals al eerder ver-
meld, zijn normaalkrachten over het algemeen gunstiger dan buigende momenten omdat er minder materiaal 
nodig is om ze op te nemen.  

Het voordeel van geschoorde raamwerken ten opzichte van ongeschoorde raamwerken dat de stijfheid groter 
kan zijn, heeft ook te maken met de krachtsverdeling in het raamwerk ten gevolge van horizontale belastingen. 
Bij geschoorde raamwerken kunnen de horizontale krachten direct worden afgedragen naar de stabiliteitsvoor-
zieningen en zijn de vervormingen het resultaat van normaalkrachtsvervormingen van de elementen met een 
bepaalde rekstijfheid (E⋅A). Deze vervormingen kunnen eenvoudig beperkt worden door zowel voldoende sta-
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biliteitsverbanden toe te passen als door een goede verhouding tussen de hoogte, de breedte en de lengte van de 
stabiliteitsverbanden te kiezen [6].  

Op basis van de stijfheid wordt bij geschoorde raamwerken onderscheid gemaakt in star geschoorde construc-
ties, met een relatief grote stijfheid, en flexibel geschoorde constructies, met een relatief kleine stijfheid [6]. Bij 
star geschoorde constructies zijn tweede-orde effecten te verwaarlozen en bij flexibel geschoorde constructies 
niet. Met het optreden van tweede-orde effecten wordt bedoeld dat de vervormingen van de draagconstructie een 
relevante invloed hebben op de krachtsverdeling in en de vervormingen van de constructie (deel 1, paragraaf 
3.3.1.2). Een draagconstructie met een grote stijfheid is gunstig omdat de horizontale vervormingen van de con-
structie dan beperkt blijven, waardoor het detail voor de aansluiting van de gevel op de dakrand eenvoudig kan 
blijven.  

Nog een ander voordeel van geschoorde draagconstructies is dat de krachtsverdeling vaak minder gevoelig is 
voor vervormingen en/of zettingsverschillen. Dit hangt samen met het feit dat dergelijke constructies vaak sta-
tisch bepaald zijn of een lage graad van statisch onbepaaldheid hebben. Vaak is het ook een pluspunt van ge-
schoorde draagconstructies dat de verticale stabiliteitsvoorzieningen tevens tijdens de montage voor de stabili-
teit kunnen zorgen. Zo doen verticale stabiliteitsverbanden tijdens de montage vaak dienst als 
montageverbanden. Een ander voordeel van geschoorde draagconstructies, dat onder andere samenhangt met de 
montage van de constructie, is het feit dat de verbindingen vaak eenvoudige scharnieren zijn en geen complexe 
momentvaste verbindingen. 

Ook voor de vertakkende kolomconstructie kunnen de hiervoor genoemde voor- en nadelen van geschoorde 
draagconstructies gelden. Het voordeel van de eenvoudige verbindingen kan echter slechts ten dele opgaan om-
dat een vertakkende kolom met het bovengelegen dakvlak, uitgevoerd met alleen maar scharnieren, instabiel is. 
Ook het voordeel van de stabiliteit tijdens de montage gaat slechts ten dele op, omdat de verticale stabiliteits-
verbanden alleen tussen de gevelkolommen worden aangebracht. Of de vertakkende kolomconstructie werkelijk 
in geringe mate gevoelig is voor vervormingen en zettingsverschillen is niet zeker, maar de gevoeligheid zal 
vermoedelijk wel kleiner zijn dan bij een ongeschoorde vertakkende kolomconstructie. 

8.3.1.3 Variant 1 
Algemeen 

Bij de eerste variant van een geschoorde vertakkende kolomconstructie die hier genoemd wordt, wordt er uitge-
gaan van twee horizontale stabiliteitsverbanden in de twee onderling loodrechte dakstroken in het midden van 
de constructie en van vier verticale stabiliteitsverbanden tussen de gevelkolommen aan de uiteinden van de 
dakstroken met de horizontale stabiliteitsverbanden.  

De verticale stabiliteitsverbanden zorgen er in combinatie met de horizontale stabiliteitsverbanden voor dat de 
raamwerken in horizontale richting op dakniveau gesteund worden. Dit is schematisch weergegeven in 
afbeelding 8.7. In hoeverre deze steunen werkelijk te schematiseren zijn tot starre steunpunten is afhankelijk van 
de stijfheid van de horizontale en verticale stabiliteitsverbanden. Dit komt aan het einde van deze paragraaf nog 
nader aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.7  Variant 1: geschoorde vertakkende kolomconstructie met ‘starre’ steunpunten 

Beide hoofdvarianten van de vormvaste kolom met bijbehorend dakvlak uit pararaaf 8.2 kunnen in principe 
toegepast worden in dit geschoord stabiliteitsysteem. Wanneer de eerste variant wordt toegepast kunnen alle 
verbindingen van het dakraster consequent scharnierend en kunnen alle verbindingen van de vertakkende ko-
lommen consequent momentenvast worden uitgevoerd. Bij variant 2 kunnen niet alle verbindingen in het dak en 
ook niet alle verbindingen in de kolommen op dezelfde manier worden uitgevoerd.  
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Belastingafdracht  

Bij de hiervoor beschreven variant kunnen horizontale belastingen op het gebouw ter hoogte van het dak in 
principe door de twee dakstroken met de horizontale stabiliteitsverbanden, die twee horizontale vakwerkliggers 
vormen, via het optreden van normaalkrachten naar de verticale verbanden worden doorgegeven. Die verbanden 
kunnen vervolgens de horizontale belastingen via normaalkrachten naar de fundering afdragen. 

Bij horizontale windbelasting op een gevel, die voor de helft naar de rand van het dak van de vertakkende ko-
lomconstructie wordt afgedragen, moeten de horizontale belastingen door een groot aantal dakelementen wor-
den doorgegeven voordat ze als belasting op een horizontale vakwerkligger werken (afbeelding 8.8). In 
tegenstelling tot bij een vergelijkbare geschoorde kolomconstructie met enkele pendelkolommen veroorzaakt die 
horizontale belasting niet alleen maar normaalkrachten in de dakelementen. Er treden namelijk ook nog bui-
gende momenten in de dakelementen boven de vertakkende kolom en/of de elementen van de kolom zelf op 
voor zover deze om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn (paragraaf 8.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.8  Variant 1: belastingafdracht horizontale belasting 

Naast de horizontale krachten ten gevolge van de horizontale windbelasting op de gevel treden er ook horizon-
tale krachten in het dak op ten gevolge van het splitsen van verticale belastingen. Bij de hiervoor beschreven 
variant zullen er geen horizontale krachten op de horizontale vakwerkligger werken ten gevolge van gelijkma-
tige puntlasten op de bovenste takken (afbeelding 8.9). De belastingafdracht vindt dan plaats zoals in hoofdstuk 
4 is besproken. Dat wil zeggen dat er bij neerwaartse verticale puntlasten alleen trekkrachten optreden in de 
elementen boven de vertakkende kolommen en dat er geen krachten optreden in de dakelementen tussen de 
kolommen. Bovendien treden er in principe alleen drukkrachten op in de kolomelementen.  

Dit laatste is niet helemaal juist omdat de kolommen niet volledig een ideale geometrie vormen vanwege afron-
dingsverschillen bij de elementlengtes (paragraaf 7.3.1 en 7.3.2). Er treden daarom naast normaalkrachten ook 
nog geringe buigende momenten op in de dakelementen boven de vertakkende kolom en/of de elementen van de 
kolom zelf voor zover deze om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn (paragraaf 8.2).  
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afbeelding 8.9  Variant 1: belastingafdracht gelijkmatige verticale belasting  

Er zullen daarentegen wel horizontale krachten op de horizontale vakwerkligger werken wanneer de puntlasten 
op de bovenste takken niet allemaal gelijk zijn (afbeelding 8.10). Er kunnen dan ook normaalkrachten optreden 
in de dakelementen tussen de kolommen. Bovendien treden er bij de ongelijkmatig belaste kolommen naast 
normaalkrachten ook buigende momenten op in de dakelementen boven de vertakkende kolommen en/of de 
elementen van de kolom zelf voor zover deze om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn. Niet alleen ont-
staan er horizontale reactiekrachten in het dak, zoals ook bij de horizontale windbelasting, maar ook treden er 
horizontale reactiekrachten op aan de voet van elke kolom, die op ongelijkmatige krachten belast wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.10  Variant 1: belastingafdracht ongelijkmatige verticale belasting 

Bij deze variant zullen er slechts geringe horizontale belastingen op de horizontale vakwerkliggers werken ten-
gevolge van temperatuurverschillen. De horizontale uitzetting of inkrimping van het dakraster wordt immers 
niet belemmerd door de stabiliteitsverbanden.  

Tot nu toe is er vanuit gegaan dat de verticale stabiliteitsverbanden in combinatie met de horizontale stabiliteits-
verbanden zorgen voor starre horizontale steunpunten voor de raamwerken. Wanneer de stijfheid van de stabili-
teitsverbanden echter gering is, zullen ze slechts voor flexibele horizontale steunpunten kunnen zorgen. Dat er 
bij deze variant sprake zal zijn van flexibele steunpunten is aannemelijk, omdat over het algemeen voor (hori-
zontale) vakwerkliggers bij hallen geldt dat ze voldoende stijfheid hebben wanneer de constructiehoogte niet 
kleiner is dan circa 1/8 à 1/15 van de overspanning [6]. Bij de hiervoor beschreven variant geldt echter: 
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Het feit dat de steunpunten flexibel zijn maakt geen verschil voor het afdragen van gelijkmatige puntlasten op de 
bovenste takken. Bij het afdragen van ongelijkmatige verticale puntlasten op de bovenste ‘takken’ zullen grotere 
vervormingen van de constructie optreden wanneer de stabiliteitsverbanden slechts zorgen voor flexibele steun-
punten in plaats van voor (nagenoeg) starre steunpunten. Hierdoor kunnen tweede-orde effecten een belangrijke 
rol gaan spelen. Door deze tweede-orde effecten zullen de krachten en momenten in de constructie toenemen 
evenals de vervormingen. Ditzelfde geldt ook met betrekking tot de horizontale krachten ten gevolge van de 
horizontale windbelasting op de gevel. 

8.3.1.4 Variant 2 

Algemeen 

Bij de tweede variant van een geschoorde vertakkende kolomconstructie die hier genoemd wordt, wordt er uit-
gegaan van vier horizontale stabiliteitsverbanden, in de dakstroken direct achter de gevel, en van twee maal vier 
verticale stabiliteitsverbanden tussen de gevelkolommen aan de uiteinden van de dakstroken met de horizontale 
stabiliteitsverbanden. Het aanbrengen van vier horizontale verbanden direct achter de gevel is een logische 
keuze omdat de windbelasting op de gevel, die voor de helft naar de rand van het dak van de vertakkende ko-
lomconstructie wordt afgedragen, een belangrijke horizontale belasting is. 

Ook voor deze variant geldt dat de verticale stabiliteitsverbanden er in combinatie met de horizontale stabili-
teitsverbanden voor zorgen dat de raamwerken in horizontale richting gesteund worden. Dit is schematisch 
weergegeven in afbeelding 8.11. In hoeverre deze steunen werkelijk te schematiseren zijn tot starre steunpunten 
is wederom afhankelijk van de stijfheid van de horizontale en verticale stabiliteitsverbanden. Dit komt aan het 
einde van deze paragraaf nog nader aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.11  Variant 2: geschoorde vertakkende kolomconstructie met ‘starre’ steunpunten 

Ook voor deze variant geldt, net als voor variant 1, dat beide hoofdvarianten van de vormvaste kolom met bijbe-
horend dakvlak uit pararaaf 8.2 in principe toegepast kunnen worden in dit geschoorde stabiliteitssysteem.  

Belastingafdracht 

Voor variant 2 is de belastingafdracht van horizontale belastingen weergegeven in afbeelding 8.12. In tegen-
stelling tot bij de eerste variant hoeft een horizontale windbelasting op een gevel niet meer door een groot aantal 
dakelementen te worden doorgegeven voordat ze als belasting op een horizontale vakwerkligger werkt. Hier-
door treden er ten gevolge van een dergelijke belasting, in tegenstelling tot bij variant 1, geen buigende mo-
menten op in de dakelementen boven de vertakkende kolom en/of de elementen van de kolom zelf voor zover 
deze om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn (paragraaf 8.2). 
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afbeelding 8.12  Variant 2: belastingafdracht horizontale belasting 

Naast de horizontale krachten ten gevolge van de horizontale windbelasting op de gevel treden er ook bij deze 
variant horizontale krachten in het dak op ten gevolge van het splitsen van verticale belastingen. Bij deze variant 
zullen er, in tegenstelling tot bij variant 1, horizontale krachten op de horizontale vakwerkligger werken ten 
gevolge van gelijkmatige puntlasten op de bovenste takken (afbeelding 8.13). De belastingafdracht van gelijk-
matige verticale puntlasten op de bovenste ‘takken’ zal daarbij niet meer plaatsvinden zoals in hoofdstuk 4 is 
besproken. Er zullen bij gelijkmatige neerwaartse puntlasten niet alleen trekkrachten optreden in de elementen 
boven de vertakkende kolommen maar ook drukkrachten in de dakelementen tussen de kolommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.13  Variant 2: belastingafdracht gelijkmatige verticale belasting 

Wanneer de puntlasten op de bovenste takken niet allemaal gelijk zijn, zullen er eveneens normaalkrachten 
optreden in de dakelementen tussen de kolommen en zullen er eveneens horizontale krachten op de horizontale 
vakwerkliggers werken (afbeelding 8.14). Bovendien treden er bij de ongelijk belaste kolommen naast normaal-
krachten ook buigende momenten op in de dakelementen boven de vertakkende kolommen en/of de elementen 
van de kolom zelf voor zover deze om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn. Niet alleen ontstaan er hori-
zontale reactiekrachten in het dak, zoals ook bij de horizontale windbelasting, maar ook treden er horizontale 
reactiekrachten op aan de voet van elke kolom, die op ongelijkmatige krachten belast wordt. Dit alles is ook bij 
variant 1 het geval. 
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afbeelding 8.14  Variant 2: belastingafdracht ongelijkmatige verticale belasting 

Bij deze variant kunnen er, in tegenstelling tot bij variant 1, niet te verwaarlozen horizontale belastingen op de 
horizontale vakwerkliggers werken tengevolge van temperatuurverschillen. De horizontale uitzetting of inkrim-
ping van het dakraster wordt immers belemmerd door de stabiliteitsverbanden.  

Ook bij deze variant is het net als bij de eerste variant aannemelijk dat de stabiliteitsverbanden slechts voor 
flexibele horizontale steunpunten kunnen zorgen. Bij deze variant maakt dat, in tegenstelling tot bij variant 1, 
echter wel verschil voor het afdragen van gelijkmatige puntlasten op de bovenste ‘takken’. Dit komt omdat bij 
het afdragen van die belasting de steunpunten bij deze variant wél reactiekrachten leveren. Met het toenemen 
van de flexibiliteit van de steunpunten zullen de optredende reactiekrachten kleiner worden evenals de druk-
krachten in de dakstroken tussen de vertakkende kolommen. Ook bij het afdragen van ongelijkmatige verticale 
puntlasten op de bovenste takken en bij het afdragen van horizontale windbelastingen is de flexibiliteit van de 
horizontale steunpunten van invloed op de belastingafdracht. Wanneer de steunpunten erg flexibel zijn kunnen 
tweede-orde effecten een belangrijke rol gaan spelen.  

8.3.1.5 Andere varianten 

Omdat het bij de twee bekeken varianten aannemelijk is dat er bij de horizontale en verticale stabiliteitsverban-
den sprake is van flexibele steunpunten voor de geschoorde raamwerken is het verstandig ook nog andere vari-
anten te bekijken. Flexibele steunpunten bij geschoorde raamwerken hebben namelijk, zoals al is vermeld, als 
nadeel dat tweede-orde effecten een belangrijke rol kunnen spelen. Hierdoor kunnen de krachten en momenten 
in de constructie toenemen evenals de vervormingen. Dit heeft weer als nadeel dat er meer materiaal voor de 
constructie nodig zal zijn om aan de eisen van sterkte, stijfheid en tweede-orde stabiliteit te voldoen. 

Een manier om een gunstigere geschoorde vertakkende kolomconstructie te krijgen is het breder maken van de 
horizontale en verticale stabiliteitsverbanden. Zo is bij een breedte van 7 ⋅ ldak de verhouding tussen de hoogte en 
de lengte van de horizontale vakwerkliggers:  
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Deze verhouding is zelfs nog wat kleiner dan de gebruikelijke verhoudingen voor de stabiliteitsverbanden van 
hallen, die liggen tussen 1/8 en 1/15. De vertakkende kolomconstructie is echter ook hoger dan de gangbare één-
verdiepingshoge hallen waardoor de horizontale windbelasting op de gevel en dus ook die op het dak groter zal 
zijn.  

Wanneer de horizontale vakwerkliggers breder zijn dan ldak, zal er extra aandacht besteed moeten worden aan 
het inpassen van de vakwerkliggers in het dakraster met vakken van ldak ⋅ ldak. Ook zal er goed gekeken moeten 
worden naar de vormvastheid van de individuele vakken van het dakraster omdat één vak van de vakwerkligger 
dan niet meer (noodzakelijk) gekoppeld is aan één vak van het dakraster. Bovendien zal er, wanneer ook de 
verticale stabiliteitsverbanden breder zijn dan ldak, extra aandacht besteed moeten worden aan het inpassen van 
de diagonalen van de verbanden tussen de gevelkolommen, die een hart-op-hart-afstand hebben van ldak.  
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De belastingafdracht zal bij wijziging van de breedte van de stabiliteitsverbanden bij variant 1 en 2 in detail wat 
anders zijn dan zoals dat hiervoor besproken is. Het principe dat de horizontale windbelastingen opgenomen 
worden door de verticale stabiliteitsverbanden blijft echter hetzelfde. Ook het principe van het optreden van 
normaalkrachten in de dakstroken tussen de vertakkende kolommen wanneer de kolommen aan weerszijde van 
die stroken horizontaal gesteund worden en ze belast worden op (gelijkmatige) verticale puntlasten geldt nog 
steeds. Tenslotte geldt ook hier dat ongelijkmatige verticale puntlasten naast verticale oplegreacties aan de voet 
van de ‘stam’ ook horizontale oplegreacties zowel aan de voet van de ‘stam’ als ter plaatse van de verticale sta-
biliteitsverbanden veroorzaken. Bovendien treden er dan bij de ongelijkmatig belaste kolommen ook momenten 
op in de dakelementen boven de vertakkende kolommen en/of de elementen van de kolom zelf voor zover deze 
om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn. 

Naast de twee besproken varianten zijn er ook nog varianten denkbaar, al dan niet met stabiliteitsverbanden die 
breder zijn dan ldak, waarbij de verticale en/of horizontale stabiliteitsverbanden zich op andere plaatsen bevinden 
of waarbij er meer stabiliteitsverbanden zijn. Bovendien zou er eventueel ook nog gekozen kunnen worden voor 
het toepassen van een dak met schijfwerking, in plaats van voor het toepassen van horizontale vakwerkliggers in 
het dak, dat fungeert als een horizontale ligger, om horizontale belastingen over te brengen naar de verticale 
stabiliteitsverbanden. Hiervoor moet dan de aanvullende dakconstructie, waarvoor nog geen keuze is gemaakt, 
aangewend worden. Dit betekent dat die aanvullende dakconstructie onderdeel gaat uitmaken van de primaire 
dakconstructie, en dat die niet alleen op verticale maar ook op horizontale krachten belast gaat worden. 

8.3.2 Ongeschoorde draagconstructie 
In deze paragraaf wordt eerst algemeen ingegaan op het toepassen van een ongeschoorde vertakkende kolom-
constructie. Daarna komen de voor- en nadelen aan de orde. Vervolgens wordt er een aantal varianten van een 
dergelijke vertakkende kolomconstructie besproken waarbij er aandacht besteed wordt aan de belastingafdracht 
bij die constructies. Er wordt bij de varianten alleen gekeken naar de vertakkende kolommen en het dakvlak 
boven en tussen de vertakkende kolommen en niet naar de gevelkolommen en de randdakstroken. De gevelko-
lommen en de randdakstroken komen verderop in deze paragraaf namelijk apart aan de orde.  

De belastingafdracht bij de verschillende varianten zal kwalitatief bekeken worden aan de hand van de belas-
tingafdracht van de ongeschoorde raamwerken met enkele kolommen waarmee de varianten van de onge-
schoorde vertakkende kolomconstructie te vergelijken zijn. Ook zullen de verschillende soorten van 
belastingafdracht onderling vergeleken worden. Bij die vergelijkingen wordt er vanuit gegaan dat de horizontale 
belastingen op de draagconstructies even groot zijn en dat de verschillende draagconstructie-elementen identiek 
zijn. Dit laatste betekent dat de buigstijfheden van de verschillende draagconstructie-elementen in elke variant 
hetzelfde zijn. Alleen de verbindingen tussen de draagconstructie-elementen verschillen. 

Als laatste wordt er in deze paragraaf ingegaan op de vraag welke van de varianten het gunstigst zou zijn om toe 
te passen.  

8.3.2.1 Algemeen  

Zoals in paragraaf 8.3.1 is aangegeven, is de vertakkende kolomconstructie in twee richtingen te schematiseren 
tot een reeks instabiele raamwerken wanneer zowel de vormvaste kolommen en het bijbehorende dakvlak uit 
paragraaf 8.2 als de gevelkolommen aan de voet scharnierend verbonden worden en wanneer de dakelementen 
tussen de kolommen ook aan weerszijde scharnierend verbonden worden (afbeelding 8.5). In paragraaf 4.2.2.1 
van deel 1 is een aantal stabiele ongeschoorde raamwerken met enkele kolommen besproken. Van die raamwer-
ken zijn varianten van een stabiele ongeschoorde vertakkende kolomconstructie af te leiden.  

Over het algemeen geldt dat bij een ongeschoorde constructie horizontale belastingen op het gebouw ter hoogte 
van het dak naar de fundering kunnen worden afgedragen door het optreden van buigende momenten in de ko-
lommen en/of de horizontale draagconstructie-onderdelen. In welke elementen van een vertakkende kolom en 
het bovengelegen dakvlak precies buigende momenten optreden hangt af van de manier waarop de verbindingen 
aan weerszijde van die elementen zijn uitgevoerd. 

Bij een horizontale windbelasting op de gevel, die voor de helft naar de rand van het dak van de vertakkende 
kolomconstructie wordt afgedragen, wordt de belasting door de dakelementen over de verschillende vertakkende 
kolommen verdeeld (afbeelding 8.15). Hierbij treden er in ieder geval normaalkrachten in de dakelementen op. 
Bovendien treden er ook nog buigende momenten in de dakelementen en/of de elementen van de kolom op voor 
zover deze elementen om de x- of de y-as momentvast verbonden zijn.  
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afbeelding 8.15  Belastingafdracht horizontale belasting 

Naast de horizontale krachten ten gevolge van de horizontale windbelasting op de gevel treden er ook horizon-
tale krachten in het dak op ten gevolge van het splitsen van verticale belastingen. Bij ongeschoorde vertakkende 
kolomconstructies zullen er geen horizontale krachten op de constructie werken ten gevolge van gelijkmatige 
puntlasten op de bovenste ‘takken’ (afbeelding 8.16). De belastingafdracht vindt dan plaats zoals in hoofdstuk 4 
is besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.16  Belastingafdracht gelijkmatige verticale belasting  

Er zullen daarentegen wel horizontale krachten op de constructie werken wanneer de puntlasten op de bovenste 
takken niet allemaal gelijk zijn (afbeelding 8.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.17  Belastingafdracht ongelijkmatige verticale belasting 

Bij ongeschoorde vertakkende kolomconstructies zullen er slechts geringe horizontale belastingen op de con-
structie werken tengevolge van temperatuurverschillen. De horizontale uitzetting of inkrimping van het dakras-
ter wordt immers alleen belemmerd door de vertakkende kolommen zelf. 
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in principe geen horizontale oplegreacties aan de voet van de vertakkende kolommen 

 

- - - - - - - - - - - 

buiging in de vertakkende kolommen en/of het dak 
horizontale oplegreacties en/of inklemmingsmomenten aan de voet van de vertakkende kolommen 

- - 
normaalkrachten in alle dakelementen  

- 

buiging in de vertakkende kolommen en/of het dak 
horizontale oplegreacties en/of inklemmingsmomenten aan de voet van de vertakkende kolommen 

- - - - - - - - - - - - 
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8.3.2.2 Voor- en nadelen  

In paragraaf 4.2.2 van deel 1 is een aantal algemene kenmerken van ongeschoorde draagconstructies genoemd. 
Zo hebben ongeschoorde draagconstructies het voordeel dat er geen hinderlijke verticale verbanden aanwezig 
zijn. Daar staat echter tegenover dat ongeschoorde constructies ten opzichte van geschoorde constructies over 
het algemeen minder licht zijn. Dit komt omdat horizontale belastingen naar de fundering worden afgedragen 
door het optreden van buigende momenten in de kolommen en/of de horizontale draagconstructie-onderdelen.   

Ook zijn ze over het algemeen minder stijf omdat horizontale belastingen pas afgedragen worden nadat er een 
horizontale vervorming is opgetreden [6]. Hierdoor is de buigstijfheid van de elementen van het raamwerk (E⋅I) 
belangrijk. Hoe kleiner de buigstijfheden zijn, hoe slapper het raamwerk en hoe groter de horizontale vervor-
mingen ten gevolge van horizontale krachten. Vervolgens geldt dat hoe groter de horizontale vervormingen zijn, 
hoe groter de inwendige krachten ten gevolge van die vervormingen en de horizontale en verticale belastingen 
zullen zijn. Oftewel des te groter de tweede-orde effecten zijn [7]. Bovendien geldt er dat hoe groter de hori-
zontale vervormingen van de constructie zijn, hoe complexer het detail voor de aansluiting van de gevel op de 
dakrand wordt. 

Een ander nadeel van ongeschoorde draagconstructies kan zijn dat er inklemmingsmomenten in de fundering 
opgenomen moeten worden wanneer de kolommen aan de voet momentvast verbonden zijn. Nog een ander 
minpunt van ongeschoorde draagconstructies is dat de krachtsverdeling vaak gevoelig is voor vervormingen en 
zettingsverschillen. Dergelijke constructies zijn namelijk bijna altijd statisch onbepaald. Een voordeel van onge-
schoorde draagconstructies is wel weer dat er bij de montage over het algemeen minder hulpconstructies nodig 
zijn. Een nadeel dat echter weer met de montage van de constructie samenhangt is het feit dat de verbindingen 
vaak complexe momentvaste verbindingen zijn en geen eenvoudige scharnieren.  

Ook voor de vertakkende kolomconstructie kunnen de hiervoor genoemde voor- en nadelen van ongeschoorde 
draagconstructies gelden.  

8.3.2.3 Stabiele vertakkende kolommen en bijbehorend dakvlak 

Hierna wordt een zevental varianten besproken van stabiele vertakkende kolommen en bijbehorend dakvlak. Dit 
gebeurt aan de hand van de varianten van stabiele ongeschoorde raamwerken met enkele kolommen uit para-
graaf 4.2.2.1 van deel 1. Deze zijn te zien in afbeelding 4.7 van deel 1. De namen van de varianten in deze pa-
ragraaf komen overeen met die in deel 1. 

Variant a1  

Algemeen 

Een eerste mogelijkheid van een stabiel ongeschoord raamwerk, is een raamwerkconstructie met momentvaste 
verbindingen aan de voet en scharnierende verbindingen aan de top van de enkele kolommen. Voor de vertak-
kende kolomconstructie kan dit ongeschoorde stabiliteitssysteem op twee manieren worden uitgevoerd. Ten 
eerste kunnen de scharnierende verbindingen zich aan de uiteinden van de dakelementen, die tussen de vertak-
kende kolommen zitten, bevinden (afbeelding 8.18). De tweede mogelijkheid wordt verderop in deze paragraaf 
besproken (variant a2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.18 Variant a1: ingeklemde raamwerken met scharnierende verbindingen in het dak  

Beide varianten van de vormvaste kolom met bijbehorend dakvlak uit pararaaf 8.2 kunnen in principe toegepast 
worden in dit ongeschoorde stabiliteitssysteem. Wanneer de eerste variant wordt toegepast kunnen alle verbin-
dingen van het dakraster consequent scharnierend en alle verbindingen van de vertakkende kolommen conse-
quent momentenvast worden uitgevoerd. Bij variant 2 kunnen niet alle verbindingen in het dak en ook niet alle 
verbindingen in de kolommen consequent op dezelfde manier worden uitgevoerd.  
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Belastingafdracht  

Wanneer de constructie als variant a1 wordt uitgevoerd, treden er, bij een horizontale belasting op het gebouw 
ter hoogte van het dak, geen buigende momenten op in de dakelementen tussen de vertakkende kolommen. Er 
treden in de vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak in ieder geval buigende momenten op in de ‘stam’ 
van de kolom en in de vier ‘takken’ op het eerste vertakkingsniveau. De buigende momenten zullen vermoede-
lijk aan de voet van de vertakkende kolommen het grootst zijn. Dit is ook bij raamwerken met enkele kolommen 
het geval (afbeelding 8.19). Bij een horizontale belasting op een vertakkende kolomconstructie volgens variant 
a1 treden er niet alleen momenten op in de draagconstructie maar ook de fundering moet (inklemmings)mo-
menten opnemen. 

 

 

 

afbeelding 8.19 Variant a1: uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Bij een vertakkende kolomconstructie volgens variant a1, die belast wordt op een horizontale belasting, zijn de 
horizontale vervormingen en ook de hoekverdraaiingen aan de top van de vertakkende kolommen voornamelijk 
afhankelijk van de buigstijfheid van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen. De ‘kroon’ van de vertakkende 
kolommen is immers veel stijver dan de ‘stam’. Net als bij raamwerken met enkele kolommen speelt de buig-
stijfheid van de dakelementen tussen de kolommen geen rol (afbeelding 8.19).  

Variant a2 

Algemeen 

De vertakkende kolomconstructie kan ook worden uitgevoerd met scharnierende verbindingen aan de top van de 
‘stam’ (afbeelding 8.20). Bij dit systeem is één enkele vertakkende kolom met het bovengelegen dakvlak op 
zichzelf niet meer vormvast maar er ontstaat toch een stabiele constructie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.20 Variant a2: ingeklemde raamwerken met scharnierende verbindingen aan de top van de ‘stam’  

Ondanks dat één enkele vertakkende kolom met het bovengelegen dakvlak op zichzelf niet meer vormvast is, 
geldt ook voor deze variant dat de verbindingen in de ‘kroon’ van de vertakkende kolom volgens de twee va-
rianten uit paragraaf 8.2 kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de eerste variant wordt toegepast kunnen niet alle 
verbindingen van het dakraster consequent scharnierend en ook niet alle verbindingen van de vertakkende ko-
lommen consequent momentvast worden uitgevoerd. Bij variant 2 kunnen alle verbindingen in het dak con-
sequent momentvast en alle verbindingen in de kolommen consequent scharnierend worden uitgevoerd.  

Belastingafdracht 

Wanneer de vertakkende kolomconstructie als variant a2 wordt uitgevoerd, treden er bij een horizontale belas-
ting op het gebouw ter hoogte van het dak, in tegenstelling tot bij variant a1, wel buigende momenten op in de 
dakelementen tussen de vertakkende kolommen. Er treden in de vertakkende kolom en het bovengelegen dak-
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vlak in ieder geval buigende momenten op in de ‘stam’ van de kolom. In tegenstelling tot bij variant a1 treden er 
niet per definitie momenten op in de vier ‘takken’ op het eerste vertakkingsniveau. De belastingafdracht bij een 
vertakkende kolomconstructie volgens variant a2 is vergelijkbaar met een samenstel van de belastingafdracht 
van raamwerken met enkele kolommen volgens afbeelding 8.19 en afbeelding 8.23, die verderop in deze para-
graaf aan de orde komt. Dit is te zien in afbeelding 8.21. De buigende momenten zullen vermoedelijk, net als bij 
variant a1, aan de voet van de vertakkende kolommen het grootst zijn. Deze momenten zullen over het algemeen 
echter kleiner zijn dan bij variant a1 omdat er ook nog buigende momenten optreden in de ‘kroon’ van de 
vertakkende kolom en in de dakelementen. 

Bij een horizontale belasting op een vertakkende kolomconstructie volgens variant a2 treden er, net als bij va-
riant a1, niet alleen momenten op in de draagconstructie maar ook de fundering moet (inklemmings)momenten 
opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.21  Variant a2: samenstel van variant a1 en variant b: uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Bij een vertakkende kolomconstructie volgens variant a2, die belast wordt op een horizontale belasting, zijn de 
horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende kolommen voornamelijk afhankelijk van de buigstijf-
heid van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen en van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen. De 
‘kroon’ van de vertakkende kolommen is immers veel stijver dan de ‘stam’ en de dakelementen. Dit is in 
tegenstelling tot variant a1, waarbij de vervormingen alleen afhankelijk zijn van de buigstijfheid van de ‘stam’. 

De horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende kolommen zullen bij deze variant, bij een bepaalde 
horizontale belasting, over het algemeen kleiner zijn dan bij variant a1 omdat nu ook de stijfheid van de dak-
elementen een rol speelt. De hoekverdraaiing aan de top van de vertakkende kolommen is bij deze variant even-
eens kleiner dan bij variant a1 omdat de dakelementen tussen de vertakkende kolommen momentvast met die 
kolommen verbonden zijn. Dit is ook bij raamwerken met enkele kolommen het geval (afbeelding 8.21). 

Variant b 

Algemeen 

Een volgende mogelijkheid van een stabiel ongeschoord raamwerk is een raamwerkconstructie met moment-
vaste verbindingen aan de top en scharnierende verbindingen aan de voet van de kolommen. Voor de vertak-
kende kolomconstructie kan dit ongeschoorde stabiliteitssysteem worden uitgevoerd zoals te zien is in 
afbeelding 8.22.  
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afbeelding 8.22  Variant b: raamwerken met scharnierende verbindingen aan de voet van de kolom 

Beide varianten van de vormvaste kolom met bijbehorend dakvlak uit pararaaf 8.2 kunnen in principe toegepast 
worden in dit ongeschoorde stabiliteitssysteem. Wanneer de eerste variant wordt toegepast kunnen alle verbin-
dingen van de vertakkende kolommen consequent momentenvast maar niet alle verbindingen van het dakraster 
consequent scharnierend worden uitgevoerd. Bij variant 2 kunnen alle verbindingen in het dak consequent mo-
mentvast maar niet alle verbindingen in de kolommen consequent scharnierend worden uitgevoerd.  

Belastingafdracht 

Wanneer de vertakkende kolomconstructie als variant b wordt uitgevoerd, treden er bij een horizontale belasting 
op het gebouw ter hoogte van het dak, net als bij variant a2, zowel in de vertakkende kolom met bovengelegen 
dakvlak als in de dakelementen tussen de vertakkende kolommen buigende momenten op. Dit is vergelijkbaar 
met de belastingafdracht bij raamwerken met enkele kolommen volgens variant b (afbeelding 8.23). Er treden in 
de kolom en het bovengelegen dakvlak in ieder geval buigende momenten op in de ‘stam’ van de kolom en in de 
vier ‘takken’ op het eerste vertakkingsniveau. Dit laatste komt overeen met variant a1 en wijkt af van variant a2.  

De buigende momenten zullen vermoedelijk, in tegenstelling tot bij variant 1a en 1b, aan de top van de ‘stam’ 
het grootst zijn. De buigende momenten in de ‘stam’ van de kolom zullen bij deze variant over het algemeen 
kleiner zijn dan bij variant a1, omdat er nu niet alleen buigende momenten in de kolom kunnen optreden maar 
ook nog in de dakelementen tussen de vertakkende kolommen. 

Bij raamwerken met enkele kolommen zijn de buigende momenten aan de top van de kolom het grootst 
(afbeelding 8.23). Bij die raamwerken geldt dat de buigende momenten aan de uiteinden van de dakelementen 
net zo groot zijn als de momenten aan de top van de kolom. Bij de vertakkende kolommen is dit vermoedelijk 
niet het geval en zullen de momenten in de dakelementen en in de ‘kroon’ van de vertakkende kolom kleiner 
zijn. Dit komt omdat de momenten verdeeld kunnen worden over de ‘kroon’ van de vertakkende kolommen en 
de dakelementen. 

Bij een horizontale belasting op een vertakkende kolomconstructie volgens variant b hoeft de fundering, in te-
genstelling tot bij variant a1 en a2, geen inklemmingsmomenten op te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.23  Variant b: uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Bij een vertakkende kolomconstructie volgens variant b, die belast wordt op een horizontale belasting, zijn de 
horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende kolommen voornamelijk afhankelijk van de buigstijf-
heid van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen en van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen. De 
‘kroon’ van de vertakkende kolommen is immers veel stijver dan de ‘stam’ en de dakelementen. Dit komt over-
een met variant a2 en wijkt af van variant a1, waarbij de vervormingen alleen afhankelijk zijn van de buigstijf-
heid van de ‘stam’. 
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De horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende kolommen zullen bij deze variant, bij een bepaalde 
horizontale belasting, over het algemeen kleiner zijn dan bij variant a1 omdat nu ook de stijfheid van de dak-
elementen een rol speelt. Ze zullen bij deze variant over het algemeen echter groter zijn dan bij variant a2 omdat 
de plaats van de scharnierende verbindingen ongunstiger is. De plaats van de scharnierende verbindingen is bij 
deze variant ongunstiger dan bij variant a2 omdat de momenten aan de top van de ‘stam’ over het algemeen 
groter zijn dan aan de voet van de ‘stam’ wanneer wordt uitgegaan van een vertakkende kolomconstructie vol-
gens variant c. Deze variant wordt hierna besproken. 

De hoekverdraaiing aan de top van de vertakkende kolommen is, bij een bepaalde horizontale belasting, bij deze 
variant kleiner dan bij variant a1 omdat de dakelementen tussen de vertakkende kolommen momentvast met die 
kolommen verbonden zijn. Dit is ook bij raamwerken met enkele kolommen het geval (afbeelding 8.23). 

Variant c 

Algemeen 

Een volgende mogelijkheid van een stabiel ongeschoord raamwerk is een raamwerkconstructie met moment-
vaste verbindingen aan de voet en aan de top van de kolommen. Voor de vertakkende kolomconstructie kan dit 
ongeschoorde stabiliteitssysteem worden uitgevoerd zoals te zien is in afbeelding 8.24.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.24  Variant c: portalen met momentvaste verbindingen aan de voet van de kolom 

Net als bij variant b kunnen beide varianten van de vormvaste kolom met bijbehorend dakvlak uit pararaaf 8.2 in 
principe toegepast worden in dit ongeschoorde stabiliteitssysteem. Het enige verschil tussen variant b en c is 
immers de bevestiging van de voet van de kolom.  

Belastingafdracht 

Wanneer de vertakkende kolomconstructie als variant c wordt uitgevoerd, treden er bij een horizontale belasting 
op het gebouw ter hoogte van het dak, net als bij variant a2 en b, zowel in de vertakkende kolom met bovenge-
legen dakvlak als in de dakelementen tussen de vertakkende kolommen buigende momenten op. Dit is vergelijk-
baar met de belastingafdracht bij raamwerken met enkele kolommen volgens variant c (afbeelding 8.25). Er 
treden in de kolom en het bovengelegen dakvlak in ieder geval buigende momenten op in de ‘stam’ van de ko-
lom en in de vier ‘takken’ op het eerste vertakkingsniveau. Dit laatste komt overeen met variant a1 en b en wijkt 
af van variant a2.  

De buigende momenten in de ‘stam’ van de vertakkende kolom zijn bij deze variant kleiner dan bij variant a1, 
a2 en b omdat er nu buigende momenten in de kolom en in de dakelementen kunnen optreden én omdat de bui-
gende momenten in de ‘stam’ van de kolom over de hele lengte van de ‘stam’ aanwezig kunnen zijn. De ‘stam’ 
is namelijk aan beide uiteinden momentvast verbonden. Bij deze variant wordt de horizontale belasting zo goed 
mogelijk over de verschillende elementen verdeeld.  

De buigende momenten zullen vermoedelijk aan de voet van de ‘stam’ het grootst zijn. Bij raamwerken met 
enkele kolommen zijn de buigende momenten namelijk ook aan de voet van de kolom maximaal. Bij die raam-
werken zijn de buigende momenten aan de top van de kolom en dus ook aan de uiteinden van de dakelementen 
net zo groot als die aan de voet van de kolom. Bij de vertakkende kolommen is dit niet het geval en zullen de 
momenten in de dakelementen en in de elementen van de ‘kroon’ van de vertakkende kolom kleiner zijn. Dit 
komt omdat de momenten verdeeld kunnen worden over de verschillende elementen van de ‘kroon’ van de ko-
lommen en de dakelementen. 
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Bij een horizontale belasting op een vertakkende kolomconstructie volgens variant c treden er, net als bij variant 
a1 en a2 en in tegenstelling tot bij variant b, niet alleen momenten op in de draagconstructie maar ook de funde-
ring moet (inklemmings)momenten opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.25 Variant c: uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Bij een vertakkende kolomconstructie volgens variant c, die belast wordt op een horizontale belasting, zijn de 
horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende kolommen voornamelijk afhankelijk van de buigstijf-
heid van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen en van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen. De 
‘kroon’ van de vertakkende kolommen is immers veel stijver dan de ‘stam’ en de dakelementen. Dit komt over-
een met variant a2 en b en wijkt af van variant a1, waarbij de vervormingen alleen afhankelijk zijn van de buig-
stijfheid van de ‘stam’.  

De horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende kolommen zullen bij deze variant, bij een bepaalde 
horizontale belasting, over het algemeen kleiner zijn dan bij variant a1, a2 en b omdat de stijfheid van zowel de 
dakelementen als van de ‘stam’ van de vertakkende kolom optimaal gebruikt wordt doordat de elementen aan 
beide uiteinden momentvast verbonden zijn.  

De hoekverdraaiing aan de top van de vertakkende kolommen is, bij een bepaalde horizontale belasting, bij deze 
variant net als bij variant a2 en b ook weer kleiner dan bij variant a1 omdat de dakelementen tussen de vertak-
kende kolommen momentvast met die kolommen verbonden zijn. Dit is ook bij raamwerken met enkele ko-
lommen het geval (afbeelding 8.25). 

Variant d1 

Algemeen 

Een volgende mogelijkheid van een stabiel ongeschoord raamwerk is een raamwerkconstructie uitgevoerd als 
een driescharnierspant. Om deze werkelijk toe te kunnen passen voor de vertakkende kolomconstructie zonder 
een asymmetrische constructie te maken, moeten de dakstroken tussen de vertakkende kolommen, in de breedte 
gezien, niet uit één maar uit twee elementen bestaan. Beide elementen worden dan momentvast aan de dakvlak-
ken boven de vertakkende kolommen verbonden en onderling worden ze scharnierend verbonden. Dit onge-
schoorde stabiliteitssysteem kan voor de vertakkende kolomconstructie op twee manieren worden uitgevoerd. 
Ten eerste kunnen de onderste scharnierende verbindingen zich aan de voet van de kolom bevinden (afbeelding 
8.26). De tweede mogelijkheid wordt verderop in deze paragraaf besproken (variant d2). 

Omdat de buigstijfheid van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen over het algemeen veel kleiner 
zal zijn dan die van de ‘kroon’ van de vertakkende kolommen is variant b feitelijk ook al te schematiseren als 
een driescharnierspant. 

Beide varianten van de vormvaste kolom met bijbehorend dakvlak uit pararaaf 8.2 kunnen in principe toegepast 
worden in dit ongeschoorde stabiliteitssysteem. Zowel bij de eerste als bij de tweede variant kunnen niet alle 
verbindingen van het dakraster consequent op dezelfde manier worden uitgevoerd en ook niet alle verbindingen 
van de vertakkende kolommen.  
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afbeelding 8.26 Variant d1: driescharnierspanten met scharnieren aan de voet van de kolom 

Belastingafdracht 

Wanneer de vertakkende kolomconstructie als variant d1 wordt uitgevoerd zal de afdracht van horizontale be-
lastingen te vergelijken zijn met die bij variant b. Dit is ook bij raamwerken met enkele kolommen het geval 
(afbeelding 8.23, afbeelding 8.27). 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.27 Variant d1: uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Ook de vervormingen van een vertakkende kolomconstructie die als variant d1 wordt uitgevoerd en die belast 
wordt op een horizontale belasting, zullen te vergelijken zijn met die bij variant b. 

Variant d2 

Algemeen 

De vertakkende kolomconstructie kan ook worden uitgevoerd als een driescharnierspant met scharnierende 
verbindingen aan de top van de ‘stam’ (afbeelding 8.28). Bij dit systeem is één enkele vertakkende kolom met 
het bovengelegen dakvlak op zichzelf niet meer vormvast maar er ontstaat toch een stabiele constructie.  

Omdat de buigstijfheid van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen over het algemeen veel kleiner 
zal zijn dan die van de ‘kroon’ van de vertakkende kolommen is variant a2 feitelijk ook al te schematiseren als 
een driescharnierspant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.28 Variant d2: driescharnierspanten met scharnieren aan de top van de ‘stam’ 
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Ondanks dat één enkele vertakkende kolom met het bovengelegen dakvlak op zichzelf niet meer vormvast is, 
geldt ook hier dat de verbindingen in de ‘kroon’ van de vertakkende kolom volgens de twee varianten uit para-
graaf 8.2 kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de eerste variant wordt toegepast kunnen niet alle verbindingen 
van het dakraster consequent scharnierend en ook niet alle verbindingen van de vertakkende kolommen conse-
quent momentvast worden uitgevoerd. Bij variant 2 kunnen ook niet alle verbindingen in het dak consequent 
momentvast maar wel alle verbindingen in de kolommen consequent scharnierend worden uitgevoerd.  

Belastingafdracht 

De belastingafdracht van horizontale belastingen bij een vertakkende kolomconstructie volgens variant d2 is 
vergelijkbaar met een samenstel van de belastingafdracht van die belastingen bij raamwerken met enkele kolom-
men volgens afbeelding 8.23 en afbeelding 8.27. Dit is te zien in afbeelding 8.29. De belastingafdracht bij va-
riant d2 is daarom te vergelijken zijn met die bij variant a2 (afbeelding 8.21 en afbeelding 8.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.29  Samenstel van variant a1 en variant b1: uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Ook de vervormingen van een vertakkende kolomconstructie die als variant d2 wordt uitgevoerd en die belast 
wordt op een horizontale belasting, zullen te vergelijken zijn met die bij variant a2. 

Variant e 

Algemeen 

Een volgende mogelijkheid van een stabiel ongeschoord raamwerk is een raamwerkconstructie uitgevoerd als 
een éénscharnierspant. Om deze werkelijk toe te kunnen passen voor de vertakkende kolomconstructie zonder 
een asymmetrische constructie te maken moeten net als bij het driescharnierspant de dakstroken tussen de ver-
takkende kolommen, in de breedte gezien, uit twee elementen bestaan, die onderling scharnierend verbonden 
worden (afbeelding 8.30).  

Omdat de buigstijfheid van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen over het algemeen veel kleiner 
zal zijn dan die van de  ‘kroon’ van de vertakkende kolommen is variant c feitelijk ook al te schematiseren als 
een éénscharnierspant. 

Net als bij variant d1 kunnen beide varianten van de vormvaste kolom met bijbehorend dakvlak uit pararaaf 8.2 
in principe toegepast worden in dit ongeschoorde stabiliteitssysteem. Het enige verschil tussen variant d1 en e is 
immers de bevestiging van de voet van de kolom.  

 

Comment [MSOffice297]:  
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afbeelding 8.30 Variant e: éénscharnierspanten 

Belastingafdracht 

Wanneer de vertakkende kolomconstructie als variant e wordt uitgevoerd zal de afdracht van horizontale belas-
tingen te vergelijken zijn met die bij variant c. Dit is ook bij raamwerken met enkele kolommen het geval 
(afbeelding 8.25, afbeelding 8.31). 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 8.31 Variant e; uitbuigingsvorm en momentenlijn 

Ook de vervormingen van een vertakkende kolomconstructie die als variant e wordt uitgevoerd en die belast 
wordt op een horizontale belasting, zullen te vergelijken zijn met die bij variant c. 

8.3.2.4 Stabiele gevelkolommen en bijbehorend dakvlak 

Tot nu toe is alleen gekeken naar een stabiel geheel van de vertakkende kolommen en het dakvlak boven en 
tussen die kolommen. In het ontwerp van de vertakkende kolomconstructie komen echter ook nog gevelkolom-
men voor en er zijn ook nog dakelementen aanwezig die van vertakkende kolom naar gevelkolom en van gevel-
kolom naar gevelkolom overspannen. Ook deze elementen moeten vorm- en plaatsvast bevestigd worden. Dit 
kan door deze elementen steun te laten ontlenen aan de stabiele, ongeschoorde raamwerken met vertakkende 
kolommen. Ook kunnen de elementen onderdeel uitmaken van de ongeschoorde draagconstructie. 

Variant 1: gesteund door stabiele, ongeschoorde raamwerken met vertakkende kolommen  

Algemeen 

Wanneer zowel de uiteinden van de gevelkolommen als de uiteinden van alle dakelementen van de randstroken 
scharnierend verbonden worden, kunnen de gevelkolommen in één richting steun ontlenen aan de stabiele, on-
geschoorde raamwerken met vertakkende kolommen (afbeelding 8.32). De gevelkolommen en het bijbehorend 
dakvlak zijn nu in één richting stabiel.  

Om de gevelkolommen en het bijbehorend dakvlak ook in de andere richting stabiel te maken, kunnen er hori-
zontale stabiliteitsverbanden aangebracht worden in de vakken van de randstroken in het dak. Het is ook moge-
lijk om, in plaats van met stabiliteitsverbanden, de vakken van het dakraster met bepaalde aanvullende 
dakconstructie stabiel te maken. Een derde mogelijkheid is om de dakelementen tussen de vertakkende kolom-
men en de gevelkolommen momentvast te verbinden met de dakelementen langs de rand van het gebouw. Deze 
drie opties kunnen ook op de gevel betrekking hebben in plaats van op het dak.  
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afbeelding 8.32 Gesteunde gevelkolommen en bijbehorend dakvlak 

Belastingafdracht 

Wanneer de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak volgens variant 1 worden uitgevoerd, is de krachts-
werking in de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak te vergelijken met de krachtswerking in een ge-
schoorde draagconstructie. Dat wil zeggen dat er ten gevolge van horizontale belastingen op het gebouw ter 
hoogte van het dak alleen normaalkrachten optreden in de dakelementen. Op die manier worden horizontale be-
lastingen doorgegeven naar de stabiele ongeschoorde raamwerken met vertakkende kolommen, die de belas-
tingen verder afdragen.  

Variant 2: onderdeel van ongeschoorde vertakkende kolomconstructie 

Algemeen 

De gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak kunnen, zoals gezegd, ook onderdeel uitmaken van de onge-
schoorde vertakkende kolomconstructie. Hiertoe kunnen de gevelkolommen aan de voet of de top momentvast 
verbonden worden. Ook kunnen de dakelementen tussen de vertakkende kolommen en de gevelkolommen aan 
één of beide uiteinden momentvast verbonden worden. 

Wanneer alleen de verbinding aan de top van de gevelkolommen momentvast wordt uitgevoerd, moeten de ge-
velkolommen en het bijbehorend dakvlak nog apart in de zijdelings richting stabiel gemaakt worden. Dit kan op 
dezelfde manieren als bij variant 1. 

Belastingafdracht 

Wanneer de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak worden uitgevoerd volgens variant 2, worden hori-
zontale belastingen op het gebouw ter hoogte van het dak niet alleen afgedragen door de vertakkende kolommen 
maar ook door de gevelkolommen. Dit gebeurt door het optreden van buigende momenten in de kolommen 
en/of de horizontale draagconstructie-onderdelen. In welke elementen precies buigende momenten optreden 
hangt af van de manier waarop de verbindingen aan weerszijde van die elementen zijn uitgevoerd. 

Wanneer de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak onderdeel uitmaken van de ongeschoorde vertakkende 
kolomconstructie geldt er dat de meeste belastingafdracht zal plaatsvinden via het draagconstructie-onderdeel 
met de grootste stijfheid. Omdat de ‘kroon’ van de vertakkende kolommen in verhouding tot de gevelkolommen 
erg stijf is, zal de meeste belastingafdracht plaatsvinden via de vertakkende kolommen en niet via de gevelko-
lommen. 

8.3.3 Combinatie ongeschoorde en geschoorde draagconstructie 
In deze paragraaf wordt eerst algemeen ingegaan op het toepassen van een combinatie van een ongeschoorde en 
geschoorde vertakkende kolomconstructie. Daarna komen de voor- en nadelen aan de orde. 

8.3.3.1 Algemeen 

Wanneer de vormvaste kolommen en het bijbehorende dakvlak, de gevelkolommen en de tussen- en randstroken 
in het dak zodanig verbonden worden dat het geheel te schematiseren is tot een reeks stabiele ongeschoorde 
raamwerken kunnen er eventueel ook nog verticale stabiliteitsverbanden aangebracht worden (paragraaf 8.3.1 en 
8.3.2). In die gevallen wordt er eveneens gesproken van een geschoorde draagconstructie al is de belastingaf-
dracht anders dan in een zuivere geschoorde draagconstructie met scharnierende verbindingen aan de voet en 
aan de top van de vertakkende kolommen en de gevelkolommen. 

steungevend draagconstructie-onderdeel; 
stabiele ongeschoorde raamwerk met vertakkende kolommen 

gesteund draagconstructie-onderdeel 
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Als de vertakkende kolomconstructie wordt uitgevoerd als een combinatie van een ongeschoorde en een ge-
schoorde constructie zal de belastingafdracht als het ware ook een combinatie zijn van de twee verschillende 
soorten belastingafdrachten. Daarbij geldt dat de meeste belastingafdracht zal plaatsvinden via het draagcon-
structie-onderdeel met de grootste stijfheid.  

8.3.3.2 Voor- en nadelen 

Voor een geschoorde vertakkende kolomconstructie, die ook zonder de aanwezige verticale stabiliteitsverban-
den stabiel zou zijn, geldt een combinatie van enkele van de voor- en nadelen van zowel geschoorde als onge-
schoorde vertakkende kolomconstructies. 

Een nadeel van dergelijke vertakkende kolomconstructie, in vergelijking met een zuiver ongeschoorde vertak-
kende kolomconstructie, is het feit dat er hinderlijke verticale verbanden aanwezig kunnen zijn.  

Ten opzichte van een zuivere geschoorde vertakkende kolomconstructie kan het een nadeel zijn dat er eventueel 
inklemmingsmomenten in de fundering moeten worden opgenomen en een tweede nadeel kan zijn dat de 
krachtsverdeling gevoelig is voor vervormingen en zettingsverschillen. Dit hangt echter af van de manier waar-
op de geschoorde vertakkende kolomconstructie, die ook zonder de aanwezige verticale stabiliteitsverbanden 
stabiel zou zijn, is uitgevoerd. Alleen wanneer de ‘stam’ van de kolom is ingeklemd in de fundering spelen in-
klemmingsmomenten een rol en alleen wanneer de dakelementen tussen de vertakkende kolommen met een 
momentvaste verbinding bevestigd zijn is de constructie gevoelig voor met name zettingsverschillen.  

Een ander nadeel van een gecombineerde vertakkende kolomconstructie ten opzichte van een zuiver geschoorde 
vertakkende kolomconstructies is het feit dat er meer complexe momentvaste verbindingen zijn en minder een-
voudige scharnierende verbindingen. 

Ten opzichte van een zuivere geschoorde vertakkende kolomconstructie kan het een voordeel zijn dat de con-
structie tijdens de montage eenvoudiger stabiel te maken is. Bovendien kunnen de stabiliteitsverbanden even-
tueel lichter worden uitgevoerd maar daar staat wel tegenover dat de kolommen en/of de dakstroken rondom de 
vertakkende kolommen zwaarder moeten worden uitgevoerd. Omdat er voor het opnemen van horizontale be-
lastingen bij ongeschoorde raamwerken over het algemeen meer materiaal nodig is dan bij geschoorde, is dit 
echter niet echt als een voordeel te beschouwen. In vergelijking met een zuivere ongeschoorde vertakkende 
kolomconstructie kan het daarentegen een voordeel zijn dat de kolommen en/of de dakstroken rondom de ver-
takkende kolommen minder zwaar hoeven worden uitgevoerd. Bovendien kan het een voordeel zijn dat er met 
minder extra materiaal voldaan kan worden aan de stijfheidseisen voor de draagconstructie.  

8.4 Conclusies 
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de conclusies met betrekking tot de vormvaste vertakkende kolom 
en het bijbehorende dakvlak en die met betrekking tot de stabiele vertakkende kolomconstructie besproken. 

8.4.1 Vormvaste vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak 
Uit de bestudering van de vormvastheid van de vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak in paragraaf 8.2 
kan geconcludeerd worden dat er altijd minstens één verbinding van de vertakkende kolommen en het dakvlak 
momentvast moeten worden uitgevoerd om het geheel vormvast te maken. Het gaat dan om de verbinding aan 
de top van de ‘stam’ van de kolom. In dat geval moeten er wel stabiliteitsverbanden in de vakken van het dak-
vlak toegepast worden of moeten er bepaalde aanvullende dakconstructies gebruikt worden om het dakraster 
stabiel te maken. Wanneer dit niet gebeurt moeten er ook momentvaste verbindingen worden aangebracht in het 
dakraster of moeten ook de verbindingen op het tweede vertakkingsniveau van de kolom momentvast worden 
uitgevoerd. 

Wanneer een vertakkende kolom en het bovengelegen dakvlak belast worden op krachten ter plaatse van de 
verbindingen kunnen er in de elementen die aan twee uiteinden scharnierend verbonden zijn alleen maar nor-
maalkrachten optreden. In alle andere elementen kunnen naast normaalkrachten ook buigende momenten of 
zelfs wringende momenten optreden. 

8.4.2 Stabiele vertakkende kolomconstructie 
8.4.2.1 Geschoorde draagconstructie 

Uit de bestudering van de stabiliteit van de hele draagconstructie in paragraaf 8.3.1 kan geconcludeerd worden 
dat de vertakkende kolomconstructie met vormvaste vertakkende kolommen en bovengelegen dakvlak stabiel 
gemaakt kan worden door een aantal verticale stabiliteitsverbanden tussen de gevelkolommen toe te passen. Het 
dakraster moet dan wel in staat zijn horizontale belastingen op het gebouw ter hoogte van het dak door te geven 
naar die verbanden. Dit kan door in het dak horizontale vakwerkliggers te ontwerpen of door een dak met 
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schijfwerking toe te passen. In het tweede geval speelt niet alleen het dakraster maar ook de aanvullende dak-
constructie een rol.  

Het aantal horizontale en/of verticale stabiliteitsverbanden en de plaats en grootte van die verbanden is van in-
vloed op de belastingafdracht van de vertakkende kolomconstructie. In alle gevallen is de belastingafdracht 
echter zodanig dat horizontale belastingen opgenomen worden door het optreden van normaalkrachten in de 
horizontale en verticale stabiliteitsverbanden. Wat voor een andere krachten er nog optreden bij het afdragen 
van horizontale belastingen kan variëren. Ook de belastingafdracht bij gelijkmatige en ongelijkmatige verticale 
puntlasten op het dak kan variëren. 

Met betrekking tot de grootte van de verbanden geldt er dat bijvoorbeeld een breedte van 7 ⋅ ldak een veilige 
verhouding tussen de breedte en de lengte van de horizontale verbanden oplevert. Dit vraagt om extra aandacht 
bij het uitwerken van de constructie aangezien de overspanning van het dakraster en de hart-op-hart-afstand van 
de gevelkolommen ldak bedraagt. 

Een geschoorde vertakkende kolomconstructies met verticale stabiliteitsverbanden tussen de gevelkolommen 
heeft als eerste nadeel dat de verbanden hinderlijk kunnen zijn. Ten tweede geldt als minpunt dat er hulpcon-
structies nodig zijn bij de montage. Tegenover deze twee nadelen staat echter een groot aantal voordelen zoals 
het lichter en stijver zijn van de constructie en de mogelijk geringe fundatiebelastingen. Ook kunnen ze minder 
complexe verbindingen hebben. 

Afhankelijk van het aantal horizontale en/of verticale stabiliteitsverbanden en de plaats ervan kan een geschoor-
de vertakkende kolomconstructies ook nog specifieke nadelen hebben met betrekking tot de belastingafdracht. 
Zo worden bij twee of meer verticale stabiliteitsverbanden in één bepaalde richting vervormingen in het dak ten 
gevolge van verticale belastingen of temperatuurverschillen belemmerd waardoor er extra krachten op de con-
structie werken. Bij horizontale stabiliteitsverbanden die zich niet direct achter de gevel bevinden treden er bij 
horizontale belastingen niet alleen krachten op in het dak maar ook in de vertakkende kolommen. 

8.4.2.2 Ongeschoorde draagconstructie 

Stabiele vertakkende kolommen en bijbehorend dakvlak 

Algemeen 

Uit de bestudering van de stabiliteit van de hele draagconstructie in paragraaf 8.3.2 kan geconcludeerd worden 
dat de vertakkende kolomconstructie met vormvaste vertakkende kolommen en bovengelegen dakvlak ook sta-
biel gemaakt kan worden door een aantal bepaalde verbindingen van het geheel van alle vertakkende kolommen 
en het bijbehorende dakvlak momentvast uit te voeren. Het gaat dan om de verbindingen aan de voet van de 
kolom en/of de verbindingen aan de uiteinden van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen.  

De plaats van de momentvaste verbindingen is van invloed op de belastingafdracht van de vertakkende kolom-
constructie. In alle gevallen is de belastingafdracht echter zodanig dat horizontale belastingen en ongelijkmatige 
verticale belastingen opgenomen worden door het optreden van buigende momenten in de draagconstructie.  

Een ongeschoorde vertakkende kolomconstructies heeft als eerste voordeel dat er geen hinderlijke verbanden 
aanwezig zijn. Bovendien kan het, afhankelijk van de variant van het ongeschoorde raamwerk met vertakkende 
kolommen, als pluspunt hebben dat er geen of weinig hulpconstructies nodig zijn bij de montage. Tegenover 
deze voordelen staat echter een groot aantal nadelen.  

Zo zijn ongeschoorde constructies ten opzichte van geschoorde constructies over het algemeen minder licht en 
minder stijf en hebben ze meer complexe momentvaste verbindingen. Afhankelijk van de variant kunnen ze ook 
nog als nadeel hebben dat er inklemmingsmomenten in de fundering opgenomen moeten worden en dat de 
krachtsverdeling in de constructie gevoelig is voor vervormingen en zettingsverschillen.  

Hierna worden verschillende voor- en nadelen, die afhankelijk zijn van de variant van het ongeschoorde raam-
werk met vertakkende kolommen, uitgebreider besproken.  

Varianten 

Eén van de belangrijkste nadelen van ongeschoorde draagconstructies is de geringe horizontale stijfheid. Voor 
draagconstructies gelden namelijk eisen voor de horizontale verplaatsingen, die bij ongeschoorde draagcon-
structies vaak maatgevender zijn voor de bepaling van de dimensies van de elementen in plaats van de sterkte-
eisen. Het nadeel van de geringe stijfheid hangt dus vaak samen met het nadeel dat de constructie zwaar is. 

Variant a1 heeft van de besproken varianten van de ongeschoorde raamwerken met vertakkende kolommen de 
kleinste horizontale stijfheid, gevolgd door de varianten b en d1. De varianten a2 en d2 hebben een grotere stijf-
heid, maar de stijfheid van de varianten c en e is het grootst. Omdat de ‘kroon’ van de vertakkende kolommen 
vanwege zijn vorm al een stijf geheel is, zijn de horizontale vervormingen aan de top van de vertakkende ko-
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lommen voornamelijk afhankelijk van de buigstijfheid van de dakelementen tussen de vertakkende kolommen 
en/of van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen. De varianten c en e hebben de grootste horizontale stijfheid 
omdat de afzonderlijke stijfheden van zowel de dakelementen als van de ‘stam’ van de vertakkende kolom op-
timaal gebruikt wordt doordat de elementen aan beide uiteinden momentvast verbonden zijn. 

Bij variant c en e zijn bovendien de buigende momenten ten gevolge van horizontale belastingen waarschijnlijk 
het best over de elementen van de raamwerken met de vertakkende kolommen verdeeld, omdat zowel de ‘stam’ 
van de kolommen als de dakelementen tussen de vertakkende kolommen aan beide uiteinden momentvast ver-
bonden zijn. Wanneer de vertakkende kolommen en het bovengelegen dakvlak dan vervolgens zodanig vorm-
vast gemaakt zijn dat alle elementen onderling momentvast verbonden zijn is deze spreiding van de horizontale 
belastingen het best.  

Het voordeel van variant c ten opzichte van variant e is dat het hele dakraster op dezelfde manier kan worden 
uitgevoerd, zonder in de stroken tussen de vertakkende kolommen telkens twee elementen hoeven aan te 
brengen. Voor variant e zijn er geen overduidelijke voordelen aan te wijzen. Variant c is daarom de qua stijfheid 
meest gunstige variant. Ook is deze variant vermoedelijk qua gewicht het gunstigste. Voor variant c geldt daar-
entegen net als voor variant a1, a2, d2 en e, dat het nadelig is dat er inklemmingsmomenten in de fundering 
opgenomen moeten worden. Wat dat betreft zijn variant b en d1 gunstiger. 

Het pluspunt dat er geen of weinig hulpconstructies nodig zijn bij de montage van de constructie geldt vermoe-
delijk alleen voor de varianten a1, c en e. De varianten b en d1 hebben namelijk een scharnierende verbinding 
aan de voet van de vertakkende kolom en de varianten a2 en d2, aan de top van de ‘stam’ van de vertakkende 
kolom. 

Het nadeel dat de krachtsverdeling in de constructie gevoelig is voor vervormingen en zettingsverschillen geldt 
voor alle varianten met uitzondering van variant a1. Bij variant a1 zijn echter wel weer de vervormingen en 
hoekverdraaiingen aan de top van de vertakkende kolommen een punt van zorg. Deze zijn namelijk vooral af-
hankelijk van de buigstijfheid van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen.  

Stabiele gevelkolommen en bijbehorend dakvlak 

Algemeen 

Met betrekking tot de stabiliteit van de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak kan op basis van paragraaf 
8.3.2.4 geconcludeerd worden dat deze gegarandeerd kan worden door deze elementen steun te laten ontlenen 
aan de stabiele ongeschoorde vertakkende kolommen of door ze onderdeel te laten uitmaken van de onge-
schoorde draagconstructie. In het eerste geval kunnen de elementen scharnierend bevestigd worden mits er sta-
biliteitsverbanden in het dak of de gevel toegepast worden of mits er bepaalde aanvullende constructies gebruikt 
worden om de dakrandstrook of het gevelvlak stabiel te maken. Wanneer dit niet gebeurt moeten er ook mo-
mentvaste verbindingen aangebracht in de randstrook. In het tweede geval moeten de gevelkolommen aan de 
voet of de top en/of de dakelementen aan één of beide uiteinden momentvast verbonden worden. 

De wijze waarop de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak stabiel worden gemaakt is van invloed op de 
belastingafdracht van de vertakkende kolomconstructie. Bij de eerste variant is de krachtswerking in de gevel-
kolommen en het bijbehorende dakvlak te vergelijken met de krachtswerking in een geschoorde draagconstruc-
tie en bij de tweede variant met die in een ongeschoorde draagconstructie. In het laatste geval vindt de meeste 
belastingafdracht plaats via het draagconstructie-onderdeel met de grootste stijfheid.  

Varianten 

Bij het beoordelen van de varianten voor de ongeschoorde raamwerken met vertakkende kolommen was een 
belangrijk aspect de horizontale stijfheid. Ook bij het beoordelen van de twee varianten voor de gevelkolommen 
en het bovengelegen dakvlak wordt dit aspect bekeken. 

Wanneer de gevelkolommen onderdeel uitmaken van de ongeschoorde raamwerken met de vertakkende kolom-
men zullen ze een bijdrage leveren aan de stijfheid van die raamwerken. Omdat de gevelkolommen enkele ko-
lommen zijn, zal de stijfheid van deze kolommen echter veel kleiner zijn dan die van de vertakkende kolommen 
met hun stijve ‘kroon’. Hierdoor zal de bijdrage van de gevelkolommen aan de stijfheid van de hele draagcon-
structie gering zijn en heeft het uitvoeren van deze variant ten opzichte van de eerste variant qua stijfheid 
nauwelijks voordelen.  

De tweede variant is bovendien nadelig omdat er meer complexere verbindingen nodig zijn, er inklemmings-
momenten in de fundering kunnen optreden en de gevelkolommen en/of het bovengelegen dakvlak minder licht 
kunnen worden uitgevoerd. Wanneer de gevelkolommen volgens de tweede variant echter in de fundering in-
geklemd worden is dit wel gunstig voor de montage.    
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8.4.2.3 Combinatie geschoorde en ongeschoorde draagconstructie 

Uit paragraaf 8.3.3 kan geconcludeerd worden dat door het toepassen van een geschoorde vertakkende kolom-
constructie, die ook zonder de aanwezige verticale stabiliteitsverbanden stabiel zou zijn, het mogelijk maakt 
voordelen van geschoorde en ongeschoorde vertakkende kolomconstructies te combineren. Dit brengt echter 
ook een aantal (eerder genoemde) nadelen met zich mee.  

Wanneer de vertakkende kolomconstructie wordt uitgevoerd als een combinatie van een ongeschoorde en een 
geschoorde constructie zal de belastingafdracht een combinatie van twee soorten belastingafdracht zijn. Daarbij 
geldt dat de meeste belastingafdracht zal plaatsvinden via de draagconstructie-onderdelen met de grootste stijf-
heid.  

8.5 Keuzes 
Op basis van de analyse in dit hoofdstuk en op basis van de conclusies, die in de vorige paragraaf geformuleerd 
zijn, worden in deze paragraaf keuzes gemaakt met betrekking tot de stabiliteit van de vertakkende kolomcon-
structie. Eerst komt het type stabiliteitssysteem aan de orde. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op de 
variant van de ongeschoorde draagconstructie, de variant van de geschoorde draagconstructie en de variant van 
de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak. Vervolgens wordt de variant van de vormvaste vertakkende 
kolom en het bijbehorende dakvlak besproken en tenslotte wordt de uitwerking van het gekozen stabiliteits-
systeem besproken. 

8.5.1 Type stabiliteitssysteem  
De vertakkende kolomconstructie is in deel 2B zodanig ontworpen dat gelijkmatige verticale belastingen via 
normaalkrachten in de vertakkende kolommen worden afgedragen. Dit vanwege het feit dat normaalkrachten 
over het algemeen gunstigere inwendige krachten zijn met betrekking tot het materiaalverbruik van een con-
structie dan buigende momenten. Op basis daarvan is het voor de hand liggend om de constructie nu ook zoda-
nig te ontwerpen dat horizontale belastingen zo veel mogelijk via normaalkrachten kunnen worden afgedragen 
en om dus te kiezen voor een geschoorde draagconstructie met verticale stabiliteitsverbanden tussen de gevel-
kolommen.  

Deze keuze brengt een aantal voordelen maar ook een aantal nadelen met zich mee. De belangrijkste voordelen 
zijn dat de constructie relatief licht en relatief stijf is. Een van de nadelen kan zijn dat de verbanden hinderlijk 
kunnen zijn. Een nadeel dat een rol speelt waneer er twee of meer verticale stabiliteitsverbanden in één bepaalde 
richting zijn aangebracht, is dat vervormingen in het dak ten gevolge van verticale belastingen of temperatuur-
verschillen belemmerd waardoor er extra krachten op de constructie werken. Bij horizontale stabiliteitsverban-
den die zich niet direct achter de gevels bevinden is het daarentegen weer een nadeel dat er bij horizontale 
belastingen niet alleen krachten op in het dak maar ook in de vertakkende kolommen werken. 

Het nadeel dat er bij een geschoorde vertakkende kolomconstructie met verticale stabiliteitsverbanden tussen de 
gevelkolommen hulpconstructies nodig zijn bij de montage kan echter mogelijk gedeeltelijk ondervangen wor-
den door te kiezen voor een geschoorde variant, die ook zonder de aanwezige verticale stabiliteitsverbanden 
stabiel is. Om nu te zorgen dat er door de combinatie van de geschoorde vertakkende kolomconstructie met een 
ongeschoord systeem niet een groot aantal nieuwe nadelen bijkomt, moet wel de juiste variant uit de verschil-
lende ongeschoorde systemen gekozen worden. Dit komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

8.5.2 Variant ongeschoorde draagconstructie 
Voor het ongeschoorde systeem wordt gekozen voor variant a1 oftewel voor ingeklemde raamwerken met 
scharnierende verbindingen aan de uiteinden van de dakelementen, die tussen de vertakkende kolommen zitten 
(afbeelding 8.18). Voor onder andere die variant geldt namelijk het pluspunt dat er geen hulpconstructies nodig 
zijn bij de montage van de constructie. Bovendien geldt er alleen voor variant a1 het voordeel dat de constructie 
niet gevoelig is voor zettingsverschillen. Wat ook nog als een voordeel kan worden beschouwd is het feit dat bij 
variant a1 alleen de vertakkende kolommen bijdragen aan de stabiliteit van de constructie en niet ook nog alle 
dakelementen tussen die kolommen.  

Wanneer variant a1 zonder stabiliteitsverbanden als een zuivere ongeschoorde constructie wordt toegepast geldt 
er dat de horizontale stijfheid van de constructie in vergelijking met andere ongeschoorde varianten gering is. 
Dit komt omdat bij deze variant alleen de stijfheid van de vertakkende kolommen bijdraagt aan de horizontale 
stijfheid en niet die van de dakelementen tussen de kolommen. Hierbij is de buigstijfheid van de ‘stam’ van de 
kolom het belangrijkst, aangezien de  ‘kroon’ van de kolommen vanwege zijn vorm al een stijf geheel is. Ook 
bij ongelijkmatige verticale belastingen geldt er om dezelfde reden dat de stijfheid gering is vergeleken met 
andere ongeschoorde varianten. Dit laatste speelt ook een rol waneer variant a1 in een geschoorde constructie 
wordt toegepast. 
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Wanneer variant a1 zonder stabiliteitsverbanden als een zuivere ongeschoorde constructie wordt toegepast geldt 
er bovendien dat, bij horizontale belastingen op de constructie, de horizontale vervormingen en de hoekverdraai-
ingen aan de top van de vertakkende kolommen voornamelijk afhankelijk van de buigstijfheid van de ‘stam’ van 
de vertakkende kolommen. De ‘kroon’ van de vertakkende kolommen is immers veel stijver dan de ‘stam’ en de 
buigstijfheid van de dakelementen tussen de kolommen speelt helemaal geen rol omdat ze scharnierend verbon-
den zijn. Ook bij ongelijkmatige verticale belastingen geldt er om dezelfde reden dat de hoekverdraaiingen aan 
de top van de vertakkende kolommen voornamelijk afhankelijk zijn van de buigstijfheid van de ‘stam’ van de 
vertakkende kolommen. Dit laatste speelt ook een rol waneer variant a1 in een geschoorde constructie wordt 
toegepast. 

Bij variant a1 treden er, bij een horizontale belasting op het gebouw ter hoogte van het dak, geen buigende mo-
menten op in de dakelementen tussen de vertakkende kolommen. Er treden in ieder geval wel buigende mo-
menten op in de ‘stam’ van de kolom en in de vier ‘takken’ op het eerste vertakkingsniveau. De momenten 
zullen vermoedelijk aan de voet van de kolommen, waar ze zijn ingeklemd in de fundering, het grootst zijn.  

De montage van de geschoorde vertakkende kolomconstructie, die ook zonder verticale stabiliteitsverbanden al 
stabiel is, moet zodanig worden uitgevoerd dat de constructie in de ongeschoorde toestand zo min mogelijk op 
horizontale krachten of ongelijkmatige verticale krachten belast wordt. Op die manier hoeven de geringe stijf-
heid van variant a1 en de manier waarop de belasting wordt afgedragen bij die variant niet van (grote) invloed te 
zijn op de dimensies van de elementen van de geschoorde vertakkende kolomconstructie. De montage van de 
aanvullende dakconstructie en de gevel moeten daarom pas plaatsvinden nadat de vertakkende kolomconstructie 
geschoord is met de stabiliteitsverbanden.  

8.5.3 Variant geschoorde draagconstructie 
De vertakkende kolomconstructie wordt, zoals in paragraaf 8.5.1 is besloten, uitgevoerd als een geschoorde 
draagconstructie. Er moet nu nog een keuze gemaakt worden voor de plaats en het aantal van de verticale stabi-
liteitsverbanden. Ook moet er gekeken worden naar de manier waarop het dak de horizontale krachten doorgeeft 
naar die stabiliteitsverbanden. Hierbij wordt er in ieder geval uitgaan van een symmetrische oplossing. 

Er wordt er voor gekozen om, vergelijkbaar met variant 1 uit paragraaf 8.3.1, in de middenzone van elke gevel 
verticale stabiliteitsverbanden aan te brengen en om in het dak twee, onderling loodrechte, horizontale stabili-
teitsverbanden toe te passen, die in het verlengde van de verticale stabiliteitsverbanden, in het midden van het 
dak, gepositioneerd zijn.  

Deze keuze heeft als voordeel dat vervormingen in het dak ten gevolge van verticale belastingen of tempera-
tuurverschillen zo min mogelijk belemmerd worden, zodat er zo min mogelijk extra krachten op de constructie 
werken. De keuze heeft echter als nadeel dat horizontale belastingen op de gevel eerst door het dakvlak buiten 
de stabiliteitsverbanden moeten worden doorgegeven. Dit veroorzaakt krachten in zowel het dak als in de onder-
staande vertakkende kolommen. 

Er is er voor gekozen om naast de stabiliteitsverbanden in de gevel ook stabiliteitsverbanden in het dak toe te 
passen, en niet om een dak met schijfwerking te kiezen, vanwege het feit dat er dan geen aanvullende eisen 
gelden voor de nog te ontwerpen secundaire dakconstructie. 

Voor de breedte van zowel de horizontale als de verticale stabiliteitsverbanden is uitgegaan van 7 ⋅ ldak = 7 ⋅ 
4166 = 29162 mm. Dit levert namelijk vermoedelijk een veilige verhouding tussen de breedte en de lengte van 
de horizontale stabiliteitverbanden en zorgt voor een goede overgang tussen de horizontale en verticale stabili-
teitsverbanden. Bovendien kunnen de twee horizontale stabiliteitsverbanden bij een breedte van 7 ⋅ ldak, wanneer 
ze in het midden van het dakvlak gepositioneerd worden, precies over de twee middelste kolomrijen lopen. 
Hierdoor zal de krachtsverdeling zo uniform mogelijk zijn.  

In paragraaf 8.5.6 wordt verder in detail ingegaan op het ontwerp van de horizontale en verticale stabiliteitsver-
banden nadat de variant van de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak en de variant van de vormvaste 
vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak besproken zijn. 

8.5.4 Variant gevelkolommen en bijbehorend dakvlak 
Op basis van de conclusies uit paragraaf 8.4.2.2 wordt er voor gekozen om de gevelkolommen en het bijbeho-
rende dakvlak volgens variant 1 toe te passen. Dat wil zeggen dat de elementen van de gevelkolommen en de 
dakelementen van het bijbehorende dakvlak aan beide uiteinden scharnierend verbonden worden. Hierdoor kan 
het hele dakvlak van de vertakkende kolomconstructie, zoals in paragraaf 8.5.5 zal blijken, op een uniforme 
wijze uitgevoerd worden. Bovendien hoeven de kolommen zelf op deze manier geen directe bijdrage te leveren 
aan de horizontale stabiliteit van de hele constructie. Uiteraard zijn er wel diverse gevelkolommen die indirect 
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een bijdrage levert aan de horizontale stabiliteit van de constructie, namelijk de gevelkolommen die onderdeel 
uit maken van de verticale stabiliteitsverbanden. 

Door voor deze variant te kiezen, zullen er bij de montage van de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak 
wel hulpconstructies nodig zijn, aangezien de gevelkolommen aan de voet scharnierend verbonden zijn.     

In tegenstelling tot wat in paragraaf 8.3.2 is vermeld voor een ongeschoorde vertakkende kolomconstructie, zijn 
er, nu deze variant van de gevelkolommen en het bijbehorende dakvlak in een geschoorde vertakkende kolom-
constructie wordt toegepast, géén extra stabiliteitsverbanden of elementen met schijfwerking in de randstroken 
in het dak of in de gevel óf momentvaste verbindingen in zijdelingse richting nodig. Er zijn immers al horizon-
tale en verticale stabiliteitsverbanden aanwezig. 

8.5.5 Variant vormvaste vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak 
Omdat er voor gekozen is om de geschoorde vertakkende kolomconstructie ook zonder verticale verbanden 
stabiel te maken volgens variant a1, worden de dakelementen, die tussen de vertakkende kolommen zitten, aan 
de uiteinden scharnierend bevestigd. Wanneer de vertakkende kolommen en de bijbehorende dakvlakken vol-
gens variant 1 uit pararaaf 8.2 worden uitgevoerd, kunnen alle verbindingen van het dakraster consequent schar-
nierend en kunnen bovendien ook alle verbindingen van de vertakkende kolommen consequent momentvast 
worden uitgevoerd. Vandaar dat voor deze variant wordt gekozen. Er zijn bij deze variant géén extra stabiliteits-
verbanden of aanvullende draagconstructie-onderdelen met schijfwerking in het dakraster boven de vertakkende 
kolom nodig om het geheel vormvast te maken. 

Bij deze variant kunnen er, wanneer de constructie belast wordt op krachten ter plaatse van de verbindingen, in 
de dakelementen alleen maar normaalkrachten optreden. In de kolomelementen kunnen daarentegen ook bui-
gende momenten of zelfs wringende momenten optreden. 

8.5.6 Uitwerking stabiliteitssysteem 
Door de keuzes die in de voorgaande paragrafen gemaakt zijn, is het stabiliteitssysteem van de vertakkende 
kolomconstructie in grote lijnen bekend. Hierna wordt het stabiliteitssysteem nog verder uit gewerkt door nauw-
keuriger te kijken naar drie onderdelen van de primaire draagconstructie,  te weten de vertakkende kolommen, 
de primaire dakconstructie en de primaire gevelconstructie. Ter verduidelijking is in afbeelding 8.33 de volle-
dige primaire draagstructuur weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de elementen die zich op de 
rand van het dak en de gevel bevinden tot de gevel gerekend worden. 

 
afbeelding 8.33 Primaire draagstructuur 

8.5.6.1 Vertakkende kolommen 

Belastingafdracht 

De vertakkende kolommen worden, zoals in paragraaf 8.5.5 is gekozen, uitgevoerd met momentvaste verbin-
dingen zowel aan de voet als ter hoogte van de twee vertakkingsniveaus. Hierdoor kunnen er behalve normaal-
krachten ook momenten in de kolomelementen optreden. Deze momenten zullen met name optreden bij onge-
lijkmatige verticale belastingen op de kolommen aangezien gelijkmatige verticale belastingen op de kolommen 
(nagenoeg) zuiver via normaalkrachten worden afgevoerd (deel 2B) en aangezien horizontale belastingen op de 
top van de kolommen voornamelijk via de (stijve) stabiliteitsverbanden worden afgevoerd (paragraaf 8.5.1). 
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Draagconstructie-elementen 

Ondanks de mogelijkheid van het optreden van momenten in de kolom wordt toch vastgehouden aan de keuze, 
die in paragraaf 2.2.1 van deel 2A is gedaan, om de  kolomelementen uit te voeren als stalen ronde buisprofie-
len. De reden hiervoor is dat dergelijke profielen belangrijke architectonische kwaliteiten kunnen hebben als 
‘stam’ en ‘takken’ van de vertakkende kolommen.  

8.5.6.2 Primaire dakconstructie 
Algemeen 

De schematisering van de primaire dakconstructie is weergegeven in afbeelding 8.34. 

 
afbeelding 8.34 Primaire draagstructuur van de dakconstructie  

Belastingafdracht 

De hele ontworpen orthogonale, primaire dakconstructie wordt, zoals in paragraaf 8.5.2 en 8.5.5 is besloten, 
uitgevoerd met scharnierende verbindingen. Hierdoor kunnen er door zowel horizontale als verticale krachten 
ter plaatse van de verbindingen in het dakraster alleen normaalkrachten in de dakelementen optreden. Dit kun-
nen zowel trek- als drukkrachten zijn.  

Draagconstructie-elementen 

Vanwege het feit dat er enkel trek- of drukkrachten in de primaire dakelement kunnen optreden, wordt er vast-
gehouden aan de keuze, die in paragraaf 2.3.1 van deel 2A is gedaan, om de primaire dakelementen uit te voeren 
als stalen, ronde buisprofielen. Als verderop in het ontwerp blijkt dat er naast normaalkrachten toch ook aan-
zienlijke buigende momenten in de elementen optreden kan er eventueel nog voor een ander type profiel geko-
zen worden. Het optreden van aanzienlijke buigende momenten zou namelijk nog veroorzaakt kunnen worden 
door een secundaire dakconstructie, die tussen de elementen van de primaire dakconstructie overspant.   

Dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 

Belastingafdracht 

Bij het dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden veroorzaken gelijkmatige, neerwaartse belastingen op de onder-
staande kolommen trekkrachten in de dakelementen boven de vertakkende kolommen, zoals dat al bepaald is in 
deel 2B. In de dakelementen tussen de vertakkende kolommen treden dan in (nagenoeg) geen krachten op. Dit 
alles komt omdat elk van de vier dakvlakken dat zich buiten de stabiliteitsverbanden bevindt, slechts aan de kant 
van de horizontale stabiliteitsverbanden horizontaal gesteund wordt. De gevelkolommen geven immers geen 
horizontale steun omdat ze scharnierend met het dakvlak verbonden zijn. Om dezelfde reden zullen tempera-
tuursveranderingen ook nauwelijks krachten in het dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden veroorzaken. 
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Bij horizontale belastingen op de gevel of op het dakvlak zelf óf bij ongelijkmatige, verticale belastingen zullen 
de krachten in de dakelementen boven de vertakkende kolommen echter afwijken, zullen er ook krachten optre-
den in de dakelementen tussen de vertakkende kolommen en zullen er resulterende horizontale krachten op, met  
name, de stijve horizontale en verticale stabiliteitsverbanden werken.     

Horizontale stabiliteitsverbanden 

Geometrie en draagconstructie-elementen  

Vanwege het feit dat de horizontale stabiliteitsverbanden breder zijn dat de vakken van het dakraster is de keuze 
voor de geometrie van de horizontale vakwerkligger niet voor de hand liggend. Er is er voor gekozen om een 
soort meervoudig vakwerk te maken waarbij er, in tegenstelling tot bij een eenvoudig vakwerk, geen sprake is 
van slechts één ‘onderrand’ en één ‘bovenrand’ maar van een achttal ‘randen’ (afbeelding 8.34). Tussen al deze 
‘randen’ zijn zogenaamde ‘wanden’ aanwezig. De ‘randen’ en de ‘wanden’ van het meervoudige vakwerk zijn 
eenvoudigweg de scharnierend verbonden, orthogonale, primaire dakelementen van het al ontworpen dakraster 
met vakken van 4166 ⋅ 4166 mm2 (paragraaf 7.3.2). 

Om van een vakwerk te kunnen spreken moeten er tussen de ‘randen’ en de ‘wanden’ nog diagonalen aange-
bracht worden. Er is ervoor gekozen om deze diagonalen niet in alle vakken van het dakraster aan te brengen 
maar om te volstaan met diagonalen die zowel tussen de ‘randen’ als tussen de ‘wanden’ slechts óm het vak 
aanwezig zijn. De enige uitzonderingen hierop vormen de uiteinden van de horizontale vakwerkliggers waarbij 
tussen de ‘randen’ in alle vakken diagonalen aanwezig zijn. Dit laatste is gedaan om het geheel zelf in het hori-
zontale vlak stabiel te maken zonder hulp van de gevel. 

Er is ervoor gekozen om telkens twee, elkaar kruisende diagonalen in één vak van het dakraster toe te passen, 
die allebei alleen trek kunnen opnemen. Hierdoor kunnen de diagonalen op zichzelf zo slank en dus zo onop-
vallend mogelijk worden uitgevoerd. Vandaar ook dat de diagonalen als massieve, stalen staven worden uitge-
voerd. De uiteinden van de diagonalen worden logischerwijs scharnierend verbonden met de orthogonale 
primaire dakelementen. 

Belastingafdracht 

Bij de horizontale stabiliteitsverbanden veroorzaken gelijkmatige, verticale belastingen op de onderstaande 
kolommen, in tegenstelling tot bij het dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden, niet de krachten die in deel 2B 
zijn bepaald. Dit komt omdat er behalve de orthogonale, primaire dakelementen nu ook diagonalen aanwezig 
zijn. Bovendien worden de horizontale stabiliteitsverbanden in horizontale richting gesteund door de verticale 
stabiliteitsverbanden. Om deze laatste reden zullen temperatuursveranderingen ook krachten in de elementen 
van de stabiliteitsverbanden veroorzaken. 

Bij horizontale belastingen op de stabiliteitsverbanden door horizontale belastingen op de gevel of op het dak-
vlak óf bij ongelijkmatige, verticale belastingen zullen de krachten in de dakelementen nog verder afwijken en 
zullen er aanzienlijke resulterende horizontale krachten op, met name, de stijve verticale stabiliteitsverbanden 
werken. In die gevallen werken de horizontale stabiliteitsverbanden immers als een horizontale vakwerkligger. 
Door gelijkmatige, verticale belastingen is die horizontale vakwerkligger als het ware ‘voorgespannen’. 

8.5.6.3 Primaire gevelconstructie 

Algemeen 

De schematisering van de primaire dakconstructie is weergegeven in afbeelding 8.35. 

 
afbeelding 8.35 Primaire draagstructuur van de gevelconstructie  
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Verticale stabiliteitsverbanden 

Geometrie en draagconstructie-elementen 

Net als bij de horizontale stabiliteitsverbanden geldt dat de keuze voor de geometrie van de verticale vakwerken  
in de gevel niet voor de hand liggend is omdat de verticale stabiliteitsverbanden breder zijn dat de hart-op-hart-
afstand tussen de gevelkolommen, die weer gelijk is aan de breedte van de vakken van het dakraster (ldak). Er is 
er ook hier voor gekozen om een soort meervoudig vakwerk te maken waarbij er sprake is van een achttal 
‘randen’ (afbeelding 8.35). Deze ‘randen’ van het meervoudige vakwerk zijn eenvoudigweg de boven en onder 
scharnierend verbonden gevelkolommen op een afstand van 4166 mm.  

Tussen de ‘randen’ zijn de zogenaamde ‘wanden’ ontworpen, die in het vervolg worden aangeduid als horizon-
tale regels. Er is uitgaan van een hart-op-hart-afstand van de horizontale regels van 1/6 ⋅ h = 1/6 ⋅ 15000 = 2500 
mm. Deze horizontale regels worden aan beide uiteinden scharnierend met de gevelkolommen verbonden. De 
bovenste horizontale regels nemen een aparte plaats in omdat zij feitelijk zowel bij de verticale als bij de hori-
zontale stabiliteitsverbanden horen.  

Per vak van het orthogonale gevelraster zijn telken twee trekdiagonalen aangebracht die samen met de diagona-
len in het boven- of ondergelegen vak een zogenaamd stabiliteitskruis vormen. Net als voor de horizontale sta-
biliteitsverbanden geldt dat er dat de stabiliteitskruizen met trekdiagonalen zijn uitgevoerd, omdat die op 
zichzelf zo slank en dus zo onopvallend mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Voor deze diagonalen worden dan 
ook eveneens massieve, stalen staven toegepast die aan de uiteinden logischerwijs scharnierend verbonden wor-
den met het orthogonale gevelraster. 

Er is er voor gekozen om de gevel met de horizontale regels verticaal onder te verdelen omdat er anders zeer 
lange diagonalen nodig zouden zijn. Bovendien zijn er toch vaak horizontale regels in een gevel nodig in ver-
band met de gevelbekleding.  

Belastingafdracht 

Bij de verticale stabiliteitsverbanden veroorzaken gelijkmatige, verticale belastingen op het dak voornamelijk 
drukkrachten in de kolomelementen, al zullen er ook kleine momenten in de gevelkolommen en kleine krachten 
in de horizontale regels en de diagonalen optreden als gevolg van het feit dat de verticale stabiliteitsverbanden 
de horizontale stabiliteitsverbanden en daarmee de onderstaande vertakkende kolommen horizontaal steunen. 

Bij horizontale belastingen op de stabiliteitsverbanden die werken in het vlak van de stabiliteitsverbanden door 
horizontale belastingen op de aangrenzende gevels of het dakvlak óf bij ongelijkmatige, verticale belastingen op 
het dakvlak zullen er normaalkrachten in de elementen van de verbanden optreden volgens het vakwerkprincipe. 
Hierbij is het vakwerk als het ware ‘voorgespannen’ door gelijkmatige, verticale belastingen op het dak. 

Gevelvlak buiten stabiliteitsverbanden  

Geometrie en draagconstructie-elementen 

Voor het gevelvlak buiten de stabiliteitsverbanden geldt er dat er, net als bij de verticale stabiliteitsverbanden, 
tussen de verticale gevelkolommen horizontale regels met een hart-op-hart-afstand van 2500 mm ontworpen 
zijn. Ook deze horizontale regels worden aan beide uiteinden scharnierend met de gevelkolommen verbonden. 
De bovenste horizontale regels nemen wederom een aparte plaats in omdat zij feitelijk zowel bij het dakvlak als 
bij het gevelvlak horen.  

Belastingafdracht 

Bij de gevelvlakken buiten de verticale stabiliteitsverbanden veroorzaken gelijkmatige, verticale belastingen op 
het dak, in tegenstelling tot bij de verticale stabiliteitsverbanden, alleen drukkrachten en kleine buigende mo-
menten in de kolomelementen en geen krachten in de horizontale regels. Dit komt omdat elk van de gevelvlak-
ken buiten de stabiliteitsverbanden net als elk van de dakvlakken buiten de stabiliteitsverbanden, slechts aan de 
kant van het verticale stabiliteitsverband horizontaal gesteund wordt.  

Bij horizontale belastingen op de randen van een aangrenzende gevel werken er in de horizontale regels van een 
gevelvlak buiten de verticale stabiliteitsverbanden wel normaalkrachten. Dit komt omdat de horizontale regels 
de hoekkolom horizontaal steunen. 
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9 Inleiding deel 2D 
9.1 Doelstelling  
Het doel van dit deel van het afstudeerproject is om de vertakkende kolomconstructie, waarvoor in deel 2A, 2B  
en 2C al verschillende keuzes zijn gemaakt, verder te ontwerpen door keuzes te maken die betrekking hebben op 
het dak en de gevel. Bij het ontwerp van het dak en de gevel wordt wel al gekeken naar de detaillering van het 
dak en de gevel maar nog niet naar de detaillering van de vertakkende kolomconstructie. Deze detaillering komt 
pas in deel 2F aan de orde. 

9.2 Opbouw deel 2D, tekeningen en bijlagen 
Dit deel van het afstudeerrapport bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heeft betrekking op het 
ontwerp van het dak en het tweede op het ontwerp van de gevel. Bij dit deel hoort ook nog een bijlage, te weten 
bijlage 17, die te vinden is in de aparte bijlagenbundel. Ook de tekeningen die zich in de aparte tekeningenmap 
bevinden, horen bij dit deel. Omdat in principe alle tekeningen op dit hele deel van toepassing zijn, wordt in het 
vervolg van dit deel niet expliciet naar de tekeningen verwezen. 
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10 Dak 
10.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp besproken dat gemaakt is voor het dak van de vertakkende kolomconstructie. 
Hierbij ligt de nadruk op het ontwerp van de secundaire dakconstructie en alle aspecten die daarbij van belang 
zijn, aangezien de primaire dakconstructie in de voorgaande drie delen al uitgebreid aan de orde is geweest.  

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de dakconstructie, de bouwfysische aspecten van het dak, de hemelwater-
afvoer, de bouwtechniek en productie en de montage. 

10.2 Dakconstructie 
10.2.1 Primaire en secundaire dakconstructie 
Het ontworpen dak bestaat constructief gezien uit twee onderdelen, namelijk de primaire en de secundaire dak-
constructie. De ontworpen secundaire dakconstructie is als het ware los gekoppeld van de primaire dakconstruc-
tie. Dit wil ten eerste zeggen dat de ontworpen secundaire dakconstructie geen onderdeel uitmaakt van de 
hoofddraagconstructie en ten tweede betekent het dat de primaire dakconstructie niet direct de secundaire dak-
constructie ondersteunt.  

Dat de primaire, orthogonale dakelementen niet direct de secundaire dakconstructie ondersteunen is voordelig 
omdat de primaire dakelementen dan niet extra belast worden ten opzichte van de krachten door het afdragen 
van verticale en horizontale belastingen op de punten van het dakraster en er dus geen aanzienlijke buigende 
momenten in de primaire dakelementen optreden door verticale belastingen van de secundaire dakconstructie. 
De keuze om de primaire, orthogonale dakelementen uit te voeren als stalen, ronde buisprofielen, die in para-
graaf 2.3.1 van deel 2A gemaakt is en die in paragraaf 8.5.6.2 van deel 2C nog eens bekrachtigd is, wordt daar-
om gehandhaafd.  

Door het loskoppelen van de primaire en secundaire dakconstructie hoeft de secundaire dakconstructie alleen te 
zorgen voor het afdragen van de horizontale en verticale belastingen, die op de secundaire constructie zelf wer-
ken, naar de primaire draagconstructie oftewel naar de vertakkende kolommen en de primaire dak- en gevelcon-
structie. Omdat de secundaire dakconstructie geen onderdeel uitmaakt van de primaire draagconstructie kan 
deze bij de montage later aangebracht kan worden dan de primaire dakconstructie waardoor de laatste kan bij-
dragen aan een gunstigere krachtswerking tijdens de montage omdat verticale belastingen gesplitst kunnen wor-
den.  

10.2.2 Secundaire dakconstructie 
De ontworpen secundaire dakconstructie bestaat uit 625 betonnen schalen, ter grootte van de vakken van het 
raster van de primaire dakconstructie. De schalen overspannen tussen de toppen van de bovenste ‘takken’ van de 
vertakkende kolommen en/of de toppen van de gevelkolommen. De betonnen schalen zijn uitgevoerd als 
buckelschalen, die bedacht zijn door de Zwitserse ingenieur Isler. In bijlage 17 wordt uitgebreid ingegaan op de 
achtergronden van deze schalen.  

Belangrijkste kenmerk van de buckelschalen is dat ze, voorzien van voorspanwapening, een (nagenoeg) ideale 
geometrie hebben voor de belasting ten gevolge van het eigen gewicht van de schaal en voor gelijkmatige, verti-
cale belastingen. Er treden bij de genoemde belastingen namelijk (nagenoeg) alleen druknormaalkrachten in de 
schaal op. De keuze voor het toepassen van buckelschalen in de vertakkende kolomconstructie met eveneens 
een ideale geometrie voor gelijkmatige, verticale belastingen is daarom een consequente keuze. 

Doordat de secundaire dakconstructie van beton vervaardigd wordt, zal het eigen gewicht van de dakconstructie 
niet al te klein zijn. Dit lijkt in principe gunstig aangezien in paragraaf 7.3.4 van deel 2B is geconcludeerd dat 
het qua materiaalverbruik gunstiger is om een vertakkende kolomconstructie toe te passen wanneer het eigen ge-
wicht van de dakconstructie (Grep) niet al te klein is, omdat er dan minder extra materiaal nodig is voor de con-
structie in verband met het optreden van opwaartse belastingen. In paragraaf 7.3.4 staat echter ook dat het 
toepassen van een groter eigen gewicht van de dakconstructie dan die waarde waarbij er net geen opwaartse 
belastingen meer optreden (Grep = 1,71⋅10-3 N/mm2) in ieder geval qua materiaalverbruik niet gunstig meer is. 
Zoals in paragraaf 12.3.2 van deel 2E wordt berekend is het eigen gewicht van de secundaire dakconstructie 
echter Grep = 44.371 / 41662 = 2,56⋅10-3 N/mm2.  

In tegenstelling tot de meeste daken met buckelschalen die Isler ontworpen heeft, bestaat de ontworpen secun-
daire dakconstructie uit een veld buckelschalen waarbij de schalen constructief niet onderling verbonden zijn. 
Andere verschillen tussen de ontworpen schalen en de schalen die Isler ontworpen heeft, zijn dat de ontworpen 
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schalen kleiner zijn en dat de ontworpen schalen worden toegepast in combinatie met een staalconstructie in 
plaats van met een betonconstructie. 

De ontworpen buckelschalen van de secundaire dakconstructie zijn, met uitzondering van de schalen aan de 
randen en op de hoeken van het dak, allemaal identiek. De schalen zijn symmetrisch om de twee orthogonale en 
de twee diagonale assen en ze overspannen allemaal tussen de vier punten van een vak van het primaire dakras-
ter. Hierdoor zorgen ze voor gelijkmatige puntlasten op de bovenste ‘takken’ van de kolommen. Dit was een 
belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de secundaire dakconstructie omdat de vertakkende kolommen al op 
deze gelijkmatige puntlasten ontworpen zijn.  

De bepaling van de exacte vorm van de buckelschalen, de berekening van de krachtswerking in de schalen en de 
dimensionering van de schalen zelf en van de wapening in de schalen worden in het kader van dit afstudeer-
project niet uitgevoerd.  

De buitenmaten van de standaard buckelschalen, die overal worden toegepast behalve aan de randen en op de 
hoeken van het dakvlak, zijn vastgelegd op 4150 ⋅ 4150 mm2. Op basis van de gegevens uit bijlage 17 wordt de 
pijlhoogte van de schalen gesteld op h = 600 mm en de dikte op d = 60 mm. Er wordt uitgegaan van een pijl-
hoogte van 600 mm omdat dit ongeveer gelijk is aan de door Isler bepaalde verhouding van 1/10 van de lengte 
van de diagonaal van de schaal, te weten 1/10 ⋅ √2 ⋅ 4150 = 587 mm. Verder wordt er uitgegaan van een dikte 
van 60 mm omdat deze dikte volgens Isler minimaal nodig is voor zijn buckelschalen. Ondanks dat de ontwor-
pen schalen een kleinere overspanning hebben dan de schalen van Isler wordt de dikte niet verder gereduceerd 
omdat er ook nog wapening in de schaal moet kunnen worden aangebracht. Voor de vier randbalken van de 
schalen wordt uitgegaan van h = 200 mm en b = 100 mm. Deze afmetingen zijn aannemelijk voor een voorge-
spannen betonbalk met een overspanning van ruim 4000 mm en ze voldoen aan de minimale eisen voor binnen 
toegepaste, gewapende, prefab betonbalken volgens paragraaf 9.1.5 van NEN 6720 [13]. Om bouwtechnische 
redenen, die in paragraaf 10.5 aan de orde zullen komen, zijn de randbalken van de buckelschalen nog voorzien 
van betonconsoles met een hoogte en een breedte van 100 mm. 

De buckelschalen die zich aan de randen en op de hoeken van het dakvlak bevinden, wijken in zoverre af van de 
standaard buckelschalen dat ze zijn voorzien van één respectievelijk twee randbalken zonder console met een 
breedte van ongeveer 300 mm. De reden hiervoor is dat op die manier de productie van de schalen nog steeds 
seriematig kan plaatsvinden omdat de schaalvorm nog steeds identiek is, terwijl de gevelkolommen aan de 
randen en op de hoeken van het gebouw ook nog steeds centrisch belast kunnen worden bij de gegeven breedte 
van de dakstroken van 4166 mm omdat de randbalken breder zijn. Het enige nadeel hiervan is dat de bredere 
randbalken stijver zijn dan de andere balken waardoor ze meer belasting naar zich toe zullen halen. Hierdoor 
kan het zijn dat de secundaire dakconstructie niet volledig voor gelijkmatige puntlasten op de buitenste vertak-
kende kolommen van de vertakkende kolomconstructie zorgt. Dit aspect wordt in het vervolg van het afstudeer-
project echter buiten beschouwing gelaten. 

10.3 Bouwfysica  
Hierna wordt ingegaan op enkele bouwfysische aspecten van het ontworpen dak, te weten daglicht, warmte en 
vocht. De nadruk ligt hierbij op de secundaire dakconstructie. 

10.3.1 Daglicht  
Vanwege het zeer grote oppervlak van het ontworpen gebouw, is ervoor gekozen om in het dak daglichtvoor-
zieningen aan te brengen. Deze voorzieningen betreffen ronde dakkoepels die in de middens van alle betonnen 
schalen gepositioneerd zijn. Er is gekozen voor een ronde opening in het midden omdat de krachtswerking in de 
schaal daardoor niet negatief beïnvloed wordt. Verder hebben ronde openingen in de middens van alle schalen 
geen invloed op de krachtsverdeling in de vertakkende kolomconstructie omdat de standaard buckelschalen bo-
ven de vertakkende kolommen nog steeds allemaal identiek zijn en ze nog steeds allemaal symmetrisch zijn om 
de twee orthogonale en de twee diagonale assen. Het voordeel van koepels als daglichtvoorzieningen is boven-
dien nog dat ze gemakkelijk afwateren.  

Ook Isler heeft veelvuldig ronde dakkoepels toegepast bij zijn buckelschalen (bijlage 17). Op basis van de pro-
jecten van Isler die in de literatuur van bijlage 17 besproken worden, wordt de grootte van de ronde opening in 
het midden van een schaal gesteld op b = 800 mm. Voor de hoogte van de dakkoepel wordt uitgegaan van onge-
veer 170 mm.  
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10.3.2 Warmte en vocht  
De ontworpen betonnen secundaire dakconstructie heeft een goed warmteaccumulerend vermogen, wat uit het 
oogpunt van het nivelleren van temperatuurverschillen erg gunstig is. Omdat 60 mm beton echter een gering 
warmte-isolerend vermogen heeft, is het uit het oogpunt van het reduceren van warmteverliezen voor de meeste 
gebouwtoepassingen voor de hand liggend om de betonnen buckelschalen te isoleren.  

De isolatie kan of aan de binnenzijde (koud dak) of aan de buitenzijde van de betonnen schaal worden aange-
bracht (warm dak). Er wordt er voor gekozen om een warm dak toe te passen en dus om het isolatiemateriaal 
aan de buitenzijde van de schalen aan te brengen. Dit is in tegenstelling met de buckelschalen van Isler die altijd 
als een koud dak zijn uitgevoerd. Het verschil tussen de schalen van Isler en de schalen in de vertakkende ko-
lomconstructie is echter dat de laatste ondersteund worden door een stalen draagconstructie en niet door een 
betonnen draagconstructie. Bovendien zijn de buckelschalen van Isler groter dan die in de vertakkende kolom-
constructie waardoor ook de randbalken veel groter zijn. Hierdoor veroorzaakt het toepassen van een koud dak 
bij de schalen van Isler, ondanks het ontbreken van isolatiemateriaal ter plaatse van de vier oplegpunten van de 
buckelschaal, geen problematische koudebruggen. Bij de buckelschalen in de vertakkende kolomconstructie 
zouden de koudebruggen ter plaatse van de opleggingen bij een koud dak vermoedelijk echter wel problema-
tisch zijn. Het grootste gevaar daarbij is het optreden van condensatie op, met name, de (corrosiegevoelige) 
staalconstructie. Wanneer het isolatiemateriaal aan de buitenzijde van de betonnen schalen wordt aangebracht is 
het bovendien een voordeel dat het isolatiemateriaal niet zichtbaar is of niet visueel weggewerkt hoeft te wor-
den.  

De betonnen buckelschalen van Isler zijn vaak zonder aparte dakbedekking toegepast. De buckelschalen van de 
vertakkende kolomconstructie zijn echter ontworpen met een aparte dakbedekking over het isolatiemateriaal. 
Hier wordt in paragraaf 10.4 nog verder op ingegaan. Een eerste reden voor het toepassen van een aparte dakbe-
dekking is het feit dat anders het isolatiemateriaal waterbestendig moet zijn. Waterbestendige isolatiematerialen, 
zoals geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) of foamglas (CG), zijn echter relatief duur en bovendien zijn ze 
slechts in standaard platen te produceren. Een tweede reden om een aparte dakbedekking toe te passen is het 
gegeven dat er, in tegenstelling tot bij de meeste schalen van Isler, naden tussen aangrenzende buckelschalen 
aanwezig zijn. Zoals in paragraaf 10.4 zal worden toegelicht moeten deze naden waterdicht worden uitgevoerd 
zodat ze als goten kunnen functioneren in verband met de hemelwaterafvoer.  

Als isolatiemateriaal wordt geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) gekozen. De keuze voor EPS is onder an-
dere gebaseerd op de productietechnische eigenschappen van het materiaal. Met EPS is in principe elke ge-
wenste vorm te maken doordat de productie bestaat uit het vullen van een matrijs met polystyreenkorrels en het 
vervolgens verwarmen van die matrijs. Voor het ontworpen dak moet het isolatiemateriaal speciaal gemaakt 
worden in de vorm van de buckelschaal, waarbij wordt uitgegaan van een dikte van 100 mm. In Nederland is dit 
een gebruikelijke dikte voor EPS bij goed geïsoleerde gebouwen. EPS heeft naast de genoemde productietech-
nische eigenschappen als voordeel dat het in principe met elke ondergrond en met elk type (membraanvormig) 
dakbedekkingsmateriaal gecombineerd kan worden en dat het verbinden van het materiaal met de ondergrond en 
met de dakbedekking in principe op alle mogelijke manieren kan plaatsvinden. Tenslotte is EPS, wanneer een 
dichtheid van 30 kg/m3 wordt toegepast, goed beloopbaar. Dit is belangrijk omdat over het EPS in principe al-
leen nog een dunne dakbedekking wordt aangebracht en het dak wel toegankelijk moet zijn.  

Door het toepassen van een warm dak voorzien van een dakbedekkingsmateriaal is de betonnen secundaire 
dakconstructie goed beschermd tegen regen, temperatuurvariaties en inwendige condensatie. Om ook inwendige 
condensatie tussen de dakbedekking en het isolatiemateriaal te voorkomen wordt onder het isolatiemateriaal een 
dampremmende laag toegepast. 

10.4 Hemelwaterafvoer  
In het ontwerp van een dak is de hemelwaterafvoer een belangrijk aspect. Hierna wordt eerst ingegaan op de he-
melwaterafvoer van één dakelement en daarna op die van het totale dakvlak. 

10.4.1 Eén dakelement  
Het hemelwater dat op één buckelschaal valt, wordt in principe door de vorm van de schaal en van de aanwezige 
lichtkoepel automatisch afgevoerd naar de vier randen van de schaal. Zoals al in paragraaf 10.3.2 is vermeld zijn 
de buckelschalen van de vertakkende kolomconstructie zodanig ontworpen dat er een dakbedekkingsmateriaal 
over het isolatiemateriaal is aangebracht, dat op de betonnen schaalconstructie ligt. Er is gekozen voor een naad-
loos gespoten kunststof dakbedekking, waarvan verschillende soorten in de handel zijn, vanwege de gladde 
uitstraling en de eenvoudige applicatiemethode. Een membraanvormige dakbedekkingsmateriaal zou immers 
veel moeilijker in de gewenste vorm uit te voeren zijn.  
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10.4.2 Totale dakvlak  
Het hemelwater moet vanaf de vier randen van een buckelschaal nog verder naar beneden toe afgevoerd worden. 
Dit kan binnen of buiten het gebouw langs gebeuren. Een groot nadeel van het binnenlangs afvoeren van het 
hemelwater is dat er condensatieproblemen op kunnen treden wanneer het af te voeren hemelwater kouder is 
dan de lucht in het gebouw. Bovendien moeten er dan allerlei extra leidingen aangebracht worden in het gebouw 
terwijl je op het dak de horizontale goten feitelijk cadeau krijgt in de lagergelegen gedeeltes van de schalen ter 
plaatse van de randbalken. Er is daarom gekozen voor het buitenlangs afvoeren van het hemelwater. Om het 
hemelwater buitenlangs, en dus ook via de gevel, af te kunnen voeren moet het water van de randen van de 
schalen nog naar de randen van het gebouw getransporteerd worden. De randen van aangrenzende schalen 
moeten hiertoe wel nog waterdicht op elkaar aangesloten worden. Hoe het water vanaf de randen van het ge-
bouw naar beneden getransporteerd wordt, wordt besproken in paragraaf 11.3 van het volgende hoofdstuk over 
het ontwerp van de gevel.  

Over het algemeen geldt er voor platte daken dat er een effectief afschot in het dak moet worden aangebracht 
van minimaal 1% [11]. Dit afschot moet er dan voor zorgen dat er geen grote hoeveelheden water op het dak 
blijven staan. Dit kan namelijk wateraccumulatie veroorzaken. Bij het ontworpen dak is er daarentegen geen 
afschot aangebracht. Doordat het water in goten geconcentreerd wordt, kan er alleen water in de goten blijven 
staan. Dit levert weinig problemen op, omdat de goten gelegen zijn boven de stijve randbalken van de betonnen 
schalen, die nauwelijks gevoelig zullen zijn voor wateraccumulatie. Wanneer er wel afschot in het dak aange-
bracht had moeten worden, zou dit grote gevolgen gehad hebben voor het ontwerp van de hele constructie. Een 
afschot van minimaal 1% betekent immers een minimaal te realiseren hoogteverschil van 0,01 ⋅ 0,5 ⋅ 25 ⋅ 4166 = 
521 mm. Dit hoogteverschil had dan in de primaire of secundaire draagconstructie gerealiseerd moeten worden. 
Het aanpassen van de primaire draagconstructie zou een nieuw ontwerp van de vertakkende kolommen vragen 
of zou een rigoureuze aanpassing van de primaire dakconstructie tot gevolg hebben. Het aanpassen van de se-
cundaire dakconstructie, die zelf slechts 600 mm hoog is, zou daarentegen het ontwerp van de betonnen buckel-
schalen te niet doen. 

Er is ervoor gekozen om de aansluitingen tussen aangrenzende buckelschalen waterdicht te maken door stroken 
membraanachtig kunststof dakbedekkingsmateriaal toe te passen in de goten in combinatie met speciale kunst-
stof elementen voor de kruispunten van de goten. De detaillering van de goten komt in paragraaf 10.5 uitgebreid 
aan de orde.  

10.5 Bouwtechniek en productie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de bouwtechniek en de productie van het dak. In de eerste paragraaf wordt 
hierbij gekeken naar één dakelement en in de tweede paragraaf  ligt de nadruk op de overgang tussen de dak-
elementen. 

10.5.1 Eén dakelement 
10.5.1.1 Productie buckelschaal 

De betonnen buckelschalen kunnen prefab vervaardigd worden. Hiertoe kan volstaan worden met één schaal-
bekisting. Voor de afwijkende buckelschalen aan de randen en op de hoeken van het dak moeten de randen van 
de bekisting wel zodanig zijn uitgevoerd dat ook het mogelijk is om deze schalen te storten. Dit kan met verwis-
selbare randbekistingen of met inlegstukken in een vaste bekisting.  

De schalen kunnen het beste rechtop gestort worden, zodat de schalen bij het ontkisten aan de vier hoeken om-
hoog gehesen kunnen worden en zonder omkeren weer ergens kunnen worden neergelegd. De schalen worden 
dan door hun eigen gewicht op dezelfde krachten belast als wanneer ze eenmaal boven de vertakkende kolom-
constructie zijn aangebracht.  

De bekisting van de schalen kan opgebouwd worden uit twee delen; een onderkist en een bovenkist. Via een 
opening in de bovenkist, ter plaatse van de rand van de buckelschaal rondom de opening voor de daglichtkoepel, 
kan de betonmortel gestort worden. Het nadeel van een bekisting met een bovenkist is wel dat de betonschaal bij 
het verwijderen van die bovenkist belast wordt op opwaartse ontkistingskrachten. De betonschaal moet op die 
ontkistingskrachten gewapend worden. 

In de bekisting van de buckelschalen kunnen behalve de wapening ook instortvoorzieningen die nodig zijn voor 
transport en montage, zoals hijsogen en schroefhulzen in de vier hoeken van de schalen, worden aangebracht. 
Het al direct aanbrengen van het EPS-isolatiemateriaal in de bekisting lijkt voor de hand liggend maar is van-
wege de noodzakelijke dampremmende laag tussen het beton en het isolatiemateriaal niet mogelijk. 
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Het nadeel van het prefab in de fabriek vervaardigen van de betonnen buckelschalen is wel dat de elementen 
vervolgens niet eenvoudig naar de bouwplaats te transporteren zijn. De elementen zijn namelijk ongeveer 4150 ⋅ 
4150 ⋅ 770 mm3 terwijl standaard diepladers, zonder vergunning, slechts elementen met een breedte van 2500 
mm (maximale transportbreedte) en een hoogte van 4000 mm (maximale transporthoogte) minus 550 mm (hoog-
te van de laadvloer van een dieplader) oftewel 3450 mm kunnen en mogen vervoeren. Dit betekent dat er bij 
prefabricage voor de 625 betonnen schalen bijzonder transport noodzakelijk is. Een andere optie zou kunnen 
zijn om de betonnen schalen geconditioneerd op of nabij de bouwplaats zelf te vervaardigen.  

10.5.1.2 Productie EPS-isolatiemateriaal 

Voor de fabricage van het EPS-isolatiemateriaal dat op de betonnen schaalelementen wordt aangebracht, geldt 
er dat er, parallel aan de fabricage van de betonelementen, volstaan kan worden met één matrijs waarin poly-
styreenkorrels door verwarming expanderen. Deze speciaal ontworpen matrijs moet aan de onderzijde de contra-
vorm zijn van de schaalvorm van de betonnen buckelschaal. Aan de bovenzijde kan de matrijs globaal gezien 
ook die vorm hebben maar aan de randen wordt een afwijkende vorm gemaakt om de detaillering ter plaatse van 
de randbalken van de schalen te vereenvoudigen (paragraaf 10.5.2). Om geen gigantische matrijs te hoeven 
vervaardigen en om productie en transport eenvoudig te houden kan vanwege symmetrie volstaan worden met 
een matrijs die hoort bij een kwart schaalelement.  

10.5.1.3 Bouwtechniek 

De aansluitingen tussen de betonnen buckelschaal, de dampremmende laag en de EPS-schaalelementen worden 
allemaal op soortgelijke wijze uitgevoerd, namelijk door middel van verkleving. Het verkleven gebeurt met lijm 
of bitumen. Al deze aansluitingen kunnen in de fabriek worden uitgevoerd. Dit is voordelig omdat er dan zo min 
mogelijk werk op de bouwplaats hoeft plaats te vinden. Ook de dakbedekking kan al in de fabriek op het EPS-
isolatiemateriaal gespoten worden. Hierbij is het belangrijk dat het hele isolatiemateriaal bespoten wordt, inclu-
sief de zijkanten die zich in de eindsituatie niet aan de buitenzijde van het dakvlak bevinden, omdat EPS niet 
waterbestendig is. Tijdens transport en montage zou het EPS anders toch nat kunnen worden door regen of 
sneeuw. De aansluiting van de kunststof lichtkoepel op de schalen is niet nader uitgewerkt maar deze kan in 
ieder geval eveneens in de fabriek worden uitgevoerd. 

10.5.2 Overgang tussen dakelementen 
10.5.2.1 Productie dakbedekking 

De stroken membraanachtig kunststof dakbedekkingsmateriaal, die in de goten boven de randbalken van de 
schalen worden toegepast, kunnen op maat gemaakte standaard producten zijn. De kunststof elementen voor de 
kruispunten van de goten moeten daarentegen speciaal voor dit project vervaardigd worden. Deze elementen van 
hard kunststof kunnen met verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld vacuümvormen of gieten, vervaardigd 
worden. Er zijn drie verschillende typen van deze elementen namelijk één element voor de kruispunten midden 
op het dak, één voor de kruispunten aan de randen van het dak en één voor de kruispunten op de hoeken van het 
dak. 

10.5.2.2 Bouwtechniek 

Detaillering en uitvoering  

Om er voor te zorgen dat de aansluitingen tussen twee naast elkaar gelegen buckelschalen zo eenvoudig moge-
lijk zijn, is het isolatiemateriaal dat van tevoren op schalen wordt aangebracht zodanig vormgegeven dat er, 
wanneer er twee buckelschalen naast elkaar liggen, een rechthoekige goot ontstaat met platte oplegvlakken er-
langs. In die goten worden op de bouwplaats telkens rechthoekige stroken van standaard EPS-platen gelegd die 
de goot minder diep maken maar wel intact laten. Dit gebeurt pas nadat er een dampremmende laag boven de 
naad tussen de betonnen buckelschalen is aangebracht, die ervoor zorgt dat de dampremmende laag onder het 
isolatiemateriaal ruim van de ene naar de andere schaal doorloopt. Zo ontstaat een doorlopend gotenraster waar-
bij er in de hoeken, waar vier buckelschalen bij elkaar komen, orthogonale gootkruisingen ontstaan. 

Om het gotenraster, dat door het schakelen van de buckelschalen en het plaatsen van het extra isolatiemateriaal 
is ontstaan, waterdicht te maken worden eerst de speciale kunststof elementen in de kruispunten gelijmd. Ver-
volgens worden in de goten stroken van het membraanvormig kunststof dakbedekkingsmateriaal aangebracht, 
die worden vastgelijmd op de speciale kunststof elementen en op de horizontale oplegvlakken langs de goten, 
die al voorzien zijn van een gespoten dakbedekking. De overgangen tussen het membraanachtig kunststof dak-
bedekkingsmateriaal en de naadloos gespoten dakbedekking op de schalen en die tussen het membraanachtig 
kunststof dakbedekkingsmateriaal en de speciale kunststof gootstukken worden tenslotte nog voorzien van een 
extra laag gespoten dakbedekkingsmateriaal. 
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Door de speciale kunststof gootelementen en de stroken van het membraanvormig kunststof dakbedekkingsma-
teriaal niet tot aan de naad tussen buckelschalen vast te lijmen moet ze in staat zijn om kleine vervormingen c.q. 
verplaatsingen van de schalen te kunnen volgen. 

Het voordeel van de ontworpen aansluiting is dat er een doorlopend gotenstelsel ontstaat waarin het water van-
zelf ongehinderd via de snelste c.q. kortste route naar de gevel kan stromen en waarvan de betrouwbaarheid van 
de waterdichtheid zeer groot is. Zelfs wanneer het water, in uitzonderlijke gevallen, hoger staat dan de hoogte 
van de goten of er een dik pak sneeuw ligt, kan er geen water in het gebouw komen. Een ander pluspunt is dat 
de uitvoering van de aansluiting op de bouwplaats eenvoudig is. Voordeel van een kunststof dakbedekking is 
nog dat het niet veroudert wanneer er water op blijft staan en dat het gelijmd kan worden.  

Om er voor te zorgen dat de gootdakbedekking niet beschadigd kan worden door personen die zich over het dak 
verplaatsen en die eventueel klein materieel of kleine hoeveelheden materialen met zich meevoeren voor onder-
houd, reiniging of reparatie, zijn er betonnen tegels ontworpen die via oplegmateriaal op de horizontale opleg-
vlakken langs de goten rusten. Deze betonnen tegels moeten ongeveer 75 mm dik zijn, uitgaande van een 
soortelijk gewicht van 25⋅10-6 N/mm3, zodat ze voldoen aan de gewichtseis van 1,8⋅10-3 N/mm2. Deze gewichts-
eis geldt voor daktegels voor een gebouw met een hoogte van 20.000 mm dat zich in gebied I in Nederland in 
een ongebouwde omgeving bevindt [11]. Naast het voorkomen van beschadigingen aan de dakbedekking ver-
hinderen de betontegels ook dat de niet volledig gelijmde, kunststof dakbedekking kan opwaaien. De tegels zijn 
ontworpen met vier ‘pootjes’ op de hoeken, zodat het hemelwater dat van de buckelschalen afstroomt redelijk 
ongehinderd in de goten kan stromen. Om diezelfde reden zijn er tussen de tegels, met afmetingen van ongeveer 
400 ⋅ 400 mm2, naden aanwezig.  

De randbalken van de buckelschalen zijn voorzien van consoles met een hoogte en een breedte van 100 mm. 
Deze consoles zijn ontworpen om de horizontale vlakken aan de randen van de buckelschalen te creëren om de 
goten en de looppaden op te realiseren. Het voordeel van horizontale vlakken aan de randen van de schalen is 
dat door het ophogen met standaard EPS-platen eveneens horizontale goten ontstaan. Onder de consoles kunnen 
verder eenvoudig kleine leidingen van bijvoorbeeld verlichting of sprinklerinstallaties door het hele gebouw 
geleid worden. Door onder de randbalken ‘verlaagde plafonds’ te ontwerpen, waarin verlichting en eventueel 
sprinklers zijn op te nemen, verdwijnen de leidingen uit het zicht. Dit is niet nader uitgewerkt. 

Detailafmetingen 

Voor de gezamenlijke breedte van de goten en de oplegvlakken is 400 mm gekozen zodat de tegels breed ge-
noeg zijn om over te lopen. De breedte van de goten is vastgelegd op 200 mm omdat de breedte van de verticale 
hemelwaterafvoeren ook 200 mm is (paragraaf 11.3). Deze hebben een breedte van 200 mm omdat een derge-
lijke breedte visueel nog aanvaardbaar is en omdat de maximale waterhoogte in de horizontale goten dan ook 
nog acceptabel is.  

De hoogte van de horizontale goten is afgeleid van de maximale waterhoogte in de horizontale goten. De maxi-
male waterhoogte in de horizontale goten is afhankelijk van de maximale waterhoogte in de horizontale goten 
ter plaatse van de hemelwaterafvoeren en de extra waterhoogte door het ontstaan van stuwkrommen. De maxi-
male waterhoogte in de horizontale goten ter plaatse van de hemelwaterafvoeren is weer afhankelijk van de 
breedte van de verticale hemelwaterafvoeren en van het dakoppervlak waarop het regenwater valt.  

Er bestaat een formule om de waterhoogte boven een noodafvoer te bepalen [5] [10]. Deze formule volgt uit het 
gelijkstellen van de capaciteit van de noodafvoer aan de ontwerpregenintensiteit uitgedrukt in bijvoorbeeld l/s 
[8]. De formule kan ook worden toegepast om de waterhoogte boven de ontworpen verticale hemelwaterafvoe-
ren te bepalen. Er geldt: 
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Bij 4 ⋅ 24 = 96 verticale hemelwaterafvoeren met een breedte van 200 mm geldt (paragraaf 11.3): 
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Zoals hiervoor is aangegeven is de maximale waterhoogte in de goten ook nog afhankelijk van de extra water-
hoogte door het ontstaan van stuwkrommen. Een stuwkromme is een verloop van de waterspiegel in een goot bij 
een permanente stroming in de afvoeren van die goot [9]. Een nauwkeurige berekening van stuwkrommen is 
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tamelijk ingewikkeld en tijdrovend vandaar dat er een diagram ontwikkeld is voor de bepaling van het verloop 
van stuwkrommen [9]. Het diagram geeft bij een bepaalde waterstand in de goot ter plaatse van de afvoeren het 
verband tussen het waterspiegelverhang en het debiet per gootbreedte (afbeelding 10.1). De berekening kan het 
best in een aantal stappen in de lengterichting van de goot worden uitgevoerd omdat het variërende debiet in de 
goot dan in rekening kan worden gebracht.  

 
afbeelding 10.1 Verband tussen het waterspiegelverhang en het debiet per gootbreedte bij verschillende waterstanden in 

de goot ter plaatse van de afvoeren [9] 

15,6 11,7 7,8 3,9 

1/2500 

1/5000 

1/7500 
1/10000 
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Om de extra waterhoogte door het ontstaan van stuwkrommen te bepalen wordt het ontworpen gotenraster van  
2 ⋅ 26  = 52 horizontale goten met een breedte van 200 mm en een lengte van ongeveer 25 ⋅ 4166 = 104.150 mm, 
die aansluiten op 4 ⋅ 24 = 96 verticale hemelwaterafvoeren, geschematiseerd tot een reeks van 2 ⋅ 24 = 48 hori-
zontale goten met een breedte van 217 mm en een lengte van ongeveer 25 ⋅ 4166 = 104.150 mm, die rechtstreeks 
aansluiten op 2 ⋅ 48 = 96 verticale hemelwaterafvoeren. Er geldt dan voor de halve lengte van elke goot een 
afwaterend dakvlak van maximaal: 

afvoeren;totafvoer A5,0
48
1A ⋅⋅=  

22
afvoer 4166255,0

48
1A ⋅⋅⋅=  

6
afvoer 10113A ⋅= mm2  

Bij een ontwerpregenintensiteit van i = 0,03⋅10-6 l/(s ⋅ mm2) geldt er dan voor het maximale debiet per goot-
breedte [11]: 

afvoer

afvoer

b
Ai

q
⋅

=  
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=

−

 

3106,15q −⋅= l/s/mm 

Uit het diagram van afbeelding 10.1 volgt dan dat voor het waterspiegelverhang 1/2500 geldt bij een waterstand 
van 70 mm. Dit levert over de eerste 0,25⋅ 0,5 ⋅ 25⋅ 4.166 = 13.019 mm van de goot een extra waterhoogte in de 
goot door de stuwkromme van hxtr;stuwkromme = 1/2500 ⋅ 13.019 = 5 mm. In tabel 10.1 zijn de berekeningen van de 
extra waterhoogte door de stuwkromme voor de overige gedeeltes van de halve goot samengevat. Deze bereke-
ningen verlopen op soortgelijke wijze als de hiervoor beschreven berekening. In de tabel is bovendien de totale 
waterhoogte in de goot door de stuwkromme weergegeven.  

plaats in de goot  
[mm] 

Aafvoer 

 [⋅106 mm2] 
q                     

 [⋅10-3 l/s/mm] 
verhang hxtr;stuwkromme 

 [mm] 
hstuwkromme 

 [mm] 

13.019 113 15,6 1/2500 5 5 

26.038 0,75⋅113=84 0,75⋅15,6=11,7 1/5000 3 5+3=8 

39.056 0,50⋅113=56 0,50⋅15,6=7,8 1/7500 2 8+2=10 

52.075 0,25⋅113=28 0,25⋅15,6=3,9 1/10000 1 10+1=11 

tabel 10.1 Bepaling van de totale waterhoogte in de goot door de stuwkromme 

Voor de totale maximale waterhoogte in de goten geldt nu: 

hmax;water = hmax;water;goot + hmax;stuwkromme  
hmax;water = 68 + 11 
hmax;water = 79 mm  

De hoogte van de goten is daarom 80 mm. De goten zullen slechts overlopen wanneer de regenintensiteit groter 
is dan i = 0,03⋅10-6 l/(s ⋅ mm2). De kans hierop is echter zeer klein [8]. 

10.6 Montage 
In paragraaf 10.2.1 is aangegeven dat de secundaire dakconstructie bij de montage later aangebracht kan worden 
dan de primaire dakconstructie omdat de secundaire dakconstructie geen onderdeel uitmaakt van de primaire 
draagconstructie. Vanwege het feit dat de betonnen schalen een aanzienlijk eigen gewicht hebben, is het echter 
niet eenvoudig mogelijk om de secundaire dakconstructie pas te gaan monteren wanneer de héle primaire draag-
constructie al gebouwd is. Dit komt omdat bouwkranen elementen met een relatief groot eigen gewicht slechts 
over een relatief kleine afstand kunnen verplaatsen. Om die reden is er een speciale montagevolgorde ontwor-
pen.  

Hierna wordt eerst ingegaan op de vijf bouwfasen die te onderscheiden zijn. Daarna komt de precieze montage-
volgorde van de betonnen schalen aan de orde. 
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10.6.1 Bouwfasen 
In afbeelding 10.2 is te zien wat er in de eerste bouwfase (bouwfase A) gemonteerd wordt. Hierbij worden eerst 
de primaire draagconstructie-elementen en -onderdelen gemonteerd en vervolgens de secundaire draagconstruc-
tie-elementen. De primaire draagconstructie-elementen die in deze bouwfase gemonteerd worden, zijn de ele-
menten die nodig zijn om de volledige horizontale en verticale stabiliteitsverbanden te kunnen realiseren. Dit 
zijn twintig vertakkende kolommen, tweeëndertig gevelkolommen en alle bijbehorende orthogonale en diago-
nale dak- en gevelelementen. De schalen die daarna gemonteerd worden, zijn de schalen boven en langs de 
middelste vier vertakkende kolommen. 

Door eerst de volledige stabiliteitsverbanden te monteren kunnen deze bijdragen aan het afdragen van de onge-
lijkmatige verticale belastingen op de primaire draagconstructie ten gevolge van het eigen gewicht van de te 
monteren betonnen schalen en door horizontale of ongelijkmatige verticale belastingen op die schalen. De stabi-
liteitsverbanden hoeven in deze bouwfase verder nog geen andere belastingen op te nemen omdat de gevel nog 
niet gemonteerd is en er dus nog géén windbelasting op de gevel kan optreden. Het is daarom ook aannemelijk 
dat deze belastingen voor de elementen van de stabiliteitsverbanden niet maatgevend zullen zijn. Of dit ook voor 
de vertakkende kolommen het geval is, is echter nog de vraag. Dit komt in hoofdstuk 13 van deel 2E aan de 
orde. 

 
afbeelding 10.2 Bouwfase A 

In bouwfase A, en bovendien ook in de andere bouwfasen, is de maximale horizontale verplaatsing van de mo-
biele bouwkraan die voor de montage van de betonnen schalen gebruikt kan worden, gelijk aan ongeveer 4 ⋅ 
4166 ⋅ √ 2 ≈ 23.500 mm. Uit de gegevens van leveranciers van mobiel bouwkranen blijkt dat dit voor elementen 
van 44.371 N oftewel 4,4 ton, die op een hoogte van ongeveer 15.000 mm gemonteerd moeten worden, geen 
probleem hoeft te zijn (paragraaf 12.3.2, deel 2E). 

De elementen die in bouwfase B gemonteerd worden, zijn te zien in afbeelding 10.3. Ook in deze bouwfase 
worden eerst de primaire draagconstructie-elementen en -onderdelen gemonteerd en vervolgens de secundaire 
draagconstructie-elementen. De primaire draagconstructie-onderdelen die in deze bouwfase gemonteerd worden, 
zijn vier vertakkende kolommen en het bijbehorende boven- en naastgelegen dakvlak net buiten de stabiliteits-
verbanden. De schalen die daarna gemonteerd worden, zijn de schalen boven en langs de acht vertakkende ko-
lommen die grenzen aan de middelste vier kolommen. 

Doordat in bouwfase A de buckelschalen zodanig gemonteerd zijn, dat de middelste vier vertakkende kolommen 
door het eigen gewicht van de elementen weer nagenoeg gelijkmatig belast worden, zullen de ongelijkmatige 
belastingen door het monteren van de schalen in bouwfase B vermoedelijk voor de stabiliteitsverbanden ook niet 
maatgevend zijn. 

In afbeelding 10.4 zijn de elementen te zien die in bouwfase C gemonteerd worden. Eerst worden acht vertak-
kende kolommen en het bijbehorende boven- en naastgelegen dakvlak naast de stabiliteitsverbanden gemon-
teerd. Vervolgens worden de betonnen buckelschalen boven en langs de vier vertakkende kolommen, die in 
bouwfase B gemonteerd zijn, en boven en langs de acht buitenste kolommen onder de stabiliteitsverbanden 
geplaatst. Ook in bouwfase C geldt dat de ongelijkmatige belastingen door het monteren van de schalen ver-
moedelijk voor de stabiliteitsverbanden niet maatgevend zijn. 
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afbeelding 10.3 Bouwfase B 

 
afbeelding 10.4 Bouwfase C 

In afbeelding 10.5 komt bouwfase D aan de orde. In die bouwfase worden behalve vier vertakkende kolommen 
en het bijbehorende boven- en naastgelegen dakvlak ook nog tweeëndertig gevelkolommen en alle bijbehorende 
orthogonale en diagonale gevelelementen gemonteerd. Daarna worden de buckelschalen boven en langs de acht 
vertakkende kolommen, die in bouwfase C gemonteerd zijn geplaatst.  

In afbeelding 10.6 is de laatste bouwfase (bouwfase E) te zien. In die fase worden de laatste gevelkolommen en 
de laatste orthogonale dak- en gevelelementen gemonteerd evenals de laatste betonnen schalen.   

 
afbeelding 10.5 Bouwfase D 
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afbeelding 10.6 Bouwfase E 

10.6.2 Montagevolgorde betonnen buckelschalen 
In de vorige paragraaf is al globaal aangegeven wat de montagevolgorde is van de betonnen buckelschalen. 
Deze volgorde is echter nog verder gespecificeerd omdat dit van belang is voor het berekenen van de ongelijk-
matige belastingen op de primaire draagconstructie in deel 2E. De montagevolgorde is te zien in afbeelding 
10.7. 

De volgorde is zodanig bepaald dat voor alle vertakkende kolommen de ongelijkmatige, verticale belastingen 
gelijk zijn, al dan niet gespiegeld om de diagonale assen. Bovendien wordt vanaf het midden van het gebouw 
naar buiten gemonteerd omdat dit het meest eenvoudig is. Verder wordt steeds globaal slechts één vertakkende 
kolom tegelijk ongelijkmatig belast doordat steeds alle buckelschalen die één bepaalde kolom belasten, met 
uitzondering van één schaal op de hoek, achter elkaar geplaatst worden. Dit is namelijk gunstig voor de belas-
tingen op de stabiliteitsverbanden. In alle gevallen geldt dat eerst de buckelschalen boven twee stroken naast de 
vertakkende kolom geplaatst worden en daarna die boven en langs de twee andere zijden van de kolom. Hierbij 
wordt steeds evenwijdig aan één van de diagonale assen van de vertakkende kolom gemonteerd.  
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afbeelding 10.7 Bouwfase A tot en met E inclusief de montagevolgorde van de betonnen buckelschalen 
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11 Gevel 
11.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het globale ontwerp besproken dat gemaakt is voor de gevel van de vertakkende kolom-
constructie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gevelconstructie, de hemelwaterafvoer en de bouwtech-
niek.  

11.2 Gevelconstructie 
De ontworpen gevel kan constructief gezien in twee onderdelen worden gesplitst namelijk de primaire en de 
secundaire gevelconstructie. Onder de primaire gevelconstructie vallen de al eerder genoemde gevelkolommen, 
horizontale regels en diagonalen van de verticale stabiliteitsverbanden en bovendien de nog toe te lichten hori-
zontale trekstangen. Onder de secundaire gevelconstructie wordt de feitelijke gevelbekleding verstaan. Deze 
maakt geen onderdeel uit van de hoofddraagconstructie. Hierna worden de twee gevelonderdelen besproken. 

11.2.1 Primaire gevelconstructie  
In paragraaf 8.5.6.3 van deel 2C is de primaire gevelconstructie al eerder aan de orde geweest (afbeelding 8.35). 
Hierna wordt het ontwerp van de primaire gevelconstructie per onderdeel van die gevelconstructie nog wat ver-
der uitgediept.  

11.2.1.1 Gevelkolommen  

Standaard gevelkolommen  

Tot nu toe is voor de draagstructuur van de gevelkolommen indirect steeds uitgegaan van rechte, buigstijve 
lijnelementen. Vanwege de grote hoogte van de gevel en de daarbij horende grote windbelasting op die gevel is 
het echter niet voor de hand liggend om de gevelkolommen uit te voeren als enkele, stalen profielen. De gevel-
kolommen zijn daarom, met uitzondering van de gevelkolommen op de hoeken die hierna nog aan de orde ko-
men, ontworpen als 2-dimensionale vakwerken. 

De vakwerkgevelkolommen hebben twee evenwijdige randen op een afstand van 1250 mm. Eén van de twee 
randen van een vakwerkkolom, voortaan aangeduid als de ‘bovenrand’, bevindt zich op een stramienlijn van de 
gevel, zoals weergegeven in afbeelding 8.33 en afbeelding 8.35. De andere rand, voortaan aangeduid als de 
‘onderrand’, bevindt zich achter de gevelstramien, ìn het gebouw. De ‘bovenrand’ van elke gevelkolom heeft 
een systeemlengte van 15.000 mm en de ‘onderrand’ heeft een systeemlengte van 10.000 mm. 

Tussen de twee evenwijdige randen van de vakwerkgevelkolommen zijn drie zogenaamde wandelementen  
aangebracht op een hart-op-hart-afstand van 5000 mm en zijn om de 2500 mm zes diagonalen ontworpen, die 
om en om van richting veranderen. Er zijn slechts om de 5000 mm wandelementen ontworpen en niet om de 
2500 mm omdat de extra wandelementen slechts minimaal belast zouden worden bij windbelasting op de gevel 
vanwege de aanwezigheid van de aangrenzende diagonalen. Bovendien zijn er geen wandelementen ontworpen 
aan de uiteinden van de gevelkolommen omdat er voor de verbindingen aan de top en de voet van de gevel-
kolommen, zoals al in paragraaf 8.5.6.3 is vastgelegd, wordt uitgegaan van scharnierende verbindingen en om-
dat de kolom dan visueel minder aanwezig is in de ruimte. Verder veranderen de diagonalen om en om van 
richting omdat de vakwerkgevelkolommen door horizontale belastingen in twee tegengestelde richtingen belast 
kunnen worden. In alle diagonalen kunnen dus zowel druk- als trekkrachten optreden. De maat van 2500 mm 
van de gevelkolommen komt overeen met de hart-op-hart-afstand van de horizontale regels, die ook onderdeel 
uitmaken van de primaire gevelconstructie.  

Alle verbindingen tussen de elementen van de gevelkolommen worden momentvast uitgevoerd. Dit is bij vak-
werken in principe niet nodig maar vanwege de verschijningsvorm van de kolommen is het wel wenselijk. Dit 
hangt weer samen met de keuze van de profielen voor de elementen van de kolommen. Voor zowel de ‘onder-
randen’ van de gevelkolommen als voor de wanden en diagonalen wordt uitgegaan van ronde buisprofielen 
omdat deze elementen voornamelijk op normaalkrachten belast zullen worden en omdat ronde buisprofielen bij 
zowel druk- als trekkrachten de meest gunstige profielen zijn. Voor de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen 
wordt daarentegen uitgegaan van rechthoekige buisprofielen. Kokerprofielen zijn ook vrij gunstig bij normaal-
krachten en ze zijn vermoedelijk praktischer bij het detailleren van de primaire gevelconstructie. De buis- en 
kokerprofielen van de vakwerken kunnen relatief eenvoudig momentvast met elkaar verbonden worden door ze 
aan elkaar te lassen.  

Een nadeel van 2-dimensionale vakwerken kan zijn dat knik uit het vlak van het vakwerk zeer bepalend is voor 
de dimensionering van de elementen. Om die reden moeten de horizontale regels de ‘bovenrand’ van het vak-
werk zijdelings steunen. Ook de ‘onderrand’ wordt zijdelings gesteund door speciaal hiervoor ontworpen hori-
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zontale trekstangen. Deze komen in paragraaf 11.2.1.4 nog nader aan de orde. Door de aanwezigheid van de 
horizontale regels en de horizontale trekstangen zullen de ronde buisprofielen van het wand en de ‘onderrand’ 
nauwelijks meer een voorkeur hebben om in een bepaalde richting uit te knikken. Verder kan nog gesteld wor-
den dat voor de ‘bovenranden’ vierkante buisprofielen gekozen kunnen worden omdat ook de ‘bovenranden’ 
zowel in als uit het vlak van de vakwerken op dezelfde afstand gesteund worden. 

Hoekkolommen  

In afwijking van de standaard gevelkolommen worden de vier hoekkolommen wél met enkele, stalen profielen 
uitgevoerd. De reden hiervoor is het feit dat de hoekkolommen, in tegenstelling tot alle andere gevelkolommen 
vanwege hun positie in twee richtingen om de 2500 mm gesteund worden door horizontale regels. Hierdoor 
hoeft de windbelasting op een hoekkolom niet voor de helft helemaal naar het dak te worden afgevoerd. Het 
grootste deel van de belasting kan immers via de horizontale regels direct naar de verticale stabiliteitsverbanden 
worden geleid. 

Voor het type profiel van de hoekkolommen wordt parallel aan het type profiel voor de ‘bovenranden’ van de 
vakwerkgevelkolommen uitgegaan van een vierkant buisprofiel. 

11.2.1.2 Horizontale regels 

Alle horizontale regels die, zoals al eerder in paragraaf 8.5.6.3 is vastgelegd, om de 2500 mm scharnierend met 
de gevelkolommen verbonden zijn, worden uitgevoerd als rechthoekige buisprofielen. Hiervoor is gekozen om-
dat de horizontale regels zowel op trek- en druknormaalkrachten belast worden als op buigende momenten ten 
gevolge van windbelastingen op de gevel. Dit komt omdat de gevelbekleding aan de horizontale regels beves-
tigd wordt (paragraaf 11.2.2).   

11.2.1.3 Diagonalen 

In de vakken tussen de gevelkolommen en horizontale regels die onderdeel uitmaken van de verticale stabili-
teitsverbanden zijn, zoals al in paragraaf 8.5.6.3 is besproken, telkens twee stalen, ronde staven aanwezig. Deze 
staven zijn aan beide uiteinden scharnierend verbonden. 

11.2.1.4 Horizontale trekstangen 

In paragraaf 11.2.1.1 is al aangestipt dat er horizontale trekstangen ontworpen zijn om de ‘onderranden’ van de 
vakwerkgevelkolommen zijdelings te steunen. Deze horizontale trekstangen, die uitgevoerd zijn als stalen, 
ronde staven, zijn om de 5000 mm aan weerszijden van de vakwerkkolommen aangebracht. Omdat de horizon-
tale trekstangen als ronde staven zijn uitgevoerd kunnen ze per definitie alleen maar treknormaalkrachten opne-
men. Vandaar ook dat ze beide uiteinden scharnierend bevestigd kunnen worden. Doordat de staven alleen op 
trek belast worden kunnen ze heel slank en dus onopvallend worden uitgevoerd. In het totaal zijn er per vak-
werkkolom zes horizontale trekstangen aanwezig. De horizontale trekstangen zijn steeds met het ene uiteinde 
aan de ‘onderrand’ van een vakwerkkolom en met andere uiteinde aan de ‘bovenranden’ van de aangrenzende 
kolommen bevestigd. In het geval van de buitenste vakwerkkolommen zijn deze aangrenzende kolommen zowel 
vakwerkkolommen als enkele hoekkolommen.  

De krachten die in de horizontale trekstangen kunnen optreden door het zijdelings steunen van de vakwerkko-
lommen worden via de horizontale regels afgedragen naar de verticale stabiliteitsverbanden, die ze weer afvoe-
ren naar de fundering. 

11.2.2 Secundaire gevelconstructie; gevelbekleding 
Voor de secundaire gevelconstructie is uitgegaan van een zogenaamde gordijngevel. Deze gevel bestaat uit 
horizontale en verticale kozijnen. De horizontale kozijnen overspannen in principe tussen de verticale kozijnen 
en die overspannen vervolgens de horizontale regels van de primaire gevelconstructie. Hierbij zijn er steeds 
verticale kozijnen net naast de gevelkolommen en midden tussen twee gevelkolommen aanwezig. Elke reeks 
boven elkaar geplaatste horizontale regels ondersteunt dus drie verticale kozijnen. In afwijking hiervan is bij de 
hoekkolommen het verticale kozijn precies voor de kolom gepositioneerd. De horizontale kozijnen overspannen 
alleen tussen de verticale kozijnen, die op één reeks boven elkaar geplaatste horizontale regels steunen, en dus 
niet tussen de verticale kozijnen aan weerszijde van een bepaalde gevelkolom.  

De grote vlakken tussen de orthogonale kozijnen kunnen voorzien zijn van glas. De smalle stroken tussen de 
verticale kozijnen aan weerszijde van een bepaalde gevelkolom zijn daarentegen voorzien van speciale elemen-
ten die in paragraaf 11.3 en 11.4 nog verder toegelicht worden. 



Deel 2D Dak en gevel vertakkende kolomconstructie  Hfdst. 11 Gevel 
 
  

   
 123 

11.3 Hemelwaterafvoer  
In paragraaf 10.4 is er voor gekozen het hemelwater op het dak buitenlangs, en dus via de gevel, af te voeren. Er 
worden echter geen verticale standleidingen toegepast maar het regenwater wordt via open, verticale ‘goten’ ter 
plaatse van de vakwerkgevelkolommen naar beneden geleid. Er is hier onder andere voor gekozen omdat er dan 
geen aparte horizontale steunpunten nodig zijn voor de eventuele standleidingen. Een ander voordeel is dat er 
geen verstopping van de hemelwaterafvoer kan optreden waardoor het dak niet op extra water berekend of ge-
detailleerd hoeft te worden. Zogenaamde noodoverlaten kunnen achterwege blijven. 

Doordat aan alle vier de gevels om de 4166 mm verticale ‘goten’ aanwezig zijn, wordt ruimschoots voldaan aan 
de eisen die gelden voor het aantal hemelwaterafvoeren. Er geldt namelijk dat er maximaal 250 m2 dakvlak op 
één hemelwaterafvoer (HWA) mag worden aangesloten, dat er maximaal 10 m tot 20 m afstand tussen twee 
HWA’s mag zitten dak, en dat er bij een dakvlak groter dan 100 m2 minstens twee HWA’s aanwezig moeten 
zijn [11]. Desondanks is het aantal van 4 ⋅ 24 = 96 verticale ‘goten’ niet gereduceerd omdat het water nu onge-
hinderd en zonder omweg van de horizontale goten in de verticale ‘goten’ kan stromen. Het dak watert naar alle 
vier de zijden af waarbij het water in principe vrij via de snelste en kortste route kan worden afgevoerd. Elke 
verticale ‘goot’ hoeft nu bovendien een geringere hoeveelheid water te af te voeren waardoor de afmetingen van 
de ‘goot’ beperkt kunnen blijven.  

De verticale ‘goten’ hebben een breedte van 200 mm. Deze breedte is visueel in de gevel nog aanvaardbaar is en 
bij deze breedte is bovendien ook de maximale waterhoogte in de horizontale goten nog acceptabel is (paragraaf 
10.4).  

De verticale ‘goten’ zijn feitelijk onderdeel van de gevelbekleding. In dit geval is de gordijngevel echter voor-
zien van een invulling met een U-vormig sandwichpaneel, dat tussen de twee verticale kozijnen aan weerszijde 
van een gevelkolom overspant. Het bovenste gedeelte van de verticale ‘goten’ is wel nog uitgevoerd als een 
gesloten hemelwaterafvoer. Dit is gedaan om de stroming van het water, uit de horizontale goten, in de verticale 
‘goten’ te geleiden. Dit kleine stukje gesloten hemelwaterafvoer is uitgevoerd als een speciaal kunststof element 
dat te vergelijken is met de kunststof elementen ter plaatse van de kruispunten van de buckelschalen midden op 
het dak. De detaillering van de goten komt in de volgende paragraaf nog wat uitgebreider aan de orde.  

11.4 Bouwtechniek en productie 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de bouwtechniek en de productie van de gevel. In de eerste paragraaf 
wordt hierbij gekeken naar de gevel zelf en in de tweede paragraaf  ligt de nadruk op de overgang tussen de 
gevel en het dak. 

11.4.1 Gevel 
11.4.1.1 Bouwtechniek 

Met betrekking tot de bouwtechniek van de gevel kan gemeld worden dat de kozijnen via stalen plaatjes met de 
horizontale regels verbonden worden. Deze verticale, stalen plaatjes zijn op de rechthoekige buisprofielen van 
de horizontale regels gelast. De plaatjes moeten voorzien zijn van verticale slobgaten zodat de kozijnen alleen 
de horizontale belasting op de gevel afdragen naar de horizontale regels. De verticale belasting in de vorm van 
het eigen gewicht van de gevel kan via de kozijnen zelf naar de fundering afgedragen worden. 

De U-vormige sandwichpanelen in de gevel die de verticale ‘goten’ vormen, bestaan uit twee lagen plaatmate-
riaal met daar tussen een pakket isolatiemateriaal. Aan de buitenzijde zijn de drie wanden van het sandwich-
paneel voorzien van een dakbedekkingsmateriaal zodat het hemelwater langs die wanden af kan stromen.  

11.4.2 Overgang tussen gevel en dak 
11.4.2.1 Productie bovenste elementen ‘goten’ 

De kunststof elementen voor het bovenste gedeelte van de verticale ‘goten’ moeten speciaal voor dit project ver-
vaardigd worden. Deze elementen van hard kunststof kunnen, parallel aan de elementen voor de kruispunten op 
het dak, met verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld vacuümvormen of gieten, vervaardigd worden (para-
graaf 10.5.2.1).  

11.4.2.2 Bouwtechniek 

De in de vorige paragraaf genoemd kunststof elementen zijn vormgegeven als trechters. Hierdoor kan het water, 
uit de horizontale goten geleidelijk in de verticale ‘goten’ stromen zonder dat het water door de wind van het 
dak af wordt geblazen. Onder het horizontale gedeelte van de ‘trechters’ bevindt zich het EPS-isolatiemateriaal 
dat op het dak boven de randbalken van de buckelschalen wordt aangebracht. Om de isolatie van het dak door te 
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zetten wordt ook achter de ‘trechters’ en verder ook langs de hele zijkant van de randbalken van de buckelscha-
len isolatiemateriaal aangebracht. Voor de ‘trechters’ en het isolatiemateriaal langs worden aluminium afdek-
platen aangebracht die de dakrand een uniform uiterlijk geven. Om de ‘trechters’, het isolatiemateriaal en de 
afdekplaten vast te maken kunnen er profielen of balken aan de zijkanten van de randbalken van de betonscha-
len aangebracht worden. Deze profielen en balken moeten zodanig ontworpen worden dat ook de tegels op het 
dak en de stroken dakbedekkingsmateriaal van de horizontale goten op het dak net achter de gevel er op gelegd 
c.q. er aan bevestigd kunnen worden. Bovendien kan er vanaf die profielen of balken ook een aansluiting met de 
kozijnen van de gevel gerealiseerd worden. De aansluiting tussen de ‘trechters’ en de sandwichpanelen van de 
verticale ‘goten’ in de gevel kan worden uitgevoerd met een extra strook dakbedekkingsmateriaal.   
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12 Inleiding deel 2E 
12.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt als eerste ingegaan op de doelstelling van dit deel van het afstudeerproject. Vervolgens 
wordt de opzet van de berekening, die in dit deel wordt uitgevoerd, besproken. Als laatste komen de opbouw 
van dit deel en de bijlagen behorende bij dit deel aan de orde.  

12.2 Doelstelling 
Het doel van dit deel van het afstudeerproject is om de hoofddraagconstructie van het ontworpen gebouw met de 
vertakkende kolomconstructie constructief te berekenen en te dimensioneren. Hierbij dienen de gegevens uit de 
voorgaande vier delen als uitgangspunt.  

12.3 Opzet berekening 
De berekening van de hoofddraagconstructie gebeurt aan de hand van NEN 6702, NEN 6770 en NEN 6771 [3] 
[5] [14]. Bij het berekenen van de hoofddraagconstructie worden vier stappen onderscheiden, namelijk: 

- het schematiseren van de constructie; 
- het bepalen van de belastingen op de constructie; 
- het berekenen van de respons van de constructie; 
- en het toetsen van de constructie. 

Hierna wordt ingegaan op de vier stappen van de berekening van de hoofddraagconstructie.  

12.3.1 Schematisering van de constructie  
12.3.1.1 Systeem van de constructie 

Volgens NEN 6770 houdt het schematiseren van de constructie als eerste in dat het systeem van de constructie 
wordt vastgesteld [3]. Het vaststellen van het systeem van de constructie omvat het bepalen van de systeem-
lijnen van de constructie-onderdelen, de mate van samenwerking van de constructie-onderdelen en de rand-
voorwaarden van de opleggingen. Daarnaast omvat het vaststellen van het systeem van de constructie, de 
bepaling van de geometrische grootheden, zoals de overspanningen, en de doorsnedegrootheden, zoals het door-
snede-oppervlak (A) en het AKOM (I). Het systeem van een draagconstructie kan ook wel draagstructuur ge-
noemd worden.   

Voor de ontworpen vertakkende kolomconstructie wordt niet in één keer het systeem van de constructie vast-
gesteld. Verschillende onderdelen van de constructie worden afzonderlijk geschematiseerd. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat het berekenen van de respons van de constructie dan over het algemeen eenvoudiger is. De 
volgende onderdelen van de constructie worden afzonderlijk geschematiseerd: 

- vertakkende kolommen en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 
- hoekkolommen 
- horizontale trekstangen (kniksteunen ‘onderranden’ gevelkolommen) 
- gevelkolommen buiten stabiliteitsverbanden 
- horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden 
- bovenste horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden 
- stabiliteitsverbanden 

- horizontale en verticale stabiliteitsverbanden 
- horizontale regels in stabiliteitsverbanden 
- bovenste horizontale regels in stabiliteitsverbanden 
- gevelkolommen in stabiliteitsverbanden  

De vertakkende kolommen onder de horizontale stabiliteitsverbanden worden niet apart geschematiseerd omdat 
wordt aangenomen dat de vertakkende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden het meest ongunstig zijn. Dit is 
wat de krachtsverdeling in de kolommen betreft aannemelijk omdat de kolommen onder de stabiliteitsverban-
den, in tegenstelling tot de kolommen buiten de stabiliteitsverbanden, door de aanwezigheid van de horizontale 
stabiliteitsverbanden kunnen samenwerken.  

Bij de stabiliteitsverbanden worden vier aparte schematiseringen toegepast omdat het eerst toepassen van vier 
aparte schematiseringen en het vervolgens combineren van die schematiseringen vermoedelijk eenvoudiger is 
dan het in zijn geheel schematiseren van alle onderdelen die tot de stabiliteitsverbanden gerekend kunnen wor-
den. 
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12.3.1.2 Constructietype 

In NEN 6770 wordt tot het schematiseren van de constructie ook nog het indelen van de constructie in een con-
structietype gerekend [3]. In paragraaf 10.1.3 van NEN 6770 wordt voor constructies onderscheid gemaakt in 
twee constructietypen, te weten raamwerken en vakwerken. Raamwerken worden weer onderverdeeld in on-
geschoorde, geschoorde en gesteunde raamwerken. Geschoorde raamwerken kunnen star of flexibel geschoord 
zijn. Gesteunde raamwerken kunnen soms, los van de steungevende constructie, als star geschoord beschouwd 
worden en anders moeten ze samen met de steungevende constructie als star geschoord, flexibel geschoord of 
ongeschoord geclassificeerd worden. Gesteunde raamwerken mogen los beschouwd worden wanneer de steun-
gevende constructie stijf genoeg is. 

Voor de ontworpen vertakkende kolomconstructie is het niet eenvoudig om op basis van NEN 6770 het con-
structietype of de constructietypen te bepalen. De ontworpen verticale stabiliteitsverbanden zijn duidelijk een 
schakeling van geschoorde raamwerken en de overige gevelvlakken zijn duidelijk een schakeling van gesteunde 
raamwerken maar de classificatie van de vertakkende kolommen en het dak is daarentegen onduidelijk. Wan-
neer bij de toetsing van de constructie de indeling in een constructietype van belang is, zal steeds afzonderlijk 
beoordeeld worden welke indeling het beste is.  

12.3.2 Belastingen op de constructie 
Het bepalen van de belastingen op de constructie gebeurt op basis van NEN 6702 [5]. Voor zowel de hele ver-
takkende kolomconstructie als voor de onderdelen van de constructie, die afzonderlijk geschematiseerd worden, 
worden de belastingen in bijlage 18 afgeleid. In de overzichtstabellen aan het einde van de bijlage zijn de belas-
tingen, die daadwerkelijk gebruikt zijn voor het berekenen van de respons van de constructie grijs gemarkeerd.  

De belastingen die in bijlage 18 bepaald worden, zijn: 

- belastingen door het eigen  gewicht  
- belastingen door personen, materiaal of materieel 
- windbelasting 
- belasting door regenwater 
- belasting door sneeuw 

Andere belastingen, zoals bijvoorbeeld belasting door temperatuurverschillen, zijn verwaarloosd. Behalve de 
hiervoor opgesomde belastingen komen in de bijlage ook ongelijkmatige belasting en extra belasting aan de 
orde. Dit zijn geen aparte typen belastingen maar deze belastingen hangen samen met de vijf hiervoor genoemde 
belastingen. 

12.3.3 Respons van de constructie 
12.3.3.1 Keuze rekenmodel 

Het berekenen van de respons van de constructie houdt in het berekenen van de krachtsverdeling en van de ver-
vormings- en verplaatsingstoestand. In paragraaf 10.2.1 van NEN 6770 worden vier rekenmodellen genoemd 
waarmee de respons van de constructie bepaald kan worden, te weten [3]:  

- eerste-orde elastisch rekenmodel 
- eerste-orde plastisch rekenmodel 
- tweede-orde elastisch rekenmodel 
- tweede-orde elastisch-plastisch rekenmodel 

Voor het berekenen van de ontworpen vertakkende kolomconstructie wordt uitgegaan van het eerste-orde elas-
tisch rekenmodel omdat dit het meest eenvoudige rekenmodel is. Bij dit rekenmodel moet, volgens paragraaf 
10.2.2 van NEN 6770, worden uitgegaan van lineair elastisch materiaalgedrag en moet het evenwicht geformu-
leerd worden voor de onvervormde toestand. Het eerste-orde elastische rekenmodel mag voor profielen van alle 
doorsnedeklassen toegepast worden (paragraaf 10.2.4, NEN 6770).  

12.3.3.2 Consequenties keuze rekenmodel 

Imperfecties 

Afhankelijk van het rekenmodel waarmee de respons van de constructie bepaald wordt, moeten er volgens para-
graaf 10.2.5 van NEN 6770 bepaalde imperfecties in rekening gebracht worden bij de berekening van de 
krachtsverdeling [3]. Bij het eerste-orde elastisch rekenmodel moeten er alleen voor op druk of op druk en bui-
ging belaste staven van raamwerken imperfecties, in de vorm van initiële scheefstand of equivalente horizontale 
belastingen, in rekening gebracht worden. Imperfecties in de vorm van initiële vooruitbuigingen en restspan-
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ningen worden niet apart genoemd, omdat deze imperfecties al verdisconteerd zijn in de controleregels voor de 
toetsing van de stabiliteit uit hoofdstuk 12 van NEN 6770 [3]. 

Bij het bepalen van de respons van de vertakkende kolomconstructie worden voor de eenvoud van de bereke-
ningen eventuele imperfecties verwaarloosd. Hierdoor kunnen de momenten in de vertakkende kolommen en de 
gevelkolommen iets aan de onveilige kant zijn, evenals de krachten op de stabiliteitsverbanden.  

Aanpassen van de respons van de constructie 

Afhankelijk van het rekenmodel waarmee de respons van de constructie bepaald wordt, moet volgens paragraaf 
10.2.6, 10.2.7 en 10.4 van NEN 6770 de respons van de constructie aangepast worden voordat de constructie 
getoetst mag worden [3]. Bij het eerste-orde elastisch rekenmodel moeten de krachtsverdeling van liggers in 
ongeschoorde raamwerken, de krachtsverdeling van liggers in flexibel geschoorde raamwerken, en onder be-
paalde voorwaarden de krachtsverdeling van liggers in star geschoorde raamwerken en de vervormingen van de 
constructie aangepast worden. De krachtsverdeling van kolommen in ongeschoorde of star geschoorde raam-
werken hoeft niet aangepast te worden, omdat optredende tweede-orde effecten al verwerkt zijn in de controle-
regels voor de toetsing van de stabiliteit uit hoofdstuk 12 van NEN 6770 [3].  

Na het bepalen van de respons van de vertakkende kolomconstructie worden voor de eenvoud van de bereke-
ningen eventuele aanpassingen van de respons van de constructie achterwege gelaten. Hierdoor kunnen de hori-
zontale vervormingen van de constructie aan de onveilige kant zijn. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, is niet 
zeker omdat bepaalde gunstige factoren ook niet meegenomen zijn. De buigende momenten in de horizontale 
liggers zullen in principe niet aan de onveilige kant zijn, omdat in eerste instantie van alle liggers de verbin-
dingen aan de beide uiteinden tot scharnieren geschematiseerd worden. In dat geval is de aanpassing van de 
krachtsverdeling volgens paragraaf 10.2.6 van NEN 6770 gelijk aan nul aangezien er geen zogenaamde steun-
puntsmomenten zijn [3]. Ook de buigende momenten in de vertakkende kolommen en de gevelkolommen zullen 
niet aan de onveilige kant zijn, mits de stabiliteitsverbanden te classificeren zijn als star geschoorde raamwer-
ken. 

12.3.3.3 Toepassen rekenmodel 

Het toepassen van het eerste-orde elastisch rekenmodel op de ontworpen vertakkende kolomconstructie gebeurt 
op verschillende manieren. Voor de meest eenvoudige schematiseringen kan de respons van de constructie met 
de hand bepaald worden. Dit geldt voor de schematiseringen van de hoekkolommen en de horizontale trek-
stangen. Voor de iets minder eenvoudige, 1-dimensionale en 2-dimensionale schematiseringen wordt de respons 
van de constructie berekend met het computerprogramma PC-Frame. Het betreft de schematiseringen van de 
volgende delen van de constructie: 

- gevelkolommen buiten stabiliteitsverbanden 
- horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden 
- bovenste horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden  
- stabiliteitsverbanden 

- horizontale regels in stabiliteitsverbanden 
- bovenste horizontale regels in stabiliteitsverbanden 
- gevelkolommen in stabiliteitsverbanden  

De volgende, complexere, 3-dimensionale schematiseringen worden berekend met het computerprogramma 
Ansys, dat werkt op basis van de Eindige Elementen Methode: 

- vertakkende kolommen en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 
- stabiliteitsverbanden 

- horizontale en verticale stabiliteitsverbanden 

In principe kan met Ansys voor zowel 1-, 2- als 3-dimensionale schematiseringen de respons berekend worden 
maar omdat PC-Frame veel eenvoudiger te gebruiken is, wordt voor de eerder opgesomde 1- en 2-dimensionale 
schematiseringen de voorkeur aan PC-Frame gegeven. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een computerprogramma om volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel 
de respons van de constructie te bepalen moet het opgestelde systeem van de constructie, oftewel de schema-
tisering van de constructie, vertaald worden in een computermodel. Dit wordt hierna voor de twee genoemde 
computerprogramma’s toegelicht. 
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PC-Frame 

Bij PC-Frame moeten alle punten in de schematisering waar lijnvormige draagstructuurelementen samenkomen 
of waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, vertaald worden in knopen. Vervolgens moeten de lijnvormige 
draagstructuurelementen vertaald worden in computerelementen. De computerelementen van PC-Frame zijn te 
classificeren als 1-dimensionale balkelementen waarin in principe een normaalkracht (N), een dwarskracht (V) 
en een buigend moment (M) kunnen optreden.  

Bij het invoeren van de balkelementen kan een keuze gemaakt voor het type aansluiting aan elk uiteinde van een 
balkelement, namelijk een vaste of een scharnierende aansluiting. Op de knopen van het computermodel, die 
horen bij de punten in de schematisering waar volledig scharnierende verbindingen zijn aangegeven, moeten, 
met uitzondering van één balkelement, alle aangesloten balkelementen een scharnierende aansluiting aan het 
betreffende uiteinde hebben. Op de knopen van het computermodel, die horen bij de punten in de schematise-
ring waar volledig momentvaste verbindingen zijn aangegeven, moeten alle aangesloten balkelementen een 
vaste aansluiting aan het betreffende uiteinde hebben. 

De opleggingen uit de schematisering van de constructie kunnen vertaald worden naar het computermodel door 
in de relevante knopen van het computermodel een rollende ondersteuning, een scharnierende ondersteuning of 
een inklemming te benoemen.  

Ansys 

Vanwege de talrijke modelleringsmogelijkheden van het computerprogramma Ansys is het minder eenvoudig 
om de schematisering van de constructie te vertalen in een computermodel. Ook bij Ansys moeten, net als bij 
PC-Frame, alle punten in de schematisering waar draagstructuurelementen samenkomen of waar opleggingen 
c.q. steunen aanwezig zijn, vertaald worden in knopen. Zelfs wanneer er alleen gekeken wordt naar schema-
tiseringen met enkel lijnvormige draagstructuurelementen, geldt er, in tegenstelling tot PC-Frame, dat er voor de 
lijnvormige draagstructuurelementen verschillende computerelementen gekozen kunnen worden. De computer-
elementen die bij het berekenen van de vertakkende kolomconstructie gebruikt worden, zijn: 

- BEAM4: 3-dimensionaal balkelement 
- LINK8: 3-dimensionaal staafelement 
- LINK10: 3-dimensionaal staafelement 

In een 3-dimensionaal balkelement kunnen een normaalkracht (Nx), twee dwarskrachten (Vy en Vz), een 
wringend moment (Mx) en twee buigende momenten (My en Mz) optreden. In een 3-dimensionaal staafelement 
kan daarentegen alleen een normaalkracht (Nx) optreden. LINK10 is een bijzonder 3-dimensionaal staafelement 
omdat het als eigenschap heeft dat het of alleen een treknormaalkracht (enkel-trek element) of alleen een 
druknormaalkracht (enkel-druk element) kan opnemen. Wanneer LINK10 is toegepast bij het berekenen van de 
vertakkende kolomconstructie betreft het altijd de variant, waarin alleen trek kan optreden (enkel-trek element). 

Wanneer meerdere BEAM4-elementen op één knoop aansluiten, worden de elementen volledig momentvast met 
elkaar verbonden. Dit wil zeggen dat alle mogelijke vrijheidgraden van een BEAM4-element, te weten drie 
rotatie- en drie translatievrijheidsgraden, gekoppeld worden. Als er meerdere LINK8- of LINK10-elementen op 
één knoop worden aangesloten, dan is de verbinding volledig scharnierend. Dit wil zeggen dat alle mogelijke 
vrijheidgraden van een 3-dimensionaal LINK-element, te weten drie translatievrijheidsgraden, gekoppeld wor-
den. Bij een knoop waarop zowel BEAM4- als LINK-elementen aansluiten zijn de LINK-elementen scharnie-
rend met de BEAM4-elementen verbonden. Alle gemeenschappelijke vrijheidsgraden worden dan gekoppeld. 
Om een BEAM4-element scharnierend te kunnen verbinden is het noodzakelijk om ter plaatse van het betref-
fende uiteinde van het element een extra knoop aan te brengen waarop het scharnierend te verbinden BEAM4-
element aansluit. De translatievrijheidsgraden van deze knoop moeten dan echter wel nog gekoppeld worden 
aan die van de andere knoop. 

Aan de verschillende computerelementen moeten doorsnedegrootheden toegekend worden. Voor de BEAM4-
elementen zijn dit minimaal een oppervlak (A) en twee axiaal kwadratisch oppervlakte momenten (Iy en Iz) en 
voor de LINK-elementen moet een oppervlak (A) worden opgegeven.  

Rollende ondersteuningen, scharnierende ondersteuningen en inklemmingen uit de schematisering van de con-
structie kunnen vertaald worden naar het computermodel door in de relevante knopen van het computermodel de 
betreffende vrijheidsgraden van de knoop te beperken. Ondersteuningen in de vorm van lineaire translatieveren 
kunnen echter niet op deze wijze naar het computermodel vertaald worden. Dit gebeurt door eerst een extra 
knoop aan te brengen op dezelfde plaats als de knoop, die hoort bij het punt in de schematisering waar de li-
neaire translatieveer is aangegeven. Vervolgens wordt tussen de knopen een COMBIN40-element aangebracht. 
Dit is een speciaal veerelement waaraan onder andere een bepaalde lineaire veerstijfheid kan worden gegeven. 
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Tenslotte wordt van één van beide knopen de translatievrijheidsgraad die hoort bij de translatierichting van de 
lineaire veer, verhinderd.  

12.3.4 Toetsing van de constructie 
De laatste stap in het berekenen van de hoofddraagconstructie, is het toetsen van de constructie. Voor de vertak-
kende kolomconstructie gebeurt dit toetsen met behulp van het spreadsheetprogramma Excel/   
12.3.4.1 Uiterste grenstoestand 

Afhankelijk van het rekenmodel waarmee de respons van de constructie bepaald wordt, moeten er volgens para-
graaf 10.3 van NEN 6770 bepaalde toetsingen van de uiterste grenstoestand worden uitgevoerd [3]. Bij het 
eerste-orde elastisch rekenmodel moeten, in principe, toetsing van de sterkte, oftewel toetsing van de doorsnede, 
én toetsing van de stabiliteit plaatsvinden. Voor staven, die alleen op trek belast worden, hoeft echter geen toet-
sing van de stabiliteit plaats te vinden. De controleregels voor de toetsing van de sterkte komen in hoofdstuk 11 
van NEN 6770 en NEN 6771 aan de orde en die voor de toetsing van de stabiliteit in hoofdstuk 12 van NEN 
6770 en NEN 6771 [3] [14].  

Toetsing van de sterkte 

De controleregels voor de toetsing van de sterkte in hoofdstuk 11 van NEN 6770 hebben betrekking op profielen 
van doorsnedeklasse 1, 2 en 3 en de controleregels in hoofdstuk 11 van NEN 6771 hebben betrekking op pro-
fielen van klasse 4 [3] [14]. Ervan uitgaande dat alle profielen van de vertakkende kolomconstructie tot door-
snedeklasse 1 tot en met 3 behoren, worden de hierna genoemde controleregels voor toetsing van de sterkte 
toegepast: 

- op trek belaste staaf:          
toetsingsregel volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770 

- op normaalkracht, dwarskracht en enkele buiging belaste staaf: 
toetsingsregel volgens paragraaf 11.3.1 van NEN 6770 

- op normaalkracht, dwarskracht en dubbele buiging belaste staaf:  
toetsingsregel volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770  

- op normaalkracht, dwarskracht, buiging en torsie belaste staaf:  
toetsingsregels volgens paragraaf 11.4 van NEN 6770 

Voor op druk belaste staven wordt geen toetsing van de sterkte uitgevoerd, omdat de toetsing van de stabiliteit 
maatgevend is. 

Toetsing van de stabiliteit 

De controleregels voor de toetsing van de stabiliteit in hoofdstuk 12 van NEN 6770 hebben betrekking op pro-
fielen van doorsnedeklasse 1, 2 en 3 en de controleregels in hoofdstuk 12 van NEN 6771 hebben over het alge-
meen betrekking op profielen van zowel klasse 1, 2, 3 als 4 [3] [14]. Ervan uitgaande dat alle profielen van de 
vertakkende kolomconstructie prismatisch zijn en tot doorsnedeklasse 1 tot en met 3 behoren, worden de hierna 
genoemde controleregels voor toetsing van de stabiliteit toegepast: 

- op druk belaste staaf:  
toetsingsregels volgens paragraaf 12.1 van NEN 6770 

- op druk en enkele buiging of op druk en dubbele buiging belaste staaf:  
toetsingsregels volgens paragraaf 12.3 van NEN 6771 

Wanneer een op druk belaste staaf een buis- of kokerprofiel is, hoeft alleen de toetsingsregel voor de knikstabi-
liteit volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770 toegepast te worden en niet de toetsingsregels voor de torsie- en 
torsieknikstabiliteit volgens paragraaf 12.1.2 en 12.1.3 van NEN 6770. Parallel hieraan geldt dat wanneer een op 
druk en buiging belaste staaf een buis- of kokerprofiel is, alleen de toetsingsregel voor de knikstabiliteit volgens 
paragraaf 12.3.1 van NEN 6771 toegepast hoeft te worden en niet de toetsingsregels voor de torsie- en torsie-
knikstabiliteit volgens paragraaf 12.3.2 en 12.3.3 van NEN 6771. 

12.3.4.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand 

De toetsingen van de bruikbaarheidsgrenstoestand komen aan de orde in paragraaf 10.4 van NEN 6770, die 
weer verwijst naar hoofdstuk 10 van NEN 6702 [3] [5]. 
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12.4 Opbouw deel 2E, tekeningen en bijlagen 
Alle onderdelen van de constructie die volgens paragraaf 12.3.1.1 afzonderlijk geschematiseerd worden, worden 
in het vervolg van dit deel in een apart hoofdstuk behandeld. De schematisering komt daarin telkens als eerste 
aan de orde, gevolgd door een bespreking van de belastingen, de respons en de toetsing. In het laatste hoofdstuk 
van dit deel worden de conclusies besproken en worden, op basis van de conclusies, nog keuzes gemaakt voor 
aanpassingen van het ontwerp van het gebouw met de vertakkende kolomconstructie. 

Op alle hoofdstukken uit dit deel is bijlage 18, waarin de belastingen bepaald worden, van toepassing. Verder 
horen er bij de meeste hoofdstukken uit dit deel nog één of meerdere bijlagen (bijlage 19 tot en met bijlage 45). 
Met name vanwege de omvang van sommige bijlagen zijn niet alle bijlagen weergegeven in bijlagenbundel. De 
bijlagen die niet in de bijlagenbundel aanwezig zijn, zijn te vinden op de ingesloten CD.  

Bij dit deel van het afstudeerproject horen, behalve de bijlagen in de bijlagenbundel en op de CD, ook nog de 
tekeningen die zich in de aparte tekeningenmap bevinden. Naar deze tekeningen wordt in het vervolg van dit 
deel echter niet expliciet verwezen. 
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13 Vertakkende kolommen en dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 
13.1 Schematisering 
13.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de vertakkende kolommen en het dakvlak buiten de horizontale stabiliteitsverbanden 
wordt van één vertakkende kolom en het boven- en naastgelegen dakvlak twee keer een systeem van de con-
structie opgesteld. Er wordt in beide gevallen uitgegaan van de vertakkende kolom met het boven- en naastgele-
gen dakvlak, dat aan twee zijden direct aan de horizontale stabiliteitsverbanden grenst. Er worden twee aparte 
schematiseringen gemaakt om de respons van de constructie met betrekking tot zowel de kolomelementen als de 
dakelementen zo veilig mogelijk te kunnen berekenen. 

 
 

 
afbeelding 13.1 Schematisatie 1: vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteitsverbanden met horizontale 

starre steunen voor de bepaling van de krachtsverdeling in de dakelementen (boven elementnummering 
kolom; onder knoopnummering kolom) 

In beide schematiseringen zijn de vertakkende kolom en het boven- en naastgelegen dakvlak geschematiseerd 
tot een 3-dimensionaal samenstel van 1-dimensionale rechte draagstructuurelementen (afbeelding 13.1 en 
afbeelding 13.2). De verbindingen tussen de verschillende elementen van de vertakkende kolom zijn in beide 
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gevallen geschematiseerd tot volledig momentvaste verbindingen en de verbindingen tussen de dakelementen en 
de toppen van de ‘bovenste’ takken van de vertakkende kolommen tot volledige scharnieren. Het 3-dimensiona-
le systeem van de constructie wordt in beide schematiseringen op diverse punten ondersteund. Zo is in beide ge-
vallen de verbinding aan de voet van de ‘stam’ van de vertakkende kolom geschematiseerd tot een inklemming. 
Verder worden in beide schematiseringen de vier randen van het dakvlak verticaal gesteund. Deze verticale 
steunen schematiseren de aangrenzende vertakkende kolommen. Ook worden twee van de vier randen van het 
dakvlak in de schematisatie in één richting horizontaal gesteund. Deze horizontale steunen schematiseren de 
horizontale en verticale stabiliteitsverbanden.  

 
 

 
afbeelding 13.2 Schematisatie 2: vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteitsverbanden met horizontale 

verende steunen voor de bepaling van de krachtsverdeling in de kolomelementen (boven element-
nummering dak; onder knoopnummering dak)  
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In de eerste schematisering worden de horizontale steunen als starre steunen beschouwd (afbeelding 13.1). Deze 
schematisering is voor het bepalen van de krachtsverdeling in de dakelementen een veilige aanname. In de 
tweede schematisering worden de horizontale steunen daarentegen als verende steunen beschouwd (afbeelding 
13.2). Voor de veerstijfheid van de lineaire veren wordt een veerconstante van 1.000 N/mm aangenomen. In 
hoofdstuk 19 wordt gekeken of dit een veilige aanname is geweest door de stijfheid van de stabiliteitsverbanden 
te bepalen. De tweede schematisering wordt gebruikt voor een veilige bepaling van de krachtsverdeling in de 
kolomelementen. 

De grootheden die de geometrie van het systeem van de constructie beschrijven, zijn weergegeven in tabel 13.1: 

x1 0 mm 
z1 0 mm 
x2 0 mm 
z2 7.401 mm 
x31 2.898 mm 
z31 12.687 mm 
z411  = h  15.000 mm 
ldak 4.166 mm 

tabel 13.1  Geometriegrootheden 

Voor de grootheden, die de doorsnedegeometrie van de draagstructuurelementen beschrijven, worden aannames 
gedaan. Deze aannames zijn weergegeven in tabel 13.2. Er is uitgegaan van ronde buisprofielen. 

 kolomelementen dakelementen  

11 21, 22, 
23, 24 

311, 321, 
331, 341 

312, 322, 332, 342,  
314, 324, 334, 344 

313, 323, 
333, 343 

d 406,4 219,1 168,3 139,7 114,3 219,1 mm 

t 10 10 6 5 4 6 mm 

A 12.500 6.570 3.060 2.120 1.390 4.020 mm2 

I 24,476⋅107 3,598⋅107 1,009⋅107 4,81⋅106 2,11⋅106 (2,282⋅107) mm4 

Ip 48,952⋅107 7,196⋅107 2,018⋅107 9,62⋅106 4,22⋅106 (4,564⋅107) mm4 

tabel 13.2 Doorsnedegrootheden  

Voor de materiaaleigenschappen van de draagstructuurelementen geldt Ed = 210.000 N/mm2, Gd = 807.669 
N/mm2, fy;d = 355 N/mm2 en τy;d = 205 N/mm2. 

13.1.2 Constructietype 
Door de keuze van de schematisatie is er impliciet voor gekozen de vertakkende kolom en het bijbehorende dak-
vlak te classificeren als een horizontaal gesteund raamwerk, dat apart beschouwd is als een star geschoord raam-
werk. Desondanks is er bij de tweede schematisatie niet uitgegaan van volledige starre horizontale steunen aan 
de randen van het dak maar van verende steunen. 

De classificatie als (star) geschoord raamwerk is echter niet geschikt om de respons van de vertakkende kolom 
en het bijbehorende dakvlak te kunnen toetsen volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771 [14]. De classificatie 
wordt daar volgens prof. ir. H.H. Snijder van de Technische Universiteit Eindhoven namelijk gebruikt om de 
twee soorten knikvormen behorende bij geschoorde en ongeschoorde raamwerken, te onderscheiden. Op basis 
van de knikvormen van de vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak, die in paragraaf 13.4 aan de orde 
komen, wordt de vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak voor de genoemde toetsingen in twee rich-
tingen geclassificeerd als een ongeschoord raamwerk. De knikvormen zijn namelijk zodanig dat nooit beide 
uiteinden van een draagstructuurelement op dezelfde plaats blijven, net als bij de liggers en kolommen in een 
ongeschoord raamwerk.  
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13.2 Belastingen 
Voor het dimensioneren van de vertakkende kolommen en dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden worden de 
belastingen volgens fundamentele combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting), fundamentele 
combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1), fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extre-
me windbelasting 2) en volgens fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) in zowel de bouwfase als de ge-
bruiksfase bekeken (bijlage 18). De overige belastingscombinaties worden niet bekeken, omdat deze niet 
maatgevend zullen zijn. 

Bij de fundamentele combinaties 1b en 1c wordt er nog onderscheid gemaakt in twee bouwfasen. In bouwfase 1 
worden de secundaire dakelementen gemonteerd en in bouwfase 2 de gevels. Dit betekent dat er in bouwfase 1 
ongelijkmatige, verticale belastingen door het eigen gewicht van de secundaire dakelementen op de vertakkende 
kolommen werken maar in bouwfase 2 niet meer, en dat er in bouwfase 2 horizontale belastingen op de gevels 
werken maar in bouwfase 1 nog niet. Daarnaast wordt er bij de fundamentele combinaties 1b en 1c in alle fasen 
nog onderscheid gemaakt tussen de loef- en de lijzijde van het gebouw. 

 
afbeelding 13.3 Belastingen vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 

De belastingen op de vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden zijn weer-
gegeven in afbeelding 13.3 en in tabel 13.3 (bijlage 18). In tabel 13.3 zijn de belastingen ten gevolge van het 
eigen gewicht van de staalconstructie niet weergegeven omdat die niet afzonderlijk bepaald zijn. De belastingen 
kunnen echter toch bekeken worden bij het bepalen van de respons van de constructie omdat de respons bere-
kend wordt met Ansys. Ansys is in staat om op basis van de doorsnedenafmetingen van de gebruikte elementen, 
de dichtheid van staal (γstaal = 7850 kg/m3) en de valversnelling (g = 9,81 m/s2) het bijbehorende eigen gewicht 
te berekenen en mee te nemen in het bepalen van de krachtsverdeling.    

In tabel 13.3 zijn de horizontale belastingen aan de randen van het dakvlak (Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk), bij 
fundamentele combinatie 1b, 1c en 2 in bouwfase 1 en bij fundamentele combinatie 1a in zowel de bouwfasen 
als de gebruiksfase, ten gevolge van ongelijkmatige, verticale belastingen op de aangrenzende vertakkende ko-
lommen buiten de stabiliteitsverbanden niet weergegeven omdat die in eerste instantie niet expliciet bepaald 
zijn. Deze belastingen zijn echter wel meegenomen in het berekenen van de respons van de constructie. De 
wijze waarop dit is uitgevoerd komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

Fv;uiteindebovenstetak 

qv;prim.dakelement 

qv;11 

qv;21 

qv;311 qv;313 
qv;312 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;446 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;428 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;429 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;435 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;436 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;445 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;439 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;438 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;1  

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;2 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.bo.vk;d 
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fundamentele combinatie 1a bouwfase 1 bouwfase 2 gebruiksfase  

Fv;uiteindebovenstetak;d 53.246+11.945=65.191 53.246+11.945=65.191 53.246+20.957=74.202 N 

fundamentele combinatie 1b bouwfase 1 bouwfase 2 gebruiksfase  

Fv;uiteindebovenstetak;d 53.246+9.265=62.510 53.246+9.265=62.510 53.246+14.900=68.145 N 

loefzijde 

Fh;w1;//;uiteinde;prim.dakelement;1;langsvk;d 11.744 45.103 74.251 N 

Fh;w1;//;uiteinde;prim.dakelement;2;langsvk;d - -11.120 -24.385 N 

Fh;w1;//;uiteinde;prim.dakelement;bo.vk;d 2.135 2.135 3.746 N 

lijzijde 

Fh;w1;//;uiteinde;prim.dakelement;1;langsvk;d -9.609 -9.609 -21.735 N 

Fh;w1;//;uiteinde;prim.dakelement;2;langsvk;d - -11.120 -24.385 N 

Fh;w1;//;uiteinde;prim.dakelement;bo.vk;d -2.135 -2.135 -3.746 N 

fundamentele combinatie 1c bouwfase 1 bouwfase 2 gebruiksfase  

Fv;uiteindebovenstetak;d 53.246-20.074=33.172 53.246-20.074=33.172 53.246-27.090=26.155 N 

loefzijde 

Fh;w2;//;uiteinde;prim.dakelement;1;langsvk;d 11.744 17.304 44.989 N 

Fh;w2;//;uiteinde;prim.dakelement;2;langsvk;d - -38.919 -53.647 N 

Fh;w2;//;uiteinde;prim.dakelement;bo.vk;d 2.135 2.135 3.746 N 

lijzijde 

Fh;w2;//;uiteinde;prim.dakelement;1;langsvk;d -9.609 -37.408 -50.997 N 

Fh;w2;//;uiteinde;prim.dakelement;2;langsvk;d - -38.919 -53.747 N 

Fh;w2;//;uiteinde;prim.dakelement;bo.vk;d -2.135 -2.135 -3.746 N 

fundamentele combinatie 2 bouwfase 1 bouwfase 2 gebruiksfase  

Fv;eg;uiteindebovenstetak;d 59.901 59.901 59.901 N 

tabel 13.3  Belastingen vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteitsverbanden in de uiterste grens-
toestand 

13.3 Respons 
De krachtsverdeling in de vertakkende kolom en het boven- en naastgelegen dakvlak buiten de stabiliteitsver-
banden, volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, is voor beide schematiseringen bepaald met het computer-
programma Ansys. Alle gegevens voor de berekeningen in Ansys, behorende bij één schematisering, zijn in een 
zogenaamde invoerfile geprogrammeerd. De twee invoerfiles zijn weergegeven in bijlage 19 (CD) en bijlage 20 
(CD).  Er is ook mede gebruik gemaakt van het spreadsheetprogramma Excel om de uiteindelijke krachtsverde-
lingen te bepalen. In Excel is namelijk superpositie van door Ansys berekende krachtsverdelingen uitgevoerd. 

13.3.1 Computermodel 
13.3.1.1 Knopen, elementen 

De twee in paragraaf 13.1.1 opgestelde schematiseringen van de constructie moeten vertaald worden in twee 
computermodellen. Hiertoe worden alle punten in de schematiseringen, waar draagstructuurelementen samen-
komen of waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, vertaald in knopen. De punten ter plaatse van een ve-
rende horizontale steun in de tweede schematisering worden echter vertaald in telkens twee knopen en het punt 
ter plaatse van de twee verende horizontale steunen in twee verschillende richtingen wordt vertaald in drie kno-
pen. Dit in verband met het modelleren van de verende steunen met computerelementen. 

De lijnvormige draagstructuurelementen van de kolom zijn in beide computermodellen gemodelleerd met  
BEAM4-elementen, 3-dimensionale balkelementen, en de dakelementen zijn uitgevoerd als LINK8-elementen, 
3-dimensionale staafelementen. Wanneer de elementen in Ansys gedefinieerd worden door ze met twee knopen 
te verbinden, worden de onderlinge verbindingen ‘automatisch’ uitgevoerd zoals ze in het systeem van de con-
structie zijn vastgelegd. Aan de elementen worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgroothe-
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den toegekend volgens paragraaf 13.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts een eerste aanname, maar ze 
bepalen wel mede de stijfheidsverhoudingen in de constructie en daarmee de resultaten van de krachtsverdeling 
in de constructie.  

Naast de lijnvormige draagstructuurelementen zijn in het computermodel van de tweede schematisering ook de 
verende ondersteuningen gemodelleerd met computerelementen, te weten COMBIN40-elementen. Aan deze 
elementen is een lineaire veerstijfheid van 1.000 N/mm toegekend. 

De gekozen nummering van de knopen en elementen is grotendeels te zien in afbeelding 13.1 en afbeelding 
13.2. 

13.3.1.2 Randvoorwaarden 

Van de knoop onderaan de ‘stam’ van de kolom worden in beide computermodellen alle drie de translatie- en 
rotatievrijheidsgraden gelijk gesteld aan nul. Van de knopen van de, al dan niet dubbele, knopenrij aan de 
randen van het dakvlak wordt de translatie in neerwaartse richting verhinderd. In het computermodel van de 
eerste schematisering worden van alle knopen aan de randen van het dakvlak ook de relevante zijdelingse 
translaties verhinderd. In het computermodel van de tweede schematisering worden van de helft van de knopen 
aan de randen van het dakvlak de relevante zijdelingse translaties verhinderd. 

13.3.1.3 Belastingen 

Vanwege het feit dat er veel verschillende belastingscombinaties bekeken moeten worden en er bij een aantal 
belastingscombinaties ook nog sprake is van verschillende ongelijkmatige belastingen op de vertakkende kolom 
en het bovengelegen dakvlak, is er voor gekozen om voor het berekenen van de respons van de constructie ge-
bruik te maken van superpositie. Eerst zijn met Ansys voor een aantal verschillende eenheidsbelastingen de 
krachtsverdelingen in de constructie bepaald volgens beide schematiseringen. De verschillende eenheidsbelas-
tingen die in Ansys zijn ingevoerd zijn: 

- Fv;uiteinde;bovenstetak = 10.000 N 
(afzonderlijk op alle 16 knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolom) 

- Fh;uiteinde;primairdakelement = 10.000 N 
(afzonderlijk op alle 8 knopen aan de vrije randen van het dakvlak) 

- Fh;uiteinde;primairdakelement;bo.vk = 10.000 N   
(tegelijk op alle 16 knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolom)    

- het eigen gewicht van de staalconstructie 

Vervolgens zijn deze resultaten in Excel met de juiste factoren vermenigvuldigd en op de juiste manier gecom-
bineerd om de krachtsverdelingen ten gevolge van de verschillende belastingscombinaties uit tabel 13.3 te ver-
krijgen. Bij het combineren van de krachtsverdelingen in Excel zijn in een extra tussenstap ook de nog 
onbekende horizontale belastingen aan de randen van het dakvlak (Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk), bij fundamentele 
combinatie 1b, 1c en 2 in bouwfase 1 en bij fundamentele combinatie 1a in zowel de twee bouwfasen als de 
gebruiksfase, ten gevolge van ongelijkmatige, verticale belastingen op de aangrenzende vertakkende kolommen 
buiten de stabiliteitsverbanden bepaald. De belastingen zijn berekend uit de normaalkrachten in de elementen 
801, 802, 803 en 804 en/of  901, 902, 903 en 904 die in grootte gelijk zijn aan de reactiekrachten in de horizon-
tale ondersteuningen voor het geval de verticale puntlasten op de betreffende vertakkende kolom werken. 

Bij belastingscombinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) zijn de verticale puntlasten op de zes-
tien knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolom bij de eerste schematisatie in 
Excel zodanig gecombineerd dat de waarde van de normaalkracht in een bepaald dakelement maximaal respec-
tievelijk minimaal, is. De verticale puntlasten op de zestien knopen van de kolom zijn bij de tweede schema-
tisatie ten eerste zodanig gecombineerd in Excel dat de waarde van de normaalkracht of van één van de 
dwarskrachten in een bepaald kolomelement maximaal respectievelijk minimaal is. Ten tweede zijn de punt-
lasten nog zo gecombineerd dat de waarde van het wringende moment in een bepaald kolomelement van het 
eerste of het tweede vertakkingsniveau maximaal respectievelijk minimaal is. Ten derde zijn ze ook zodanig 
gecombineerd dat de waarde van één van de buigende momenten in een bepaald kolomelement in de onderste 
knoop of in het midden van het element maximaal respectievelijk minimaal is. Tenslotte zijn van de verticale 
puntlasten combinaties gemaakt waarbij de waarde van één van de buigende momenten in een bepaald kolom-
element van het eerste of het tweede vertakkingsniveau in de bovenste knoop maximaal respectievelijk mini-
maal is. Behalve de verticale puntlasten aan de toppen van de bovenste ‘takken’ zijn bij beide schematiseringen 
ook de horizontale puntlasten aan de randen van het dak ten gevolge van de verticale puntlasten aan de toppen 
van de bovenste ‘takken’ van de aangrenzende vertakkende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden meege-
nomen in het bepalen van de meest extreme combinaties bij belastingscombinatie 1a.  
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Bij alle belastingscombinaties met betrekking tot bouwfase 1 zijn de verticale puntlasten op de zestien knopen 
aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolom ten gevolge van het eigen gewicht van de 
secundaire dakelementen zodanig gecombineerd dat alle stappen van de montage van de secundaire dakele-
menten worden nagebootst. Ook hier geldt dat behalve de verticale puntlasten aan de toppen van de bovenste 
‘takken’ ook de horizontale puntlasten aan de randen van het dak ten gevolge van de verticale puntlasten aan de 
toppen van de bovenste ‘takken’ van de aangrenzende vertakkende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden 
meegenomen zijn. Net als bij belastingscombinatie 1a zijn bij alle belastingscombinaties met betrekking tot 
bouwfase 1 niet alle combinaties van ongelijkmatige belastingen ten gevolge van het eigen gewicht van de se-
cundaire dakelementen apart bekeken. Er is bij de eerste schematisatie alleen gekeken naar de bouwfasen waar-
bij de waarde van de normaalkracht in een bepaald dakelement maximaal respectievelijk minimaal, is. Bij de 
tweede schematisatie is eveneens naar dezelfde maximale respectievelijk minimale waarden gekeken als bij 
fundamentele combinatie 1a. 

13.3.2 Resultaten 
13.3.2.1 Uiterste grenstoestand 

Algemeen  

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling behorende bij de twee verschillende schematise-
ringen van de vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak zijn te zien in bijlage 21 (CD) en bijlage 22 (CD). 
Het betreft zowel de resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling bij de verschillende eenheidsbe-
lastingen in Ansys als die van de berekeningen van de krachtsverdeling bij de verschillende belastingscombina-
ties in Excel. Ook de resultaten van de berekening van de horizontale belastingen op de randen van het dakvlak 
(Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk) ten gevolge van ongelijkmatige, verticale belastingen op de aangrenzende vertak-
kende kolommen, die nodig waren voor de berekeningen van de krachtsverdeling bij de verschillende belas-
tingscombinaties, zijn in de bijlagen te zien.  

Voor beide schematiseringen geldt dat Excel niet alleen is gebruikt om de krachtsverdelingen in de constructie 
voor de verschillende eenheidsbelastingen, die volgen uit de Ansys-berekeningen, te superponeren. Excel is ook 
toegepast om de maatgevende belastingscombinaties te bepalen. Bij het bepalen van de maatgevende belastings-
combinaties is bij de eerste schematisatie gekeken naar de minimale en maximale waarde van de normaalkracht 
in een bepaald dakelement. Bij de tweede schematisatie is in principe gekeken naar de minimale en maximale 
waarden van de volgende inwendige krachten: 

- normaalkracht in een bepaald kolomelement (Nx) 
- dwarskracht in y-richting in een bepaald kolomelement (Vy) 
- dwarskracht in z-richting in een bepaald kolomelement (Vz) 
- wringend moment in een bepaald kolomelement (Mx) 
- buigend moment om de y-as in een bepaald kolomelement (My) 
- buigend moment om de z-as in een bepaald kolomelement (Mz) 

Bij de tweede schematisatie is in principe gekeken naar de inwendige krachten in de volgende punten van de ko-
lomelementen: 

- in de onderste knoop (i) 
- in het midden van het element (il 1) 
- in de bovenste knoop (j) 

Er is echter niet gekeken naar de minimale en maximale waarden van het wringend moment in een bepaald 
kolomelement van het derde vertakkingsniveau in een bepaald punt en naar die van de buigende momenten in 
een bepaald kolomelement van het derde vertakkingsniveau in de bovenste knoop omdat deze verwaarloosbaar 
klein zijn. 

Bouwfase 1, bouwfase 2, gebruiksfase  

Uit bijlage 21 (CD) en bijlage 22 (CD) volgt dat bouwfase 1 vaak maatgevend is voor de krachtsverdelingen in 
de constructie.  Ter illustratie zijn in tabel 13.4 de maatgevende krachtsverdelingen voor de buigende momenten 
om de y-as in de onderste knoop in de verschillende kolomelementen, volgens fundamentele combinatie 1a, in 
bouwfase 1 afgezet tegen die in bouwfase 2 en de gebruiksfase.  
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fase element Nxi [N] Vyi [N] Vzi [N] Mxi [Nmm] Myi [Nmm] Mzi [Nmm] 

bouwfase 1 11 -649,58⋅103 -81,47⋅103 163,59⋅103 2,64⋅106 -808,01⋅106 -418,00⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -1107,71⋅103 -0,03⋅103 68,50⋅103 4,65⋅106 -329,03⋅106 -0,37⋅106 
bouwfase 1 21 -321,15⋅103 -2,42⋅103 -24,33⋅103 4,64⋅106 181,75⋅106 -19,65⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -360,86⋅103 0,00⋅103 -17,24⋅103 0,00⋅106 87,03⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 1 22 -311,90⋅103 4,36⋅103 -14,54⋅103 -27,72⋅106 87,62⋅106 70,05⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -360,86⋅103 -0,01⋅103 -17,25⋅103 0,02⋅106 87,13⋅106 -0,10⋅106 
bouwfase 1 23 -55,79⋅103 2,42⋅103 20,00⋅103 -4,63⋅106 -174,10⋅106 19,65⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -360,84⋅103 0,00⋅103 -17,27⋅103 0,00⋅106 87,27⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 1 24 123,27⋅103 2,24⋅103 20,13⋅103 32,37⋅106 -96,98⋅106 -52,60⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -360,85⋅103 0,02⋅103 -17,25⋅103 -0,04⋅106 87,14⋅106 0,13⋅106 
bouwfase 1 311 -89,74⋅103 -1,55⋅103 -14,64⋅103 0,00⋅106 73,66⋅106 -8,18⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -149,81⋅103 0,00⋅103 8,76⋅103 0,00⋅106 -49,76⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 1 321 -77,26⋅103 3,33⋅103 -10,31⋅103 0,00⋅106 50,84⋅106 17,55⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -149,86⋅103 0,01⋅103 8,79⋅103 0,00⋅106 -49,87⋅106 0,06⋅106 
bouwfase 1 331 -40,1⋅103 0,03⋅103 14,47⋅103 0,00⋅106 -79,83⋅106 0,18⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -149,90⋅103 0,00⋅103 8,81⋅103 0,00⋅106 -49,99⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 1 341 -77,63⋅103 -3,25⋅103 10,13⋅103 0,00⋅106 49,88⋅106 -17,14⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -149,86⋅103 -0,01⋅103 8,79⋅103 0,00⋅106 -49,87⋅106 -0,06⋅106 
bouwfase 1 312 -60,51⋅103 -0,12⋅103 -10,56⋅103 0,00⋅106 42,45⋅106 -0,49⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,32⋅103 -0,65⋅103 -7,99⋅103 0,00⋅106 31,78⋅106 -2,68⋅106 
bouwfase 1 314 -87,23⋅103 -2,75⋅103 -8,67⋅103 0,00⋅106 34,59⋅106 -11,42⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,32⋅103 0,65⋅103 -7,99⋅103 0,00⋅106 31,78⋅106 2,68⋅106 
bouwfase 1 322 -49,43⋅103 2,59⋅103 12,42⋅103 0,00⋅106 -52,98⋅106 10,76⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,28⋅103 -0,64⋅103 -8,02⋅103 0,00⋅106 31,89⋅106 -2,66⋅106 
bouwfase 1 324 -103,88⋅103 1,68⋅103 -13,54⋅103 0,00⋅106 54,81⋅106 6,99⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,32⋅103 0,64⋅103 -7,99⋅103 0,00⋅106 31,79⋅106 2,66⋅106 
bouwfase 1 332 -20,52⋅103 -1,74⋅103 9,06⋅103 0,00⋅106 -39,01⋅106 -7,21⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,28⋅103 -0,64⋅103 -8,02⋅103 0,00⋅106 31,90⋅106 -2,64⋅106 
bouwfase 1 334 -41,16⋅103 3,26⋅103 6,87⋅103 0,00⋅106 -29,93⋅106 13,52⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,28⋅103 0,64⋅103 -8,02⋅103 0,00⋅106 31,90⋅106 2,64⋅106 
bouwfase 1 342 -80,36⋅103 -1,95⋅103 -13,28⋅103 0,00⋅106 53,74⋅106 -8,11⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,32⋅103 -0,64⋅103 -7,99⋅103 0,00⋅106 31,79⋅106 -2,66⋅106 
bouwfase 1 344 -25,92⋅103 -2,32⋅103 12,68⋅103 0,00⋅106 -54,06⋅106 -9,62⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -128,28⋅103 0,64⋅103 -8,02⋅103 0,00⋅106 31,89⋅106 2,66⋅106 
bouwfase 1 313 -25,08⋅103 0,00⋅103 12,81⋅103 0,00⋅106 -33,29⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -82,24⋅103 0,00⋅103 -9,03⋅103 0,00⋅106 23,15⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 1 323 -7,91⋅103 -6,43⋅103 8,19⋅103 0,00⋅106 -21,37⋅106 -16,61⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -82,23⋅103 0,01⋅103 -9,04⋅103 0,00⋅106 23,16⋅106 0,02⋅106 
bouwfase 1 333 -55,57⋅103 -0,58⋅103 -12,50⋅103 0,00⋅106 32,10⋅106 -1,49⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -82,23⋅103 0,00⋅103 -9,04⋅103 0,00⋅106 23,17⋅106 0,00⋅106 
bouwfase 1 343 -7,70⋅103 6,47⋅103 7,77⋅103 0,00⋅106 -20,28⋅106 16,73⋅106 
bouwfase 2/gebruiksfase -82,23⋅103 -0,01⋅103 -9,04⋅103 0,00⋅106 23,16⋅106 -0,02⋅106 

tabel 13.4 Maatgevende krachtsverdelingen voor de buigende momenten om de y-as in de onderste knoop in de 
kolomelementen volgens fundamentele combinatie 1a in bouwfase 1 en in bouwfase 2/gebruiksfase 
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Het is vanuit economisch oogpunt niet wenselijk dat de bouwfase maatgevend is voor de dimensionering van de 
draagconstructie-elementen. Er wordt er daarom voor gekozen om tijdens de montage van de secundaire dak-
elementen gebruik te maken van hulpconstructies zodat bouwfase 1 niet meer maatgevend is. In het vervolg van 
deze paragraaf over de berekening van de vertakkende kolommen en het bovengelegen dakvlak buiten de stabi-
liteitsverbanden kan als gevolg van deze keuze bouwfase 1 verder buiten beschouwing gelaten worden. 

Elementtypen en krachtsverdelingen 

Om in het vervolg van de berekeningen niet van elk draagconstructie-element afzonderlijk de krachtsverde-
lingen te hoeven toetsen, worden elementen met eenzelfde orde van grootte van krachtsverdelingen gegroepeerd 
in een elementtype. De elementtypen, die op basis van de resultaten uit bijlage 22 (CD) behorende bij de eerste 
schematisatie onderscheiden worden, zijn: 

- elementtype 801: dakelementen tussen vertakkende kolommen 
- elementtype 812: dakelementen boven vertakkende kolommen 

De elementtypen, die op basis van de resultaten uit bijlage 21 (CD) behorende bij de tweede schematisatie on-
derscheiden worden, zijn: 

- elementtype 1: kolomelement 11 
- elementtype 2: kolomelementen 21, 22, 23 en 24 
- elementtype 31: kolomelementen 311, 321, 331 en 341 
- elementtype 32: kolomelementen 312, 314, 322, 324, 332, 334 , 342 en 344 
- elementtype 33: kolomelementen 313, 323, 333 en 343 

Hierna wordt per elementtype, behorende bij een bepaalde schematisatie, ingegaan op de verschillende krachts-
verdelingen die getoetst worden. Bij de kolomelementtypen worden in principe alle krachtsverdelingen ge-
noemd die horen bij de absolute, maximale waarden van de volgende inwendige krachten: 

- normaalkracht in een bepaald kolomelement in een bepaald punt 
- wringend moment in een bepaald kolomelement van het eerste of tweede vertakkingsniveau   

in een bepaald punt 
- buigend moment om de y-as in een bepaald kolomelement in een bepaald punt 
- buigend moment om de z-as in een bepaald kolomelement in een bepaald punt 

Er wordt alleen gekeken naar de absolute, maximale waarden van de momenten en niet naar de maximale én 
minimale waarden omdat het ‘teken’ van de momenten niet van belang is voor de toetsing van de sterkte. Ook 
bij de normaalkracht is het geoorloofd om alleen te kijken naar de absolute, maximale waarden omdat dit per de-
finitie een druknormaalkracht is. Uit de bijlagen blijkt namelijk dat trekkrachten niet of nauwelijks optreden in 
de kolomelementen. Er wordt niet apart gekeken naar de krachtsverdelingen die horen bij de minimale en maxi-
male waarden van één van de dwarskrachten in een bepaald kolomelement in een bepaald punt, omdat uit de 
bijlagen blijkt dat deze nagenoeg overeenkomen met de krachtsverdelingen die horen bij de absolute, maximale 
waarden van één van de buigende momenten. Voor alle verschillende kolomelementtypen en krachtsverdelingen 
wordt in principe steeds gekeken naar het maatgevende kolomelement en naar het maatgevende punt van dat 
element. In veel gevallen zijn de verschillen tussen de kolomelementen van één elementtype echter klein.  

Bij de dakelementtypen worden in principe alle krachtsverdelingen genoemd die horen bij de minimale en 
maximale waarden van de normaalkracht in alle dakelementen. Omdat de dakelementen in het computermodel 
gemodelleerd zijn met LINK8-elementen, ofwel 3-dimensionale staafelementen waarin alleen normaalkrachten 
op kunnen treden, worden in ieder geval de in werkelijkheid optredende dwarskracht in z-richting en het 
buigend moment om de y-as ten gevolge van het eigen gewicht van de dakelementen verwaarloosd.  
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Elementtype 1 (kolomelement 11) 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

11 i -1275,37⋅103 -0,03⋅103 0,03⋅103 0,00⋅106 -0,45⋅106 -0,45⋅106 

il 1 -1271,09⋅103 -0,03⋅103 0,03⋅103 0,00⋅106 -0,33⋅106 -0,33⋅106 

j -1266,82⋅103 -0,03⋅103 0,03⋅103 0,00⋅106 -0,23⋅106 -0,23⋅106 

11 i -1107,71⋅103 17,02⋅103 17,07⋅103 -78,44⋅106 -81,41⋅106 80,68⋅106 

il 1 -1103,43⋅103 17,02⋅103 17,07⋅103 -78,44⋅106 -18,24⋅106 17,70⋅106 

j -1099,16⋅103 17,02⋅103 17,07⋅103 -78,44⋅106 44,91⋅106 -45,29⋅106 

11 i -1107,71⋅103 -0,03⋅103 68,50⋅103 4,65⋅106 -329,03⋅106 -0,37⋅106 

il 1 -1103,43⋅103 -0,03⋅103 68,50⋅103 4,65⋅106 -75,54⋅106 -0,28⋅106 

j -1099,16⋅103 -0,03⋅103 68,50⋅103 4,65⋅106 117,93⋅106 -0,19⋅106 

11 i -1107,71⋅103 -68,50⋅103 0,03⋅103 -4,65⋅106 -0,37⋅106 -329,03⋅106 

il 1 -1103,43⋅103 -68,50⋅103 0,03⋅103 -4,65⋅106 -0,28⋅106 -75,54⋅106 

j -1099,16⋅103 -68,50⋅103 0,03⋅103 -4,65⋅106 -0,19⋅106 117,93⋅106 

tabel 13.5 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 1  

In tabel 13.5 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 1 weergegeven. 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 1 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale druknor-
maalkracht  (Nx) in het element. De optredende dwarskrachten (Vy en Vz) en momenten (Mx, My en Mz) zijn dan 
verwaarloosbaar klein (tabel 13.5). De maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combi-
natie 1a voor de maximale druknormaalkracht  (Nx) in de onderste knoop van element 11, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;422, Fv;423, Fv;424,  
Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434, Fv;441, Fv;442, Fv;443, Fv;444 

- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434 

Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal wringend moment 

Bij elementtype 1 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal wringend 
moment (Mx) in het element. Behalve het wringend moment (Mx) treden er ook nog een normaalkracht (Nx), 
dwarskrachten (Vy en Vz) en buigende momenten (My en Mz) op (tabel 13.5). De maatgevende verdeling van de 
sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal wringend moment (Mx) in de onderste 
knoop van element 11, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;424, Fv;433, Fv;434, Fv;444 
- aangrenzende kolom 1: Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;424, Fv;434, Fv;441, Fv;443, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;413, Fv;414, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;434, Fv;444 

Omdat een wringend moment niet wordt meegenomen bij de toetsing van de stabiliteit van een element volgens 
NEN 6770 of NEN 6771, wordt alleen een toetsing van de sterkte uitgevoerd voor de hier genoemde krachts-
verdeling in kolomelement 11 [3] [14].  

Maximaal buigend moment om de y-as 

Bij elementtype 1 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in het element. Behalve het buigend moment om de y-as (My) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), een dwarskracht in z-richting (Vz) en een wringend moment (Mx) op (tabel 13.5). De optre-
dende dwarskracht in y-richting (Vy) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De 
maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in de onderste knoop van element 11, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;422, Fv;423, Fv;424 
- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;413, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434, Fv;441, Fv;442, Fv;443, Fv;444 
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Deze belasting is symmetrisch om de orthogonale symmetrievlakken. 

Maximaal buigend moment om de z-as 

Bij elementtype 1 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de z-as (Mz) in het element. Behalve het buigend moment om de z-as (Mz) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), een dwarskracht in y-richting (Vy) en een wringend moment (Mx) op (tabel 13.5). De optre-
dende dwarskracht in z-richting (Vz) en het buigend moment om de y-as (My) zijn verwaarloosbaar klein.  

Vanwege de verticale oriëntatie van element 11 en vanwege de diagonale symmetrieas van de vertakkende ko-
lom en het bovengelegen dakvlak én van de belastingen zijn de maximale buigende momenten om de y-as en z-
as (My en Mz) aan elkaar gelijk, evenals de bijbehorende dwarskrachten in z-richting en y-richting (Vz en Vy). 
Ook de bijbehorende normaalkracht (Nx) en het bijbehorende wringend moment zijn steeds gelijk. Er worden 
daarom geen aparte toetsingen uitgevoerd voor de hier genoemde krachtsverdeling in kolomelement 11. 

Elementtype 2 (kolomelementen 21, 22, 23 en 24) 

In tabel 13.6 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 2 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

21 i -401,33⋅103 0,00⋅103 0,75⋅103 0,00⋅106 -24,25⋅106 0,00⋅106 

il 1 -399,72⋅103 0,00⋅103 1,99⋅103 0,00⋅106 -19,65⋅106 0,00⋅106 

j -398,12⋅103 0,00⋅103 3,24⋅103 0,00⋅106 -10,90⋅106 0,00⋅106 

23 i -340,00⋅103 -4,23⋅103 -9,95⋅103 -27,12⋅106 16,88⋅106 16,37⋅106 

il 1 -338,39⋅103 -4,23⋅103 -8,70⋅103 -27,12⋅106 -14,30⋅106 30,53⋅106 

j -336,79⋅103 -4,23⋅103 -7,46⋅103 -27,12⋅106 -41,33⋅106 44,69⋅106 

23 i -360,84⋅103 0,00⋅103 -17,27⋅103 0,00⋅106 87,27⋅106 0,00⋅106 

il 1 -359,24⋅103 0,00⋅103 -16,02⋅103 0,00⋅106 31,60⋅106 0,00⋅106 

j -357,63⋅103 0,00⋅103 -14,78⋅103 0,00⋅106 -19,90⋅106 0,00⋅106 

23 i -338,48⋅103 -16,43⋅103 -11,91⋅103 8,04⋅106 35,74⋅106 -73,63⋅106 

il 1 -336,87⋅103 -16,43⋅103 -10,66⋅103 8,04⋅106 -2,00⋅106 -18,68⋅106 

j -335,27⋅103 -16,43⋅103 -9,42⋅103 8,04⋅106 -35,59⋅106 36,27⋅106 

tabel 13.6 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 2  

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 2 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale druknor-
maalkracht (Nx) in het element. Behalve de druknormaalkracht (Nx) treden er ook nog een dwarskracht in z-
richting (Vz) en een buigend moment om de y-as (My) op (tabel 13.6). De optredende dwarskracht in y-richting 
(Vy), het wringend moment (Mx) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De maat-
gevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor de maximale druknormaal-
kracht  (Nx) in de onderste knoop van element 21, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;422, Fv;423  
Fv;431, Fv;432, Fv;434, Fv;441, Fv;443, Fv;444 

- aangrenzende kolom 1: Fv;421, Fv;422, Fv;423, Fv;424, Fv;441, Fv;442, Fv;443, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;421, Fv;422, Fv;423, Fv;424, Fv;441, Fv;442, Fv;443, Fv;444 

Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal wringend moment 

Bij elementtype 2 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal wringend 
moment (Mx) in het element. Behalve het wringend moment (Mx) treden er ook nog een normaalkracht (Nx), 
dwarskrachten (Vy en Vz) en buigende momenten (My en Mz) op (tabel 13.6). De maatgevende verdeling van de 
sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal wringend moment (Mx) in de bovenste 
knoop van element 23, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;421, Fv;422, Fv;424, Fv;433, Fv;434, Fv;443,   
- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;413, Fv;414, Fv;424, Fv;432, Fv;434, Fv;441, Fv;443 
- aangrenzende kolom 2: Fv;414, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;441, Fv;443, Fv;444 
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Omdat een wringend moment niet wordt meegenomen bij de toetsing van de stabiliteit van een element volgens 
NEN 6770 of NEN 6771, wordt alleen een toetsing van de sterkte uitgevoerd voor de hier genoemde krachts-
verdeling in kolomelement 23. 

Maximaal buigend moment om de y-as 

Bij elementtype 2 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de y-as  (My) in het element. Behalve het buigend moment om de y-as (My) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx) en een dwarskracht in z-richting (Vz) op (tabel 13.6). De optredende dwarskracht in y-rich-
ting (Vy), het wringend moment (Mx) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De 
maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in de onderste knoop van element 23, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;413, Fv;422, Fv;432, Fv;433, Fv;434, Fv;444  
- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434 

Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal buigend moment om de z-as 

Bij elementtype 2 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de z-as (Mz) in het element. Behalve het buigend moment om de z-as (Mz) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), dwarskrachten (Vy en Vz), een wringend moment (Mx) en een buigend moment om de y-as 
(My) op (tabel 13.6). De maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor 
het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) in de onderste knoop van element 23, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;414, Fv;423, Fv;433, Fv;434, Fv;441, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 1: Fv;413, Fv;421, Fv;422, Fv;424, Fv;433, Fv;441, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;412, Fv;414, Fv;423, Fv;431, Fv;432, Fv;434, Fv;443 

Deze belasting is tegengesteld symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Elementtype 31 (kolomelementen 311, 321, 331 en 341) 

In tabel 13.7 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 31 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

311 i -187,20⋅103 0,00⋅103 3,69⋅103 0,00⋅106 -23,02⋅106 0,00⋅106 

il 1 -186,87⋅103 0,00⋅103 4,36⋅103 0,00⋅106 -12,39⋅106 0,00⋅106 

j -186,54⋅103 0,00⋅103 5,03⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

331 i -159,06⋅103 0,00⋅103 -10,04⋅103 0,00⋅106 49,40⋅106 0,00⋅106 

il 1 -158,74⋅103 0,00⋅103 -9,37⋅103 0,00⋅106 23,81⋅106 0,00⋅106 

j -158,41⋅103 0,00⋅103 -8,70⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

331 i -169,61⋅103 -3,99⋅103 -4,89⋅103 0,00⋅106 22,25⋅106 -21,02⋅106 

il 1 -169,29⋅103 -3,99⋅103 -4,22⋅103 0,00⋅106 10,24⋅106 -10,51⋅106 

j -168,96⋅103 -3,99⋅103 -3,55⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

tabel 13.7 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 31  

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 31 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale druknor-
maalkracht (Nx) in het element. Behalve de druknormaalkracht (Nx) treden er ook nog een dwarskracht in z-
richting (Vz) en een buigend moment om de y-as (My) op (tabel 13.7). De optredende dwarskracht in y-richting 
(Vy), het wringend moment (Mx) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De maat-
gevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor de maximale druknormaal-
kracht  (Nx) in de onderste knoop van element 311, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;423, 
Fv;431, Fv;432, Fv;434, Fv;441, Fv;443 

- aangrenzende kolom 1: Fv;412, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;433, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;412, Fv;414, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;441, Fv;443 
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Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal buigend moment om de y-as 

Bij elementtype 31 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in het element. Behalve het buigend moment om de y-as (My) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx) en een dwarskracht in z-richting (Vz) op (tabel 13.7). De optredende dwarskracht in y-rich-
ting (Vy), het wringend moment (Mx) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De 
maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in de onderste knoop van element 331, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;413, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 1: Fv;412, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;433, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;412, Fv;414, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;431, Fv;433 

Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal buigend moment om de z-as 

Bij elementtype 31 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de z-as (Mz) in het element. Behalve het buigend moment om de z-as (Mz) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), dwarskrachten (Vy en Vz) en een buigend moment om de y-as (My) op (tabel 13.7). Het 
wringend moment (Mx) is verwaarloosbaar klein. De maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij funda-
mentele combinatie 1a voor het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) in de onderste knoop van element 
331, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;412, Fv;413, Fv;422, Fv;431, Fv;432, Fv;441, Fv;442, Fv;443 
- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;413, Fv;414, Fv;424, Fv;432, Fv;434, Fv;441, Fv;443 
- aangrenzende kolom 2: Fv;414, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;441, Fv;443, Fv;444 

Deze belasting is tegengesteld symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Elementtype 32 (kolomelementen 312, 314, 322, 324, 332, 334 , 342 en 344) 

In tabel 13.8 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 32 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

312 i -145,63⋅103 -1,26⋅103 3,63⋅103 0,00⋅106 -16,43⋅106 -5,23⋅106 

il 1 -145,40⋅103 -1,26⋅103 3,96⋅103 0,00⋅106 -8,57⋅106 -2,62⋅106 

j -145,17⋅103 -1,26⋅103 4,29⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

332 i -128,28⋅103 -0,64⋅103 -8,02⋅103 0,00⋅106 31,90⋅106 -2,64⋅106 

il 1 -128,05⋅103 -0,64⋅103 -7,68⋅103 0,00⋅106 15,60⋅106 -1,32⋅106 

j -127,82⋅103 -0,64⋅103 -7,34⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

312 i -136,45⋅103 -4,35⋅103 -2,54⋅103 0,00⋅106 9,12⋅106 -18,06⋅106 

il 1 -136,23⋅103 -4,35⋅103 -2,20⋅103 0,00⋅106  4,21⋅106 -9,03⋅106 

j -136,00⋅103 -4,35⋅103 -1,86⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

tabel 13.8 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 32  

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 32 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale druknor-
maalkracht (Nx) in het element. Behalve de druknormaalkracht (Nx) treden er ook nog dwarskrachten (Vy en Vz) 
en buigende momenten (My en Mz) op (tabel 13.8). Het wringend moment (Mx) is verwaarloosbaar klein. De 
maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor de maximale druknormaal-
kracht  (Nx) in de onderste knoop van element 312, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;422, Fv;431, Fv;432, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;413, Fv;422, Fv;424, Fv;432, Fv;434, Fv;441, Fv;443 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;413, Fv;421, Fv;423, Fv;424, Fv;434, Fv;442, Fv;444 
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Maximaal buigend moment om de y-as 

Bij elementtype 32 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in het element. Behalve het buigend moment om de y-as (My) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), dwarskrachten (Vy en Vz) en een buigend moment om de z-as (Mz) op (tabel 13.8). Het 
wringend moment (Mx) is verwaarloosbaar klein. De maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij funda-
mentele combinatie 1a voor het maximaal buigend moment om de y-as (My) in de onderste knoop van element 
332, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;432, Fv;441,Fv;443, Fv;444 
- aangrenzende kolom 1: Fv;411, Fv;413, Fv;422, Fv;424, Fv;432, Fv;434, Fv;441, Fv;443 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;421, Fv;423, Fv;432, Fv;434, Fv;442 

Maximaal buigend moment om de z-as 

Bij elementtype 32 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de z-as (Mz) in het element. Behalve het buigend moment om de z-as (Mz) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), dwarskrachten (Vy en Vz) en een buigend moment om de y-as (My) op (tabel 13.8). Het 
wringend moment (Mx) is verwaarloosbaar klein. De maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij funda-
mentele combinatie 1a voor het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) in de onderste knoop van element 
312, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;412, Fv;413  Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;432, Fv;441, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 1: Fv;412, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;433, Fv;434, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;421, Fv;422, Fv;424, Fv;433, Fv;441, Fv;442, Fv;443, Fv;444 

Elementtype 33 (kolomelementen 313, 323, 333 en 343) 

In tabel 13.9 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 33 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

313 i -89,23⋅103 0,00⋅103 5,00⋅103 0,00⋅106 -13,10⋅106 0,00⋅106 

il 1 -89,08⋅103 0,00⋅103 5,07⋅103 0,00⋅106 -6,60⋅106 0,00⋅106 

j -88,93⋅103 0,00⋅103 5,14⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

333 i -82,23⋅103 0,00⋅103 -9,04⋅103 0,00⋅106 23,17⋅106 0,00⋅106 

il 1 -82,08⋅103 0,00⋅103 -8,97⋅103 0,00⋅106 11,54⋅106 0,00⋅106 

j -81,93⋅103 0,00⋅103 -8,89⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

313 i -85,20⋅103 -5,97⋅103 -3,09⋅103 0,00⋅106 7,80⋅106 -15,44⋅106 

il 1 -85,05⋅103 -5,97⋅103 -3,02⋅103 0,00⋅106 3,85⋅106 -7,72⋅106 

j -84,90⋅103 -5,97⋅103 -2,95⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

tabel 13.9 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 33  

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 33 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale druknor-
maalkracht (Nx) in het element. Behalve de druknormaalkracht (Nx) treden er ook nog een dwarskracht in z-
richting (Vz) en een buigend moment om de y-as (My) op (tabel 13.9). De optredende dwarskracht in y-richting 
(Vy), het wringend moment (Mx) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De maat-
gevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor de maximale druknormaal-
kracht (Nx) in de onderste knoop van element 313, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;424,  
Fv;433, Fv;441, Fv;442, Fv;443 

- aangrenzende kolom 1: Fv;412, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;433, Fv;434, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;412, Fv;414, Fv;422, Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;441, Fv;443 

Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal buigend moment om de y-as 

Bij elementtype 33 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de y-as  (My) in het element. Behalve het buigend moment om de y-as (My) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx) en een dwarskracht in z-richting (Vz) op (tabel 13.9). De optredende dwarskracht in y-rich-
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ting (Vy), het wringend moment (Mx) en het buigend moment om de z-as (Mz) zijn verwaarloosbaar klein. De 
maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal buigend 
moment om de y-as (My) in de onderste knoop van element 333, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;414, Fv;424, Fv;433, Fv;442  
- aangrenzende kolom 1: Fv;412, Fv;421, Fv;422, Fv;423, Fv;431, Fv;433, Fv;442, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;414, Fv;422, Fv;424, Fv;431, Fv;433, Fv;441, Fv;443, Fv;444 

Deze belasting is symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Maximaal buigend moment om de z-as 

Bij elementtype 33 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend 
moment om de z-as (Mz) in het element. Behalve het buigend moment om de z-as (Mz) treden er ook nog een 
normaalkracht (Nx), dwarskrachten (Vy en Vz) en een buigend moment om de y-as (My) op (tabel 13.9). Het 
wringend moment (Mx) is verwaarloosbaar klein.  

De maatgevende verdeling van de sneeuwbelasting bij fundamentele combinatie 1a voor het maximaal buigend 
moment om de z-as (Mz) in de onderste knoop van element 313, is als volgt: 

- betreffende kolom:   Fv;411, Fv;412, Fv;413, Fv;414, Fv;421, Fv;422, Fv;423, Fv;424,  
Fv;431, Fv;432, Fv;433, Fv;434, Fv;441, Fv;442, Fv;443, Fv;444 

- aangrenzende kolom 1: Fv;412, Fv;414, Fv;421, Fv;423, Fv;431, Fv;433, Fv;434, Fv;444 
- aangrenzende kolom 2: Fv;411, Fv;413, Fv;421, Fv;423, Fv;424, Fv;434, Fv;442, Fv;444 

Deze belasting is tegengesteld symmetrisch om het diagonale symmetrievlak door knoop 411 en knoop 431. 

Elementtype 801 (dakelementen tussen vertakkende kolommen)  

In tabel 13.10 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 801 weergegeven. 

element Nc [N] combinatie Nt [N] combinatie element Nc [N] combinatie Nt [N] combinatie 

801 -89,23⋅103 1b (loef) 79,61⋅103 1a 901 -79,62⋅103 1a 79,61⋅103 1a 

802 -89,23⋅103 1b (loef) 84,86⋅103 1a 902 -84,87⋅103 1a 84,86⋅103 1a 

803 -89,23⋅103 1b (loef) 84,85⋅103 1a 903 -84,87⋅103 1a 84,85⋅103 1a 

804 -89,23⋅103 1b (loef) 79,60⋅103 1a 904 -79,60⋅103 1a 79,60⋅103 1a 

841 -74,25⋅103 1b (loef) 51,00⋅103 1c (lij) 941 -39,85⋅103 1a 53,75⋅103 1c (lij) 

842 -74,25⋅103 1b (loef) 51,00⋅103 1c (lij) 942 -42,49⋅103 1a 53,75⋅103 1c (lij) 

843 -74,25⋅103 1b (loef) 51,00⋅103 1c (lij) 943 -42,44⋅103 1a 53,75⋅103 1c (lij) 

844 -74,25⋅103 1b (loef) 51,00⋅103 1c (lij) 944 -39,79⋅103 1a 53,75⋅103 1c (lij) 

tabel 13.10 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 801  

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 801 is fundamentele combinatie 1b (loefzijde) in de gebruiksfase maatgevend voor de maxima-
le druknormaalkracht (Nc) in het element (tabel 13.10). De toetsingen worden uitgevoerd voor zowel dakelement 
801 als voor dakelement 841. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 801 is fundamentele combinatie 1a in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale treknor-
maalkracht (Nt) in het element (tabel 13.10). In de elementen van elementtype 801 is de maximale treknormaal-
kracht (Nt) echter kleiner dan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van 
elementtype 801 geen toetsingen uitgevoerd voor de maximale treknormaalkrachten (Nt).   

In tabel 13.11 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 812 weergegeven. 
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Elementtype 812 (dakelementen boven vertakkende kolommen) 

element Nc [N] combinatie Nt [N] combinatie element Nc [N] combinatie Nx [N] combinatie 

811 -12,60⋅103 1c (loef) 162,47⋅103 1a 911 - - 162,47⋅103 1a 

812 -13,20⋅103 1c (loef) 168,96⋅103 1a 912 - - 168,96⋅103 1a 

813 -13,20⋅103 1c (loef) 168,94⋅103 1a 913 - - 168,94⋅103 1a 

814 -12,60⋅103 1c (loef) 162,45⋅103 1a 914 - - 162,45⋅103 1a 

821 -19,19⋅103 1c (loef) 135,21⋅103 1a 921 - - 135,21⋅103 1a 

822 -19,56⋅103 1c (loef) 139,27⋅103 1a 922 - - 139,27⋅103 1a 

823 -19,56⋅103 1c (loef) 139,25⋅103 1a 923 - - 139,25⋅103 1a 

824 -19,20⋅103 1c (loef) 135,18⋅103 1a 924 - - 135,18⋅103 1a 

831 -5,11⋅103 1c (loef) 156,38⋅103 1a 931 - - 156,38⋅103 1a 

832 -5,71⋅103 1c (loef) 159,80⋅103 1a 932 - - 159,80⋅103 1a 

833 -5,71⋅103 1c (loef) 159,77⋅103 1a 933 - - 159,77⋅103 1a 

834 -5,12⋅103 1c (loef) 156,36⋅103 1a 934 - - 156,36⋅103 1a 

tabel 13.11 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 812  

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 812 is fundamentele combinatie 1b (loefzijde) in de gebruiksfase maatgevend voor de maxima-
le druknormaalkracht (Nc) in het element (tabel 13.11). De toetsingen worden uitgevoerd voor zowel dakelement 
812, 822 als voor dakelement 832. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 812 is fundamentele combinatie 1c (lijzijde) in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale 
treknormaalkracht (Nt) in het element (tabel 13.11). De toetsingen worden uitgevoerd voor zowel dakelement 
812, 822 als voor dakelement 832. 

13.4 Respons en n-factoren 
Voordat de eerste-orde elastische krachtsverdelingen in de vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak 
buiten de stabiliteitsverbanden getoetst worden, worden er in Ansys nog eigenwaardenberekeningen uitgevoerd 
om waarden van de factor n te bepalen. Alle gegevens voor de berekeningen in Ansys, behorende bij één sche-
matisering, zijn in één invoerfile geprogrammeerd. De twee invoerfiles zijn weergegeven in bijlage 23 (CD) en 
bijlage 24 (CD).   

13.4.1 Eigenwaardenberekeningen 
13.4.1.1 Wiskundige rekenmethode 

Een eigenwaardenberekening is feitelijk een wiskundige rekenmethode om een vermenigvuldigingswaarde te 
bepalen, de zogenaamde eigenwaarde, waarbij een stelsel vergelijkingen singulier wordt oftewel waarbij een 
stelsel vergelijkingen geen unieke oplossing heeft. Door de eigenwaarde weer in te vullen in het stelstel vergelij-
kingen wordt een niet-triviale oplossing van het singuliere stelsel vergelijkingen, een zogenaamde eigenvector, 
gevonden.  

13.4.1.2 Constructieve betekenis van eigenwaardenberekening  

Met een eigenwaardenberekening is het mogelijk om de factor n van een draagstructuur en de bijbehorende 
knikvorm te bepalen. De factor n wordt gelijk gesteld aan de kleinste eigenwaarde die volgt uit een eigenwaar-
denberekening en de knikvorm wordt gelijk gesteld aan de bijbehorende eigenvector.  

De factor n geeft aan met welk getal de normaalkrachtsverdeling in een draagstructuur, waarin volgens een 
eerste-orde berekening alléén normaalkrachten optreden, vermenigvuldigd moet worden om de krachtsverdeling 
te vinden waarbij knik van de draagstructuur optreedt. Bij knik is er sprake van een indifferent evenwicht, waar-
bij onder één en dezelfde belasting evenwicht mogelijk is voor verschillende vervormingen. Bij de knikbelasting 
hoort dus niet langer één unieke vervorming maar slechts één knikvorm. Er geldt: 

N
N

n E=  
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oftewel: 

NnN E ⋅=  

Voor één element is dit te schrijven als: 

NnFE ⋅=  

Bij een draagstructuur, waarin volgens een eerste-orde berekening naast normaalkrachten ook buigende momen-
ten optreden, is er sprake van een niet-lineair belasting-vervormingsgedrag, waarbij bij elke belasting een unieke 
vervorming hoort. Voor een dergelijke draagstructuur levert de kleinste factor uit een eigenwaardenberekening 
vermenigvuldigd met de normaalkracht in een element de horizontale asymptoot van het bijbehorende belasting-
vervormingsdiagram. Belastingen die niet leiden tot normaalkrachten hebben geen invloed op de berekening van 
de eigenwaarde wel op het niet-lineaire belasting-vervormingsgedrag.    

De resultaten van een eigenwaardenberekening hebben alleen een constructieve betekenis onder de voorwaarden 
dat de knooprotaties in het model klein zijn en dat de normaalkrachten evenredig zijn met de belastingen. Aan 
deze laatste voorwaarde wordt in statisch bepaalde draagstructuren altijd voldaan. Voor statische onbepaalde 
draagstructuren geldt dit echter alleen als de rotaties in de eerste-orde berekening gelijk zijn aan nul, oftewel 
wanneer de buigstijfheid van de draagstructuur geen invloed heeft op de krachtsverdeling. Voor zeer kleine 
rotaties is een eigenwaardenberekening echter nog wel bruikbaar om de knikbelasting danwel de horizontale 
asymptoot van het niet-lineaire belasting-vervormingsdiagram te bepalen. Er wordt aangenomen dat de knoop-
rotaties in het model van de statisch onbepaalde vertakkende kolom en het bijbehorende dakvlak buiten de sta-
biliteitsverbanden klein genoeg zijn om te kunnen stellen dat de factor n gelijk is aan de kleinste eigenwaarde.  

13.4.1.3 Gebruik n-factor 

De factor n wordt gebruikt in de toetsing van de knikstabiliteit van een op druk en enkele buiging of een op druk 
en dubbele buiging belaste staaf, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771, waarbij de momenten in de staaf 
vermenigvuldigd worden met de zogenaamde vergrotingsfactor van [14]:  

1n
n
−

 

In de toetsing van de knikstabiliteit van een op druk belaste staaf, volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770, komt 
de factor n echter niet voor [3]. Wel wordt in deze toetsing de grootheid kniklengte (lbuc) gebruikt. Deze groot-
heid mag volgens de norm gelijk gesteld worden aan de elastische effectieve kniklengte (lef). De elastische ef-
fectieve kniklengte (lef) is weer af te leiden uit de factor n via de formule voor de Euler-kniklast (FE). Er geldt: 

E

2

ef F
IEπl ⋅⋅

=  

oftewel: 

Nn
IEπl

2

ef ⋅
⋅⋅

=  

13.4.1.4 Uitgevoerde eigenwaardenberekeningen en toetsingen 

Het resultaat van een eigenwaardenberekening van een draagstructuur is afhankelijk van de normaalkrachtsver-
deling in de draagstructuur en van de stijfheden van de draagstructuurelementen. Hierdoor is het noodzakelijk 
om eerst een aanname te doen voor de stijfheden van de draagstructuurelementen van de vertakkende kolom en 
het bovengelegen dakvlak, om daarna een eerste-orde elastische berekening uit te voeren, gevolgd door een 
eigenwaardenberekening, en om vervolgens de draagconstructie-elementen te toetsen. De eigenwaardenbere-
keningen worden uitgevoerd voor de maatgevende belastingscombinaties die in paragraaf 13.3.2 besproken zijn, 
met uitzondering van de belastingen die horen bij de maximale treknormaalkrachten in de dakelementen. Wan-
neer de toetsingen niet de gewenste resultaten opleveren, moeten de voorgaande stappen herhaald worden met 
een andere aanname voor de stijfheden van de draagstructuurelementen. In het vervolg van deze paragraaf wor-
den alleen de uiteindelijk uitgevoerde eigenwaardenberekeningen besproken en in paragraaf 13.5 komen alleen 
de uiteindelijk uitgevoerde toetsingen aan de orde. 
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13.4.2 Computermodel 
Voor het uitvoeren van de eigenwaardenberekeningen met Ansys kan geen gebruik gemaakt worden van het 
computermodel dat gemaakt is voor het berekenen van de respons. Dit komt omdat het voor een eigenwaarden-
berekening, die wordt uitgevoerd om de instabiliteit van een draagstructuur te bekijken, nodig kan zijn om een 
lineair draagstructuurelement te vertalen naar een reeks computerelementen. Wanneer dit niet gebeurt is het  
computerprogramma namelijk niet in staat om het instabiel worden van een individueel draagstructuurelement 
voldoende nauwkeurig mee te nemen in de bepaling van de factor n en de knikvorm. Hierdoor wordt de waarde 
van n overschat. 

13.4.2.1 Knopen, elementen 

De twee in paragraaf 13.1.1 opgestelde schematiseringen van de constructie worden vertaald in twee nieuwe 
computermodellen. Hiertoe worden alle punten in de schematiseringen, waar draagstructuurelementen samenko-
men of waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, wederom vertaald in knopen. De punten in het dak worden 
echter, in afwijking van de eerdere modellen, vertaald in even zoveel knopen als er aansluitende draagstructuur-
elementen zijn. Voor de schematisering met de verende steunen geldt er dat er, net als bij het eerdere computer-
model van de tweede schematisering, nog één extra knoop wordt aangebracht per punt waar één verende steun 
aansluit en dat er nog twee extra knopen worden aangebracht in het punt waar twee verende steunen in twee 
verschillende richtingen aansluiten. Het maken van deze laatste extra knopen houdt wederom verband met het 
modelleren van de verende steunen met computerelementen. De overige hiervoor genoemde extra knopen zijn 
nodig om scharnierende verbindingen in het dak te kunnen modelleren, omdat naast al deze knopen ter plaatse 
van de punten in de schematiseringen waar draagstructuurelementen samenkomen of waar opleggingen c.q. 
steunen aanwezig zijn, er ook nog per draagstructuurelement vier extra knopen, gelijkmatig verdeeld over de 
lengte van het element, worden aangebracht. 

De lijnvormige draagstructuurelementen van zowel de kolom als het dak zijn in beide computermodellen gemo-
delleerd met BEAM4-elementen, 3-dimensinale balkelementen. Wanneer de elementen in Ansys gedefinieerd 
worden door ze met twee knopen te verbinden, worden de onderlinge verbindingen niet allemaal ‘automatisch’ 
uitgevoerd zoals ze in het systeem van de constructie zijn vastgelegd. Hiertoe moeten de translatievrijheids-
graden van de knopen in het dak die op dezelfde plek zijn aangebracht nog gekoppeld worden.  

Aan de elementen zijn in eerste instantie de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden toege-
kend volgens paragraaf 13.1.1. De doorsnedegrootheden uit deze paragraaf zijn slechts een eerste aanname, 
maar ze bepalen wel mede de stijfheidsverhoudingen in de constructie en daarmee de resultaten van de krachts-
verdeling in de constructie. Bovendien bepalen de absolute waarden van de stijfheden mede het resultaat van de 
eigenwaardenberekeningen. In de laatste stap van het iteratieve proces van het uitvoeren van eigenwaardenbere-
keningen en toetsingen zijn de doorsnedegrootheden uit tabel 13.12 toegepast.  

 kolomelementen dakelementen  

11 21, 22,  
23, 24 

311, 321, 
331, 341 

312, 322, 332, 342,  
314, 324, 334, 344 

313, 323, 
333, 343 

d 406,4 219,1 168,3 168,3 139,7 219,1 mm 

t 16 16 12,5 12,5 10 6 mm 

A 19.600 10.200 6.120 6.120 4.070 4.020 mm2 

I 37,449⋅107 5,297⋅107 1,868⋅107 1,868⋅107 8,62⋅106 2,282⋅107 mm4 

Ip 74,898⋅107 10,594⋅107 3,736⋅107 3,736⋅107 17,24⋅106 4,564⋅107 mm4 

tabel 13.12 Doorsnedegrootheden   

Naast de lijnvormige draagstructuurelementen zijn in het computermodel van de tweede schematisering ook de 
verende ondersteuningen gemodelleerd met computerelementen, te weten COMBIN40-elementen. Aan deze 
elementen is een lineaire veerstijfheid van 1.000 N/mm toegekend. 

De gekozen nummering van de knopen en elementen is terug te vinden in de invoerfiles in bijlage 23 (CD) en 
bijlage 24 (CD). Bij het bespreken van de resultaten wordt voor de leesbaarheid de nummering van elementen 
volgens paragraaf 13.3.1.1 aangehouden (afbeelding 13.1 en afbeelding 13.2). 

13.4.2.2 Randvoorwaarden 

Van de knoop onderaan de ‘stam’ van de kolom worden in beide computermodellen alle drie de translatie- en 
rotatievrijheidsgraden gelijk gesteld aan nul. Van de alle knopen aan de randen van het dakvlak wordt de trans-
latie in neerwaartse richting verhinderd. In het computermodel van de eerste schematisering worden van alle 
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knopen aan de randen van het dakvlak ook de relevante zijdelingse translaties verhinderd. In het computermodel 
van de tweede schematisering wordt alleen van de knopen aan steeds één uiteinde van een COMBIN40-element 
de relevante zijdelingse translatie verhinderd.    

13.4.2.3 Belastingen 

De verschillend belastingen, die worden aangebracht op de computermodellen, zijn gelijk aan de belastingcom-
binaties en belastingsverdelingen, die volgens de resultaten van de berekening van de respons van de constructie 
maatgevend zijn voor de maximale respectievelijk minimale waarden van de normaalkrachten en momenten in 
de verschillende elementen (paragraaf 13.3.2). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze belastingcombina-
ties en -verdelingen zijn bepaald voor één bepaalde stijfheidsverhouding tussen de draagstructuurelementen in 
de draagstructuur.  

Wanneer de stijfheden van de elementen in de eigenwaardeberekening aangepast worden, kan het zijn dat de 
belastingcombinaties en -verdelingen niet meer exact de maatgevende gevallen zijn. Bovendien zijn de hori-
zontale krachten op de randen van het dakvlak ten gevolge van verticale krachten op de aangrenzende vertak-
kende kolommen dan wat anders. Deze twee aspecten worden echter buiten beschouwing gelaten. 

13.4.2.4 Berekening 

De berekening in Ansys gebeurt in drie stappen. Eerst wordt een eerste-orde, lineair elastische berekening uitge-
voerd om de normaalkrachten in de constructie te bepalen. Vervolgens wordt de feitelijke eigenwaarden-bere-
kening uitgevoerd. Tenslotte vindt er een eigenvectorenberekening plaats.  

13.4.3 Resultaten eerste-orde elastische berekening 
13.4.3.1 Uiterste grenstoestand 

De resultaten van de uiteindelijke berekeningen in Ansys van de krachtsverdeling in de vertakkende kolom en 
het boven- en naastgelegen dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastische reken-
model, behorende bij de twee verschillende schematiseringen, zijn te zien in bijlage 25 (CD) en bijlage 26 (CD). 
De waarden van de inwendige krachten zijn in die bijlagen ingevoerd in Excel met het oog op de uit te voeren 
toetsingen. Hierna worden per elementtype de resultaten van de berekeningen van de krachtsverdelingen bij de 
verschillende maatgevende belastingscombinaties in tabelvorm weergegeven. De resultaten wijken enigszins af 
van de resultaten, die in paragraaf 13.3.2 gevonden zijn. Dit komt door de gewijzigde stijfheden van de draag-
structuurelementen (vergelijk tabel 13.2 en tabel 13.12), zoals besproken in paragraaf 13.4.1.4. 

Bij de dakelementtypen worden bij de krachtsverdelingen, net als in paragraaf 13.3.2, alleen de normaalkrachten 
genoemd, ondanks dat de dakelementen in het computermodel gemodelleerd zijn met BEAM4-elementen, ofwel 
3-dimensionale balkelementen, waarin zowel normaalkrachten als dwarskrachten en momenten kunnen optre-
den. De optredende dwarskracht in z-richting en het buigend moment om de y-as kunnen echter verwaarloosd 
worden en de dwarskracht in y-richting, het buigend moment om de z-as en het wringend moment zijn gelijk 
aan nul.  

Elementtype 1 (kolomelement 11) 

In tabel 13.13 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 1 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

11 i -1310,00⋅103 -0,05⋅103 0,05⋅103 0,00⋅106 -0,68⋅106 -0,68⋅106 

il 1 -1304,60⋅103 -0,05⋅103 0,05⋅103 0,00⋅106 -0,52⋅106 -0,52⋅106 

j -1296,60⋅103 -0,05⋅103 0,05⋅103 0,00⋅106 -0,35⋅106 -0,35⋅106 

11 i -1142,30⋅103 16,97⋅103 17,04⋅103 -78,74⋅106 -81,01⋅106 79,87⋅106 

il 1 -1135,65⋅103 16,97⋅103 17,04⋅103 -78,74⋅106 -17,95⋅106 17,09⋅106 

j -1128,90⋅103 16,97⋅103 17,04⋅103 -78,74⋅106 45,12⋅106 -45,70⋅106 

11 i -1142,30⋅103 -0,04⋅103 68,38⋅103 8,17⋅106 -327,25⋅106 -0,58⋅106 

il 1 -1135,65⋅103 -0,04⋅103 68,38⋅103 8,17⋅106 -74,20⋅106 -0,43⋅106 

j -1128,90⋅103 -0,04⋅103 68,38⋅103 8,17⋅106 178,84⋅106 -0,29⋅106 

tabel 13.13 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 1  
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Elementtype 2 (kolomelementen 21, 22, 23 en 24) 

In tabel 13.14 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 2 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

21 i -409,47⋅103 0,00⋅103 -0,89⋅103 0,00⋅106 -20,48⋅106 0,00⋅106 

il 1 -406,98⋅103 0,00⋅103 1,04⋅103 0,00⋅106 -20,10⋅106 0,00⋅106 

j -404,49⋅103 0,00⋅103 2,97⋅103 0,00⋅106 -13,53⋅106 0,00⋅106 

23 i -348,37⋅103 -3,24⋅103  -11,29⋅103 -32,76⋅106 17,80⋅106 16,37⋅106 

il 1 -345,88⋅103 -3,24⋅103 -9,36⋅103 -32,76⋅106 -16,61⋅106 32,38⋅106 

j -343,39⋅103 -3,24⋅103 -7,43⋅103 -32,76⋅106 -44,82⋅106 43,23⋅106 

23 i -369,16⋅103 0,00⋅103 -18,69⋅103 0,00⋅106 88,91⋅106 0,00⋅106 

il 1 -366,67⋅103 0,00⋅103 -16,76⋅103 0,00⋅106 29,77⋅106 0,00⋅106 

j -364,17⋅103 0,00⋅103 -14,83⋅103 0,00⋅106 -23,18⋅106 0,00⋅106 

23 i -346,98⋅103 -16,09⋅103 -13,09⋅103 9,21⋅106 35,05⋅106 -69,41⋅106 

il 1 -344,49⋅103 -16,09⋅103 -11,16⋅103 9,21⋅106 -5,36⋅106 -15,62⋅106 

j -342,00⋅103 -16,09⋅103 -10,00⋅103 9,21⋅106 -39,57⋅106 38,18⋅106 

tabel 13.14 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 2  

Elementtype 31 (kolomelementen 311, 321, 331 en 341) 

In tabel 13.15 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 31 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

311 i -194,51⋅103 0,00⋅103 5,60⋅103 0,00⋅106 -36,61⋅106 0,00⋅106 

il 1 -193,86⋅103 0,00⋅103 6,94⋅103 0,00⋅106 -20,00⋅106 0,00⋅106 

j -193,20⋅103 0,00⋅103 7,75⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

331 i -155,57⋅103 0,00⋅103 -13,36⋅103 0,00⋅106 63,41⋅106 0,00⋅106 

il 1 -155,00⋅103 0,00⋅103 -12,02⋅103 0,00⋅106 30,01⋅106 0,00⋅106 

j -154,60⋅103 0,00⋅103 -10,68⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

331 i -172,59⋅103 -2,67⋅103 -6,10⋅103 0,00⋅106 19,82⋅106 -14,09⋅106 

il 1 -171,93⋅103 -2,67⋅103 -3,76⋅103 0,00⋅106  8,21⋅106  -7,05⋅106 

j -171,28⋅103 -2,67⋅103 -2,42⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

tabel 13.15 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 31  

Elementtype 32 (kolomelementen 312, 314, 322, 324, 332, 334 , 342 en 344) 

In tabel 13.16 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 32 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

312 i -150,98⋅103 -0,58⋅103 5,36⋅103 0,00⋅106 -26,29⋅106 -2,40⋅106 

il 1 -150,32⋅103 -0,58⋅103 6,33⋅103 0,00⋅106 -14,12⋅106 -1,20⋅106 

j -149,67⋅103 -0,58⋅103 7,31⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

332 i -125,09⋅103 -0,29⋅103 -12,01⋅103 0,00⋅106 45,83⋅106 -12,07⋅106 

il 1 -124,43⋅103 -0,29⋅103 -11,04⋅103 0,00⋅106 21,94⋅106 -6,04⋅106 

j -123,77⋅103 -0,29⋅103 -10,06⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

312 i -134,94⋅103 -8,14⋅103 -5,40⋅103 0,00⋅106 18,37⋅106 -33,79⋅106 

il 1 -134,29⋅103 -8,14⋅103 -4,42⋅103 0,00⋅106  8,21⋅106 -16,89⋅106 

j -133,63⋅103 -8,14⋅103 -3,45⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

tabel 13.16 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 32  



Deel 2E Berekening vertakkende kolomconstructie Hfdst. 13 Vertakkende kolommen en dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 
 

   
 153 

Elementtype 33 (kolomelementen 313, 323, 333 en 343) 

In tabel 13.17 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 33 weergegeven. 

element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] Mx [Nmm] My [Nmm] Mz [Nmm] 

313 i -91,40⋅103 0,00⋅103 7,93⋅103 0,00⋅106 -21,06⋅106 0,00⋅106 

il 1 -90,97⋅103 0,00⋅103 8,15⋅103 0,00⋅106 -10,66⋅106 0,00⋅106 

j -90,53⋅103 0,00⋅103 8,37⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

333 i -79,97⋅103 0,00⋅103 -15,02⋅103 0,00⋅106 38,25⋅106 0,00⋅106 

il 1 -79,53⋅103 0,00⋅103 -14,80⋅103 0,00⋅106 18,99⋅106 0,00⋅106 

j -79,10⋅103 0,00⋅103 -14,58⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

313 i -85,29⋅103 -6,82⋅103 -4,34⋅103 0,00⋅106 10,65⋅106 -17,62⋅106 

il 1 -84,85⋅103 -6,82⋅103 -4,12⋅103 0,00⋅106 5,19⋅106 -8,81⋅106 

j -84,41⋅103 -6,82⋅103 -3,90⋅103 0,00⋅106 0,00⋅106 0,00⋅106 

tabel 13.17 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 33  

Elementtype 801 (dakelementen tussen vertakkende kolommen)  

In tabel 13.18 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 801 weergegeven. 

element Nc [N] combinatie 

801 -89,23⋅103 1b (loef) 

802 -89,23⋅103 1b (loef) 

803 -89,23⋅103 1b (loef) 

804 -89,23⋅103 1b (loef) 

841 -74,25⋅103 1b (loef) 

842 -74,25⋅103 1b (loef) 

843 -74,25⋅103 1b (loef) 

844 -74,25⋅103 1b (loef) 

tabel 13.18 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 801  

Elementtype 812 (dakelementen boven vertakkende kolommen) 

In tabel 13.19 zijn de maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 812 weergegeven.  

element Nc [N] combinatie 

811 -11,59⋅103 1c (loef) 

812 -11,89⋅103 1c (loef) 

813 -11,88⋅103 1c (loef) 

814 -11,59⋅103 1c (loef) 

821 -18,24⋅103 1c (loef) 

822 -17,86⋅103 1c (loef) 

823 -17,86⋅103 1c (loef) 

824 -18,25⋅103 1c (loef) 

831 -4,10⋅103 1c (loef) 

832 -4,41⋅103 1c (loef) 

833 -4,40⋅103 1c (loef) 

834 -4,10⋅103 1c (loef) 

tabel 13.19 Maatgevende krachtsverdelingen voor elementtype 812  
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13.4.4 Resultaten eigenwaarden- en eigenvectorenberekeningen  
13.4.4.1 Uiterste grenstoestand 

De resultaten van de uiteindelijke eigenwaardenberekeningen in Ansys voor de vertakkende kolom en het 
boven- en naastgelegen dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden, behorende bij de twee verschillende schematise-
ringen, zijn te zien in bijlage 25 (CD) en bijlage 26 (CD). De waarden van de n-factoren zijn in die bijlagen in-
gevoerd in Excel met het oog op de uit te voeren toetsingen. Eveneens met het oog op de uit te voeren toetsing-
en zijn in Excel, op basis van de normaalkrachten in de betreffende elementen en de n-factoren, de bijbehorende 
waarden van de elastische effectieve kniklengte (lef) berekend. De resultaten van de eigenvectorenberekeningen 
die horen bij de uiteindelijke eigenwaardenberekeningen in Ansys voor de vertakkende kolom en het boven- en 
naastgelegen dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden, zijn voor de twee verschillende schematiseringen te zien 
in bijlage 27 en 28. Hierna worden de resultaten van de eigenwaarden- en eigenvectorenberekeningen toege-
licht. 

Elastische effectieve kniklengte en n-factor 

In tabel 13.20 en tabel 13.21 zijn voor de beschouwde elementen van de verschillende elementtypen de waarden 
van de n-factor en van de elastische effectieve kniklengte weergegeven die volgen uit de eigenwaardenbereke-
ningen voor de in paragraaf 13.3.2 bepaalde maatgevende belastingscombinaties. De waarden van de knikleng-
tes zijn berekend met de formule:  

Nn
IEπl

2

ef ⋅
⋅⋅

=  

element belastingsgeval  n lef 

801 Nx801 maximaal 1,737 4,19⋅lsys 

802 Nx802 maximaal 4,19⋅lsys 

841 Nx841 maximaal 4,60⋅lsys 

842 Nx842 maximaal 4,60⋅lsys 

812 Nx812 maximaal 3,581 8,00⋅lsys 

814 Nx814 maximaal 8,10⋅lsys 

822 Nx822 maximaal 6,46⋅lsys 

824 Nx824 maximaal 6,53⋅lsys 

832 Nx832 maximaal 13,14⋅lsys 

834 Nx834 maximaal 13,62⋅lsys 

tabel 13.20 Elastische effectieve kniklengte en n-factor dakelementen 
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element belastingsgeval  n lef 

11 Nx11 maximaal 2,851 1,95⋅lsys 

11 Mx11 maximaal 3,150 1,98⋅lsys 

11 My11 maximaal 3,337 1,93⋅lsys 

21 Nx21 maximaal 2,972 1,42⋅lsys 

23 Mx23 maximaal 3,242 1,47⋅lsys 

23 My23 maximaal 3,443 1,39⋅lsys 

23 Mz23 maximaal 3,154 1,50⋅lsys 

311 Nx311 maximaal 3,365 1,46⋅lsys 

331 My331 maximaal 3,798 1,53⋅lsys 

331 Mz331 maximaal 3,364 1,55⋅lsys 

312 Nx312 maximaal 2,902 2,26⋅lsys 

332 My332 maximaal 2,869 2,50⋅lsys 

312 Mz312 maximaal 3,610 2,15⋅lsys 

313 Nx313 maximaal 3,422 2,92⋅lsys 

333 My333 maximaal 3,773 2,98⋅lsys 

313 Mz313 maximaal 3,420 3,03⋅lsys 

tabel 13.21 Elastische effectieve kniklengte en n-factor kolomelementen 

De n-factoren die horen bij de belastingen waarbij de inwendige krachten in de vertakkende kolomelementen 
maximaal zijn, variëren van 2,851 tot 3,798. Ook de n-factor die hoort bij de belasting waarbij de drukkracht in 
de dakelementen boven de vertakkende kolom maximaal is, valt binnen deze range. De n-factor die hoort bij de 
belasting waarbij de drukkracht in de dakelementen naast de vertakkende kolom maximaal is, te weten funda-
mentele combinatie 1b met betrekking tot de loefzijde, is echter een flink stuk kleiner namelijk n = 1,737. Dit 
komt omdat bij die combinatie niet alleen de vertakkende kolom aanzienlijk op druk belast wordt (ten gevolge 
van voornamelijk verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’) maar ook het dak (ten gevolge 
van voornamelijk horizontale belastingen op de randen van het dak). Kijkend naar het dak kun je de situatie 
vergelijken met een draagstructuur van een reeks scharnierend verbonden elementen die aan het uiteinde belast 
wordt door een kracht die druk veroorzaakt en die in zijdelingse richting slechts verend gesteund wordt ter 
plaatse van de scharnieren (afbeelding 13.4). Dat bij een dergelijk draagstructuur tweede-orde instabiliteit rela-
tief snel kan optreden, is niet verwonderlijk.  

 

 

 

 

 

afbeelding 13.4  Eenvoudige schematisering van het dak bij fundamentele combinatie 1b met  betrekking tot de loefzijde  

Met betrekking tot de kniklengte geldt er dat deze voor de kolomelementen varieert van 1,39 ⋅ lsys tot 3,03 ⋅ lsys. 
Bij de dakelementen variëren de kniklengtes van 4,19 ⋅ lsys tot 13,62 ⋅ lsys. De extreem grote kniklengtes van de 
dakelementen boven de vertakkende kolommen zijn met name het gevolg van de vrij geringe drukkrachten in 
deze elementen en zijn om die reden niet zorgwekkend met het oog op de toetsingen van de elementen (tabel 
13.19). Voor de andere elementen zijn de redelijk grote kniklengtes echter wel nadelig.  

De belangrijkste reden voor het feit dat de berekende n-factoren vrij klein en daardoor de bepaalde kniklengtes 
redelijk tot zeer groot zijn, is het feit dat het dak in de richting uit het vlak van het dak helemaal geen stijfheid 
heeft, omdat de dakelementen aan beide uiteinden scharnierend verbonden zijn (afbeelding 13.4). Hierdoor kan 
het dak niet vóórkomen dat de kolomelementen bij knik als het ware door het dak heen ‘prikken’. Dat deze 
knikvormen optreden komt hierna nog nader aan de orde. 
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Dat het ontbreken van stijfheid in het dak een belangrijke reden is voor de kleine n-factoren en grote kniklengtes 
blijkt ook uit een extra eigenwaardenberekening die is uitgevoerd voor een nieuw computermodel dat in prin-
cipe gelijk is aan het model dat in paragraaf 13.4.2 beschreven is met als enige verschil dat de verbindingen 
tussen de dakelementen en de toppen van de bovenste ‘takken’ van de kolommen volledig momentvast zijn 
uitgevoerd. Een eigenwaardenberekening voor de belasting, waarbij de druknormaalkracht in de dakelementen 
naast de vertakkende kolom volgens het oude model maximaal was, levert een factor n = 7,201 die meer dan 
vier keer zo groot is als de n-factor voor het oude model (tabel 13.20). Bij deze vier maal zo grote n-factor hoort 
een twee maal zo kleine kniklengte. 

De invoerfile voor het extra model dat in Ansys bekeken is, is te vinden in bijlage 29 (CD). De resultaten van de 
eerste-orde elastische berekening en van de eigenwaardenberekening zijn te zien in bijlage 30 (CD).  

Knikvorm  

In bijlage 27 en 28 zijn voor de twee verschillende schematiseringen de knikvormen te zien die horen bij de 
hiervoor besproken n-factoren. Alle knikvormen hebben gemeenschappelijk dat de vertakkende kolom als het 
ware door het dakvlak ‘heenprikt’ of er uit ‘wegzakt’. Op welke punten dat precies gebeurt verschilt van geval 
tot geval. Verder lijken de knikvormen nog gemeenschappelijk te hebben dat de dakelementen alleen verplaat-
sen en niet vervormen.  
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afbeelding 13.5 Knikvorm voor de belasting waarbij de druknormaalkrachten in de dakelementen naast de vertakkende 
kolom maximaal zijn (fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de loefzijde); model met 
scharnierende verbindingen in het dak; n = 1,737 
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In afbeelding 13.5 is de knikvorm te zien die hoort bij de belasting waarbij de druknormaalkrachten in de dak-
elementen naast de vertakkende kolom maximaal zijn, te weten fundamentele combinatie 1b met betrekking tot 
de loefzijde. De pijlen in de afbeelding geven de windrichting aan. Deze knikvorm hoort bij de kleinste waarde 
van de factor n, die gevonden is.  

Dat er bij alle knikvormen sprake is van het verticaal verplaatsen van de toppen van de bovenste ‘takken’ in het 
dak is voor de hand liggend omdat het dak in die richting helemaal geen stijfheid heeft, aangezien de dakele-
menten aan beide uiteinden scharnierend verbonden zijn. Bij de extra eigenwaardenberekening, die is uitgevoerd 
voor een nieuw computermodel dat alleen verschilt van het model uit paragraaf 13.4.2 door de momentvaste 
verbindingen tussen de dakelementen en de toppen van de bovenste ‘takken’ van de kolommen, is dit echter ook 
nog steeds het geval (afbeelding 13.6). Blijkbaar is de stijfheid van het dak in verhouding tot die van de kolom 
nog vrij gering. De knikvorm wijkt in zoverre af dat er nu wel duidelijk sprake is van het vervormen van de 
dakelementen. 

Omdat in alle knikvormen minstens één van beide uiteinden van de kolomelementen verplaatst, worden de ver-
takkende kolom en het bijbehorende dakvlak voor de toetsing van de op druk en buiging belaste kolomelemen-
ten volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771 in twee richtingen geclassificeerd als een ongeschoord raamwerk 
(paragraaf 12.3.1.2). Bij ongeschoorde raamwerken is de uitbuigingsvorm, in tegenstelling tot geschoorde 
raamwerken, immers ook zodanig dat de toppen van de kolommen grote zijdelingse verplaatsingen ondergaan. 
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afbeelding 13.6 Knikvorm voor de belasting waarbij de druknormaalkrachten in de dakelementen naast de vertakkende 

kolom volgens het model met scharnierende verbindingen maximaal zijn (fundamentele combinatie 1b 
met betrekking tot de loefzijde); model met volledig momentvaste verbindingen in het dak, n = 7,201 
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13.5 Toetsing 
Hierna worden per elementtype de uitgevoerde toetsingen voor de uiterste grenstoestand besproken, waarbij 
elke soort toetsing slechts één keer uitgebreid wordt toegelicht. 

13.5.1 Uiterste grenstoestand 
Alle uiteindelijke, definitieve toetsingen die zijn uitgevoerd zijn weergegeven in bijlage 25 en 26. 

Elementtype 1 

Wanneer kolomelement 11 wordt uitgevoerd als een ronde buis met een diameter van 406,4 mm en een wand-
dikte van 16 mm voldoet het element aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770 en 
NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1a bij het maximaal buigend 
moment om de y-as is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,7 < 1. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

Volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de knikstabiliteit van een op druk belaste 
staaf: 

1
Nω

N

du;c;bucy;

ds;c; ≤
⋅

  voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.2.2 van NEN 6770: 

AfN d;yd;u;c ⋅=    voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 12.1.1.4 van NEN 6770: 

( ) ( )( ) 2
rely;

22
rely;0rely;k2

rely;
2

rely;

2
rely;0rely;k

bucy; λ4λλλ1
λ2
1

λ2

λλλ1
ω ⋅−+−⋅+⋅

⋅
−

⋅

+−⋅+
= α

α
 

met, volgens paragraaf 12.1.1.2 van NEN 6770: 

d

dy;

y

bucy;
rely; Eπ

f

I
Al

λ
⋅

⋅
⋅

=  

en met, volgens paragraaf 12.1.1.4 van NEN 6770: 

αk = 0,21   voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

λ0 = 0,2    voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

en met: 

ly;buc = lef 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal wringend moment 

Volgens paragraaf 11.4 van NEN 6770 luiden de toetsingsregels voor de sterkte van een op normaalkracht, 
dwarskracht, buiging en torsie belaste staaf: 

1
f
σ

dy;

ds; ≤    voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

1
f

σ

dy;

ds;vgl; ≤    voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

1
τ
τ

dy;

ds; ≤    voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

met, volgens paragraaf 11.4 van NEN 6770: 

3

f
τ d;y

d;y =    voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 
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en met, afgeleid uit paragraaf 11.4 van NEN 6770 en uitgaande van normaalspanningen in één richting en 
schuifspanningen in één richting: 

2
d;s

2
d;sd;s;vgl τ3σσ ⋅+=   voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

en met, afgeleid uit paragraaf 11.2.1, 11.2.2 en 11.2.3 van NEN 6770 en uitgaande van de maximale normaal-
spanningen in de uiterste vezel met betrekking tot de y-as, oftewel in de neutrale lijn met betrekking tot de z-as: 

el

d;s;yd;s
d;s W

M
A

N
σ +=    voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

en met, afgeleid uit paragraaf 11.2.4 en 11.2.5 van NEN 6770 en uitgaande van de maximale schuifspanningen 
in de neutrale lijn met betrekking tot de z-as, oftewel in de uiterste vezel met betrekking tot de y-as: 

wr;el

d;s;xeld;s;z
d;s W

M
Ib
SV

τ +
⋅

⋅
=   voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

of met, afgeleid uit paragraaf 11.2.1, 11.2.2 en 11.2.3 van NEN 6770 en uitgaande van de maximale normaal-
spanningen in de uiterste vezel met betrekking tot de z-as, oftewel in de neutrale lijn met betrekking tot de y-as: 

el

d;s;zd;s
d;s W

M
A

N
σ +=    voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

en met, afgeleid uit paragraaf 11.2.4 en 11.2.5 van NEN 6770 en uitgaande van de maximale schuifspanningen 
in de neutrale lijn met betrekking tot de y-as, oftewel in de uiterste vezel met betrekking tot de z-as: 

wr;el

d;s;xeld;s;y
d;s W

M
Ib

SV
τ +

⋅

⋅
=   voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, afgeleid uit paragraaf 11.2.4 en 11.2.5 van NEN 6770: 
2
mwr;el dtπ5,0W ⋅⋅⋅=   voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

A
2

Ib
Sel =
⋅

   voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

Er wordt uitgegaan van Wel, Wel;wr en Sel omdat dit voor profielen van doorsnedeklasse 1 en 2 een extra veilige 
aanname is. Die extra veiligheid wordt ingebouwd omdat alleen de normaalspanningen en schuifspanningen in 
de uiterste vezel, respectievelijk ter plaatse van de neutrale lijn, getoetst worden en niet die op andere plaatsen in 
de doorsnede.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de sterkte vindt, net als bij het maximaal wringend moment, plaats volgens paragraaf 11.4 van 
NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

Volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771 luiden de toetsingsregels voor de knikstabiliteit van een op druk en 
enkele of dubbele buiging belaste staaf: 

1
M
Mχ

1n
n

Mω
eFM

1n
n

N
N

d;u;z

d;s;equ;zy

z

z

d;u;ykip

*
yd;s;tot;yd;s;equ;y

y

y

du;c;

ds;c; ≤
⋅

⋅
−

+
⋅

⋅+
⋅

−
+  

voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

1
Mω

Mχ
1n

n
M

eFM
1n

n
N
N

d;u;ykip

d;s;equ;yz

y

y

d;u;z

*
zd;s;tot;zd;s;equ;z

z

z

du;c;

ds;c; ≤
⋅

⋅
⋅

−
+

⋅+
⋅

−
+  

voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

1χχ zy ==     voor staven in een ongeschoord raamwerk in y- en z-richting 
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met, volgens paragraaf 12.2 van NEN 6770: 

1ωkip =      voor buisprofielen 

met, volgens paragraaf 11.2.2 van NEN 6770: 

AfN d;yd;u;c ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

d;s;cd;s;tot NF =     wanneer bij de bepaling van n rekening gehouden is met de  
     belastingsconfiguratie 

met, volgens paragraaf 11.2.3 van NEN 6770: 

pld;yd;u WfM ⋅=    voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

( )
d;u;c

d;u
0relk

*

N
M

λλαe −⋅=  

oftewel: 

( )
A

W
λλαe pl

0relk
* −⋅=    voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 12.1.1.2 van NEN 6770: 

d

dy;buc
rel Eπ

f

I
Alλ

⋅
⋅

⋅
=  

en met, volgens paragraaf 12.1.1.4 van NEN 6770: 

αk = 0,21    voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

λ0 = 0,2     voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771, de grootste waarden van de volgende twee waarden: 

d;s;midd;s;equ MM =    voor staven in een ongeschoord raamwerk 

d;s;2d;s;equ M85,0M ⋅=     voor staven in een ongeschoord raamwerk 

en met: 

lbuc = lef 

Elementtype 2 

Wanneer de elementen van elementtype 2 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 219,1 mm 
en een wanddikte van 16 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770 en 
NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1a bij het maximaal buigend 
moment om de z-as is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,7 < 1. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht  

Volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een op normaalkracht, 
dwarskracht en enkele buiging belaste staaf: 

1
N
N

M04,1
M

7,1

dpl;

ds;

dpl;y;

ds;y; ≤









+

⋅
   als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅≤   

voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 
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1
N
N

M04,1
M 7,1

du;V;

ds;

du;y;V;

ds;y; ≤









+

⋅
   als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅>   

voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

Volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770 mag voor My;s:d echter geen grotere waarde ingevoerd worden dan 
My;pl;d respectievelijk MV;y;u;d. My;s:d is dan immers al niet meer opneembaar. 

Verder geldt er volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770: 

d;pl;yzd;u;y;V MqM ⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;plzd;u;y;V NqN ⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770: 

2

d;pl;z

d;s;z
z V

V
103,1q 










−⋅=    voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 11.2.2 van NEN 6770: 

d;yd;pl fAN ⋅=      voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.2.4 van NEN 6770: 

3

f
π
A2V d;y

d;pl;z ⋅⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2  

met, volgens paragraaf 11.2.3 van NEN 6770: 

pl;yd;yd;pl;y WfM ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal wringend moment 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.4 van NEN 6770. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de sterkte vindt, net als bij de maximale druknormaalkracht, plaats volgens paragraaf 11.3.1.2 
van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.4 van NEN 6770. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Elementtype 31  

Wanneer de kolomelementen van elementtype 31 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 
168,3 mm en een wanddikte van 12,5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit 
NEN 6770 en NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1a bij het 
maximaal buigend moment om de y-as is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,8 < 1. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht  

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  
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Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as 

Volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een op normaalkracht, 
dwarskracht en dubbele buiging belaste staaf: 

1
M

M
M

M 21

du;z;V;N;

ds;z;
1

du;y;V;N;

ds;y;
0 ≤










⋅+










⋅

αα

ββ  voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.3.2.2 van NEN 6770: 

























−⋅⋅=

7,1

d;pl

d;s
d;pl;yd;u;y;V;N N

N
1M04,1M  als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅≤     

      voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

























−⋅⋅=

7,1

d;u;y;V

d;s
d;u;y;Vd;u;y;V;N N

N
1M04,1M  als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅>  

      voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

























−⋅⋅=

7,1

d;pl

d;s
d;pl;zd;u;z;V;N N

N
1M04,1M  als: d;pl;yd;s;y V25,0V ⋅≤     

      voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

























−⋅⋅=

7,1

d;u;z;V

d;s
d;u;z;Vd;u;z;V;N N

N
1M04,1M  als: d;pl;yd;s;y V25,0V ⋅>  

      voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

Volgens paragraaf 11.3.2.2 van NEN 6770 mag voor MN:V;u;d echter geen grotere waarde ingevoerd worden dan 
Mpl;d respectievelijk MV;u;d. 

Verder geldt er volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770: 

d;pl;yzd;u;y;V MqM ⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;plzd;u;y;V NqN ⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;pl;zyd;u;z;V MqM ⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;plyd;u;z;V NqN ⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770: 

2

d;pl;z

d;s;z
z V

V
103,1q 










−⋅=    voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

2

d;pl;y

d;s;y
y V

V
103,1q 










−⋅=    voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2 
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met, volgens paragraaf 11.3.2.2 van NEN 6770: 

2αα 21 ==  

1ββ 10 ==  

met, volgens paragraaf 11.2.2 van NEN 6770: 

d;yd;pl fAN ⋅=      voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.2.4 van NEN 6770: 

3

f
π
A2V d;y

d;pl;y ⋅⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2  

3

f
π
A2V d;y

d;pl;z ⋅⋅=     voor ronde buisprofielen van doorsnedeklasse 1 of 2  

met, volgens paragraaf 11.2.3 van NEN 6770: 

pl;yd;yd;pl;y WfM ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

pl;zd;yd;pl;z WfM ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Elementtype 32 

Wanneer de kolomelementen van elementtype 32 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 
168,3 mm en een wanddikte van 12,5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit 
NEN 6770 en NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1a bij het 
maximaal buigend moment om de y-as is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,8 < 1. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Elementtype 33 

Wanneer de kolomelementen van elementtype 33 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 
139,7 mm en een wanddikte van 10 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit 
NEN 6770 en NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1a bij het 
maximaal buigend moment om de y-as is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,8 < 1. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  
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Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Elementtype 801  

Wanneer de dakelementen van elementtype 801 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 219,1 
mm en een wanddikte van 6 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770 
en NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b (loefzijde) bij de maxi-
male druknormaalkracht is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,6 < 1. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770.  

Elementtype 812 

Wanneer de dakelementen van elementtype 812 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 219,1 
mm en een wanddikte van 6 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770 
en NEN 6771. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b (loefzijde) bij de maxi-
male druknormaalkracht is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,3 < 1. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770.  

Toetsing van de sterkte bij de maximale treknormaalkracht  

Volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een op trek belaste staaf: 

1
N
N

du;t;

ds;t; ≤   voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770: 

AfN d;yd;u;t ⋅=  
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14 Hoekkolommen  
14.1 Schematisering 
14.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de hoekkolommen is één hoekkolom geschematiseerd tot een verticaal, 1-dimensionaal, 
recht draagstructuurelement met een lengte van 15.000 mm dat aan de voet horizontaal en verticaal gesteund 
wordt en dat vervolgens om de 2.500 mm tot aan de top horizontaal gesteund worden (afbeelding 14.1).  

De horizontale steunen om de 2.500 mm schematiseren de horizontale regels in de gevel, die op hun beurt weer 
gesteund worden door één van de verticale stabiliteitsverbanden. De horizontale steunen worden als starre steu-
nen beschouwd. Volgens paragraaf 12.1.4 van NEN 6770 is dit alleen toegestaan wanneer de horizontale regels 
en de verticale stabiliteitsverbanden aan een aantal eisen voldoen. Of dit het geval is wordt in hoofdstuk 17, 18 
en 19 gecontroleerd. 

Voor de materiaaleigenschappen van het draagstructuurelement geldt Ed = 210.000 N/mm2  en  fy;d = 235 N/mm2. 

14.1.2 Constructietype 
Door de keuze van de schematisatie, is er impliciet voor gekozen de hoekkolom te classificeren als een onder-
deel van een horizontaal gesteund raamwerk, dat beschouwd is als een star geschoord raamwerk.  

14.2 Belastingen 
Voor het dimensioneren van de hoekkolommen wordt alleen de belasting volgens fundamentele combinatie 1a 
(eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase bekeken (bijlage 18). De overige belastingscom-
binaties worden niet bekeken omdat deze niet maatgevend zullen zijn. De belastingen op de hoekkolom zijn 
weergegeven in afbeelding 14.1 en in tabel 14.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 14.1 Schematisering en belastingen hoekkolom  

fundamentele combinatie 1a 

Fv;uiteinde;d 23.095+5.239=28.334 N  

Fv;5⋅2,5m;d 549 N  

Fv;6⋅2,5m;d 363 N 

tabel 14.1  Belastingen hoekkolom; uiterste grenstoestand 

Fv;uiteinde 

Fv;6⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 
Fv;6⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 
Fv;6⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 
Fv;6⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 
Fv;6⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 
Fv;6⋅2,5m 

Comment [MSOffice345]:  

Comment [MSOffice346]:  
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14.3 Respons 
De krachtsverdeling in de hoekkolom, volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, is met de hand bepaald. 
Voor de maximale normaalkracht in een hoekkolom geldt Nc;s;d = 33.257 N. 

14.4 Toetsing 
14.4.1 Uiterste grenstoestand 
Wanneer de hoekkolom wordt uitgevoerd als een vierkante koker met een breedte van 100 mm en een wanddikte 
van 3,6 mm voldoet de kolom aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De al eerder 
in dit deel besproken toetsingsregel voor de knikstabiliteit is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,12 < 1. De toet-
sing, die in Excel is uitgevoerd, is weergegeven in bijlage 31. 

De toetsing is maar één keer uitgevoerd omdat kokerprofielen om beide hoofdassen dezelfde eigenschappen 
hebben en omdat de hoekkolom in beide hoofdrichtingen op dezelfde wijze te schematiseren is. Voor ly;buc wordt 
de hart-op-hart-afstand tussen de horizontale regels, te weten 2500 mm, aangehouden, uitgaande van de schema-
tisering die in paragraaf  14.1.1 is besproken.   

De hoekkolommen kunnen uiteraard ook met een ‘zwaarder’ profiel worden uitgevoerd wanneer dit wenselijk 
is. Een reden zou kunnen zijn dat het mooi is om voor de hoekkolommen en de ‘onderranden’ van de gevelko-
lommen hetzelfde profiel te gebruiken. Ook kunnen er bouwtechnische redenen zijn. 

 

 

 

Comment [MSOffice347]:  
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15 Horizontale trekstangen 
15.1 Schematisering  
15.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de horizontale trekstangen die de ‘onderranden’ van de vakwerkgevelkolommen tegen 
knik steunen, is één horizontale trekstang geschematiseerd tot een horizontaal, 1-dimensionaal, recht draag-
structuurelement met een lengte van 4.349 mm dat aan één uiteinde in de horizontale richting van het element en 
in de verticale richting loodrecht erop gesteund wordt en dat aan het andere uiteinde alleen gesteund wordt in de 
verticale richting loodrecht op het element (afbeelding 15.1).  

De twee steunen aan het ene uiteinde schematiseren de ‘bovenrand’ van een gevelkolom en de steun aan het 
andere uiteinde schematiseert de ‘onderrand’ van een aangrenzende gevelkolom. Zowel de verticale steunen als 
de horizontale steun worden als starre steunen beschouwd. Volgens paragraaf 12.1.4 van NEN 6770 is dit laatste 
alleen toegestaan wanneer de horizontale regels en de verticale stabiliteitsverbanden aan een aantal eisen vol-
doen. Of dit het geval is wordt in hoofdstuk 17, 18 en 19 gecontroleerd. 

Voor de materiaaleigenschappen van het draagstructuurelement geldt Ed = 210.000 N/mm2  en  fy;d = 275 N/mm2. 

15.1.2 Constructietype 
Door de keuze van de schematisatie, is er impliciet voor gekozen de horizontale trekstangen te classificeren als 
een onderdeel van een horizontaal gesteund raamwerk, dat beschouwd is als een star geschoord raamwerk.  

15.2 Belastingen 
Voor het dimensioneren van de horizontale trekstangen wordt de belasting in de gebruiksfase bekeken zoals die 
in paragraaf B18.10 van bijlage 18 is bepaald (afbeelding 15.1). De belasting op de horizontale trekstangen in de 
gebruiksfase is in die bijlage berekend op Fh;//;uiteinde;d = 1.815 N. Hierbij is uitgegaan van de volgende aanna-
mes: 

Agk;2 = 1.720 mm2   
fy;d;gk;2 = 235 N/mm   
ωbuc;gk;2 = 0,43 
Fbuc;gk;2 = 173.806 N 

Dat dit redelijke aannames zijn, blijkt in paragraaf 16.4 en 19.3.4. 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 15.1 Schematisering en belasting horizontale trekstang  

15.3 Respons 
De krachtsverdeling in de horizontale trekstang, volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, is met de hand 
bepaald. Voor de treknormaalkracht in de horizontale trekstang geldt Nt;s;d = 1.815 N. 

15.4 Toetsing 
15.4.1 Uiterste grenstoestand 
Wanneer de horizontale trekstangen worden uitgevoerd als ronde staven met een diameter van 6 mm voldoen ze 
aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De toetsingsregel voor de sterkte van starre 
steunen voor op druk belaste staven is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,23 < 1. De uitgevoerde toetsingen 
wordt hierna besproken. De toetsingen, die in Excel zijn uitgevoerd, zijn weergegeven in bijlage 32. 

Fh;//;uiteinde;d 
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Toetsing van de sterkte van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.1 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een starre steun: 

1
N
N

du;st;

ds;st; ≤  

In het geval van de horizontale trekstangen is dit gelijk aan de toetsingsregel voor de sterkte van een op trek 
belaste staaf volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770. 

Toetsing van de stijfheid van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.2 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de stijfheid van een starre steun: 
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waarbij kst;d  gelijk gesteld wordt aan de horizontale component van de rekstijfheid: 
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met: 

ast = 2⋅ lh.o.h.hor.regels 
ξ = 0,50   voor nv = 2 
λrel;1 = 0,50  voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a)  
λrel;2 = 0,95  voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 
ϕ1 = 0,30  voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

en met de volgende aannames: 

Agk;2 = 1.720 mm2   
fy;d;gk;2 = 235 N/mm   
λrel;gk;2 = 1,38   
ωbuc;gk;2 = 0,43 

Dat dit redelijke aannames zijn, blijkt wederom in paragraaf 16.4 en 19.3.4. Comment [MSOffice352]: ook nog 
kijken naar kolommen in 
stabiliteitsverbanden 
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16 Gevelkolommen buiten stabiliteitsverbanden 
16.1 Schematisering 
16.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden is één gevelkolom geschematiseerd 
tot een 2-dimensionaal samenstel van 1-dimensionale, rechte draagstructuurelementen, dat aan de voet horizon-
taal en verticaal gesteund wordt en dat aan de top horizontaal gesteund wordt (afbeelding 16.1). Deze horizonta-
le steun schematiseert de achterliggende vertakkende kolomconstructie, die weer gesteund wordt door de 
horizontale en verticale stabiliteitsverbanden. De steun wordt als een starre steun beschouwd. Of dit toelaatbaar 
is, is echter moeilijk te controleren. 

In de derde dimensie wordt de ‘bovenrand’ van de gevelkolommen nog om de 2.500 mm horizontaal gesteund 
en de ‘onderrand’ van de gevelkolommen om de 5.000 mm (afbeelding 16.1). Deze horizontale steunen schema-
tiseren de horizontale regels in de gevel respectievelijk de horizontale trekstangen achter de gevel. De horizon-
tale trekstangen worden op hun beurt gesteund door de horizontale regels en de horizontale regels worden 
gesteund door de verticale stabiliteitsverbanden. Ook deze horizontale steunen worden als starre steunen be-
schouwd. Volgens paragraaf 12.1.4 van NEN 6770 is dit alles alleen toegestaan wanneer de horizontale trek-
stangen, de horizontale regels en de verticale stabiliteitsverbanden aan een aantal eisen voldoen. Of dit het geval 
is, is al gecontroleerd in hoofdstuk 15 en wordt nog gecontroleerd in hoofdstuk 17, 18 en 19. 

De verbindingen tussen de verschillende elementen van de gevelkolom zijn in alle gevallen geschematiseerd tot 
volledig momentvaste verbindingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 16.1 Schematisatie gevelkolom buiten stabiliteitsverbanden (elementnummering) 

De grootheden die de geometrie van het systeem van de constructie beschrijven zijn weergegeven in tabel 16.1: 

hvakwerk 1250 mm 
lvakwerk  15000 mm 
lh.o.h.hor.regels 2500 mm 

tabel 16.1  Geometriegrootheden 

Voor de grootheden, die de doorsnedegeometrie van de draagstructuurelementen beschrijven, worden aannames 
gedaan. Deze aannames zijn weergegeven in tabel 13.2. Er is uitgegaan van vierkante buisprofielen voor de ele-
menten van de ‘bovenrand’ van het vakwerk en van ronde buisprofielen voor de ‘onderrand’ en de wand. 

zijaanzicht 
gevelkolom 

vooraanzicht 
‘bovenrand’ 

vooraanzicht 
‘onderrand’ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

8
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  ‘bovenrand’ ‘onderrand’ wand  

elementtype 1 elementtype 2 elementtype 3 elementtype 4 elementtype 5 elementtype 6 

d - 114,3 76,1 76,1 76,1 76,1 mm 

b 100 - - - - - mm 

t 3,6 5 5 2,5 2,5 2,5 mm 

A 1370 1720 1120 578 578 578 mm2 

W 4,95⋅104 5,87⋅104 7,09⋅104 1,35⋅104 1,35⋅104 1,35⋅104 mm3 

I 2,12⋅106  2,57⋅106 2,53⋅106 3,92⋅105 3,92⋅105 3,92⋅105 mm4 

tabel 16.2 Doorsnedegrootheden  

Voor de materiaaleigenschappen van alle draagstructuurelementen geldt Ed = 210.000 N/mm2 en  fy;d = 235 
N/mm2. 

16.1.2 Constructietype 
Door de keuze van de schematisatie is er impliciet voor gekozen de gevelkolom buiten de stabiliteitsverbanden 
te classificeren als een onderdeel van een horizontaal gesteund raamwerk, dat beschouwd is als een star ge-
schoord raamwerk.  

16.2 Belastingen 
Voor het dimensioneren van de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden worden alleen de belastingen 
volgens fundamentele combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting), fundamentele combinatie 1b 
(eigen gewicht + extreme windbelasting 1) met betrekking tot de loefgevel, fundamentele combinatie 1c (eigen 
gewicht + extreme windbelasting 2) met betrekking tot de zijgevel en fundamentele combinatie 2 (eigen ge-
wicht) in de gebruiksfase bekeken (bijlage 18). De overige belastingscombinaties worden niet bekeken omdat 
deze niet maatgevend zullen zijn. De belastingen op de gevelkolom zijn weergegeven in afbeelding 16.2 en in 
tabel 16.3.  

Bij het bepalen van de belasting op de gevelkolom in de zijgevel volgens fundamentele combinatie 1c is er bij 
het bepalen van de belastingsfactoren vanuit gegaan dat het eigen gewicht van het dak en van de horizontale 
regels gunstig werkt en dat het eigen gewicht van de kolom ongunstig werkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 16.2 Belastingen gevelkolom buiten stabiliteitsverbanden  

Fv;uiteinde 

qv;2 

qv;3 

qv;4;d 

qv;6 

qv;2 

qv;1 

qv;1 

qv;1 

qv;1 

qv;1 

qv;1 

qv;3 

qv;6 

qv;6 

qv;4 

qv;5 

qv;5 

Fv;5⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 

Fv;5⋅2,5m 

Fh;⊥;uiteinde 

Fh;⊥;uiteinde 

Fh;⊥;overigeknopen 

Fh;⊥;overigeknopen 

Fh;⊥;overigeknopen 

Fh;⊥;overigeknopen 

Fh;⊥;overigeknopen 
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fundamentele combinatie 1a, 1b, 1c 

qv;1;d 0,1452 N/mm 
qv;2;d 0,1584 N/mm 

qv;3;d 0,1032 N/mm 

qv;4;d 0,0540 N/mm 

qv;5;d 0,0540 N/mm 
qv;6;d 0,0540 N/mm 

fundamentele combinatie 2 

qv;1;d 0,1634 N/mm 

qv;2;d 0,1782 N/mm 

qv;3;d 0,1161 N/mm 

qv;4;d 0,0608 N/mm 
qv;5;d 0,0608 N/mm 

qv;6;d 0,0608 N/mm 

fundamentele combinatie 1a 

Fv;uiteinde;d 36146+10478=46625 N 

Fv;5⋅2,5m;d 550 N 

fundamentele combinatie 1b  

Fv;uiteinde;d 36146+ 7450=43596  N 

Fv;5⋅2,5m;d 550 N 

loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  8941 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d 17882 N 

fundamentele combinatie 1c 

Fv;uiteinde;d 27110- 13545= 13565 N 

Fv;5⋅2,5m;d 412 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -8941 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d -17882 N 

fundamentele combinatie 2 

Fv;uiteinde;d 40665 N 

Fv;5⋅2,5m;d 619 N 

tabel 16.3  Belastingen gevelkolom buiten stabiliteitsverbanden 

16.3 Respons 
De krachtsverdeling in de gevelkolom buiten de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastisch reken-
model, is bepaald met het computerprogramma PC-Frame.  

16.3.1 Computermodel 
16.3.1.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 16.1.1 opgestelde schematisering van de constructie wordt vertaald in een computermodel door 
alle punten in de schematisering, waar draagstructuurelementen samenkomen of waar opleggingen c.q. steunen 
aanwezig zijn, te vertalen in knopen.   

De lijnvormige draagstructuurelementen van de gevelkolom zijn in het computermodel gemodelleerd met balk-
elementen die aan beide uiteinden vast verbonden zijn. Aan de elementen worden de noodzakelijke doorsnede-
grootheden en materiaalgrootheden toegekend volgens paragraaf 16.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts 
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een aanname maar ze bepalen wel mede de stijfheidsverhoudingen in de constructie en daarmee de resultaten 
van de krachtsverdeling in de constructie. 

De nummering van de elementen van het computermodel is te zien in afbeelding 16.2. 

16.3.1.2 Randvoorwaarden 

In de knoop aan de voet van de kolom wordt in het computermodel een scharnier aangebracht en in de knoop 
aan de top van de kolom een verticale rol.  

16.3.1.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aan-
gebracht. 

16.3.2 Resultaten 
16.3.2.1 Uiterste grenstoestand 

Algemeen  

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling zijn te zien in bijlage 33 (CD). Uit de bijlage blijkt 
dat normaalkrachten (N) de belangrijkste inwendige krachten in de elementen zijn. Er wordt er daarom voor ge-
kozen om zowel bij het bespreken van de resultaten van de krachtsverdeling als bij de toetsing van de krachts-
verdeling de inwendige dwarskrachten (V) en buigende momenten (M) te verwaarlozen.  

Elementtypen en krachtsverdelingen 

Om in het vervolg van de berekeningen niet van elk draagconstructie-element afzonderlijk de krachtsverdeling 
te hoeven toetsen, worden elementen met eenzelfde orde van grootte van krachtsverdelingen gegroepeerd in een 
elementtype. De elementtypen, die op basis van de resultaten uit bijlage 33 (CD) onderscheiden worden, zijn: 

- elementtype 1: elementen van de ‘bovenrand’ van het vakwerk  
- elementtype 2: elementen van de ‘onderrand’ van het vakwerk 
- elementtype 3: buitenste diagonale elementen in het wand van het vakwerk 
- elementtype 4: op één na buitenste diagonale elementen in het wand van het vakwerk 
- elementtype 5: middelste diagonale elementen in het wand van het vakwerk 
- elementtype 6: horizontale elementen in het wand van het vakwerk 

Hierna wordt per elementtype ingegaan op de krachtsverdelingen die getoetst worden. Bij de elementtypen wor-
den de krachtsverdelingen genoemd die horen bij de maximale waarden van de volgende inwendige krachten: 

- treknormaalkracht in een bepaald kolomelement in een bepaald punt 
- druknormaalkracht in een bepaald kolomelement in een bepaald punt  

In tabel 16.4 zijn voor fundamentele combinatie 1b (loefgevel) en 1c (lijgevel) de krachtsverdelingen te zien. 

belastingsgeval elementtype  element  knoop Nx [N] 

combinatie 1b  
loefgevel 

1 3 onder -207.609 

2 8 boven 142.841 

3 17 boven 99.577 

4 15 onder -60.004 

5 14 boven 19.577 

6 16 - -17.625 

combinatie 1c  
zijgevel 

1 4 boven 143.179 

2 7 onder -142.791 

3 9 onder -99.966 

4 11 boven 59.552 

5 12 onder -20.010 

6 10 - 17.906 

tabel 16.4 Krachtsverdeling; uiterste grenstoestand  
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Elementtype 1 (‘bovenrand’) 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 1 is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de loefgevel maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in de onderste 
knoop van element 3 geldt Nc;s;d = 207.609 N. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 1 is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel maatgevend 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in de bovenste 
knoop van element 4 geldt Nt;s;d = 143.179 N. In de elementen van elementtype 1 is de maximale treknormaal-
kracht (Nt) kleiner dan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van element-
type 1 geen toetsing uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt).   

Elementtype 2 (‘onderrand’) 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 2 is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in de onderste 
knoop van element 7 geldt Nc;s;d = 142.791 N. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 2 is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de loefgevel maatgevend 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in de bovenste 
knoop van element 8 geldt Nt;s;d = 142.841 N. In de elementen van elementtype 2 is de maximale treknormaal-
kracht (Nt) nagenoeg gelijk aan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van 
elementtype 2 geen toetsing uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt).   

Elementtype 3 (buitenste diagonalen wand) 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 3 is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in de onderste 
knoop van element 9 geldt Nc;s;d = 99.966 N. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 3 is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de loefgevel maatgevend 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in de bovenste 
knoop van element 17 geldt Nt;s;d = 99.577 N. In de elementen van elementtype 3 is de maximale treknormaal-
kracht (Nt) kleiner dan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van element-
type 3 geen toetsing uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt).   

Elementtype 4 (op één na buitenste diagonalen wand) 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 4 is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de loefgevel maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in de onderste 
knoop van element 15 geldt Nc;s;d = 60.004 N. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 4 is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel maatgevend 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in de bovenste 
knoop van element 11 geldt Nt;s;d = 59.552 N. In de elementen van elementtype 4 is de maximale treknormaal-
kracht (Nt) kleiner dan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van element-
type 4 geen toetsing uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt).   

Elementtype 5 (middelste diagonalen wand) 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 5 is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in de onderste 
knoop van element 12 geldt Nc;s;d = 20.010 N. 



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings  

   
 174 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 5 is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de loefgevel maatgevend 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in de bovenste 
knoop van element 14 geldt Nt;s;d = 19.577 N. In de elementen van elementtype 5 is de maximale treknormaal-
kracht (Nt) kleiner dan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van element-
type 5 geen toetsing uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt).   

Elementtype 6 (horizontale elementen wand) 

Maximale druknormaalkracht  

Bij elementtype 6 is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de loefgevel maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in element 16 
geldt Nc;s;d = 17.625 N. 

Maximale treknormaalkracht  

Bij elementtype 6 is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel maatgevend 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in element 10 
geldt Nt;s;d = 17.906 N. In de elementen van elementtype 6 is de maximale treknormaalkracht (Nt) nagenoeg 
gelijk aan de maximale druknormaalkracht (Nc). Er wordt daarom voor de elementen van elementtype 6 geen 
toetsing uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt).   

16.4 Toetsing 
16.4.1.1 Uiterste grenstoestand 

De toetsingen die in Excel zijn uitgevoerd, zijn weergegeven in bijlage 34. Hierna worden per elementtype de 
uitgevoerde toetsingen besproken. De toetsingen worden slechts kort besproken omdat ze al eerder in dit deel 
uitgebreid zijn toegelicht. 

Elementtype 1 (‘bovenrand’) 

Wanneer de elementen van elementtype 1 worden uitgevoerd als vierkante kokers met een breedte van 100 mm 
en een wanddikte van 3,6 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. 
De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b bij de maximale druknormaalkracht is 
hierbij bepalend. Er geldt dan 0,75 < 1. De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is maar in 
één richting uitgevoerd omdat vierkante kokerprofielen om beide hoofdassen dezelfde eigenschappen hebben en 
omdat de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen in beide hoofdrichtingen op dezelfde wijze te schematiseren 
zijn. Voor ly;buc wordt de hart-op-hart-afstand tussen de verbindingen van de wandelementen en ‘bovenrandele-
menten’ oftewel de hart-op-hart-afstand tussen de horizontale regels, te weten 2500 mm, aangehouden, uit-
gaande van de schematisering die in paragraaf 16.1 is besproken.  

Elementtype 2 (‘onderrand’) 

Wanneer de elementen van elementtype 2 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 114,3 mm 
en een wanddikte van 5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De 
toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1c bij de maximale druknormaalkracht is 
hierbij bepalend. Er geldt dan 0,82 < 1. De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is maar in 
één richting uitgevoerd omdat buisprofielen om alle assen dezelfde eigenschappen hebben en omdat de ‘onder-
randen’ van de gevelkolommen in beide hoofdrichtingen op dezelfde wijze te schematiseren zijn. Voor ly;buc 
wordt de hart-op-hart-afstand tussen de verbindingen van de wandelementen en ‘onderrandelementen’ oftewel 
de hart-op-hart-afstand tussen de horizontale knikstangen, te weten 5000 mm, aangehouden,  uitgaande van de 
schematisering die in paragraaf 16.1 is besproken.  
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Uit bijlage 34 volgt dat voor de elementen van elementtype 2 geldt: 

Agk;2 = 1.720 mm2   
fy;d;gk;2 = 235 N/mm   
λbuc;gk;2 = 1,38 
ωbuc;gk;2 = 0,43 
Fbuc;gk;2 = 173.806 N 

Deze waarden zijn ook gebruikt in hoofdstuk 15 bij de berekening van de horizontale trekstangen, die de ‘onder-
randen’ (elementtype 2) van de gevelkolommen tegen knik steunen. 

Elementtype 3 (buitenste diagonalen wand) 

Wanneer de elementen van elementtype 3 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 76,1 mm en 
een wanddikte van 5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De 
toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1c bij de maximale druknormaalkracht is 
hierbij bepalend. Er geldt dan 0,70 < 1. De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is alleen in 
de richting loodrecht op het vakwerk uitgevoerd omdat buisprofielen om alle assen dezelfde eigenschappen 
hebben en omdat de elementen van elementtype 3 in de richting loodrecht op het vakwerk het minst gesteund 
worden. Voor ly;buc wordt, volgens paragraaf 12.1.5.4 van NEN 6770, de systeemlengte van de elementen, te 
weten 2795 mm, aangehouden.  

Elementtype 4 (op één na buitenste diagonalen wand) 

Wanneer de elementen van elementtype 4 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 76,1 mm en 
een wanddikte van 2,5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De 
toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b bij de maximale druknormaalkracht is 
hierbij bepalend. Er geldt dan 0,78 < 1. De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is net als bij 
elementtype 3 alleen in de richting loodrecht op het vakwerk uitgevoerd. Voor ly;buc wordt wederom 2795 mm, 
aangehouden.  

Elementtype 5 (middelste diagonalen wand) 

Wanneer de elementen van elementtype 5 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 76,1 mm en 
een wanddikte van 2,5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De 
toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1c bij de maximale druknormaalkracht is 
hierbij bepalend. Er geldt dan 0,26 < 1. De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is net als bij 
elementtype 3 en 4 alleen in de richting loodrecht op het vakwerk uitgevoerd. Voor ly;buc wordt wederom de 
systeemlengte van 2795 mm aangehouden.  

Elementtype 6 (horizontale elementen wand) 

Wanneer de elementen van elementtype 6 worden uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 76,1 mm en 
een wanddikte van 2,5 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De 
toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b bij de maximale druknormaalkracht is 
hierbij bepalend. Er geldt dan 0,14 < 1. De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is net als bij 
elementtype 3, 4 en 5 alleen in de richting loodrecht op het vakwerk uitgevoerd. Voor ly;buc wordt wederom de 
systeemlengte, dit keer met een grootte van 1250 mm, aangehouden.  

Algemeen  

De elementen van de gevelkolommen kunnen uiteraard ook met een ‘zwaarder’ profiel worden uitgevoerd, dan 
de hiervoor genoemde profielen, wanneer dit wenselijk is. Een reden zou kunnen zijn dat het mooi is om voor de 
gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden en de gevelkolommen in de stabiliteitsverbanden dezelfde pro-
fielen te gebruiken. Ook kunnen er bouwtechnische redenen zijn. 
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17 Horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden 
17.1 Schematisering  
17.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden is één horizontale regel buiten de 
stabiliteitsverbanden twee keer geschematiseerd tot een horizontaal, 1-dimensionaal, recht draagstructuurele-
ment met een lengte van 4.166 mm dat aan één uiteinde in de richting van het element en in de richting lood-
recht erop gesteund wordt en dat aan het andere uiteinde alleen gesteund wordt in de richting loodrecht op het 
element (afbeelding 17.1).  

De twee steunen aan het ene uiteinde schematiseren de ‘bovenrand’ van een gevelkolom en de steun aan het an-
dere uiteinde schematiseert de ‘bovenrand’ van een aangrenzende gevelkolom. In beide schematiseringen wor-
den zowel de verticale als de horizontale steunen als starre steunen beschouwd. Volgens paragraaf 12.1.4 van 
NEN 6770 is het alleen toegestaan de horizontale steunen als starre steunen te beschouwen wanneer de verticale 
stabiliteitsverbanden aan een aantal eisen voldoen. Of dit het geval is wordt in hoofdstuk 19 gecontroleerd.  

Voor de grootheden, die de doorsnedegeometrie van de draagstructuurelementen beschrijven, worden aannames 
gedaan. Deze aannames zijn weergegeven in tabel 17.1. Er is uitgegaan van rechthoekige buisprofielen. 

horizontale regel 

h 120 mm 

b 60 mm 

t 8 mm 

A 2.560 mm2 

Wpl;y 9,27⋅104 mm3 

Iy 4,25⋅106 mm4 

Wpl;z  5,54⋅104 mm3 

Iz 1,35⋅106 mm4 

tabel 17.1 Doorsnedegrootheden  

Voor de materiaaleigenschappen van het draagstructuurelement geldt Ed = 210.000 N/mm2, fy;d = 235 N/mm2 en 
τy;d = 136 N/mm2. 

17.1.2 Constructietype  
Door de keuze van de schematisatie, is er impliciet voor gekozen de horizontale regel te classificeren als een on-
derdeel van een horizontaal gesteund raamwerk, dat beschouwd is als een star geschoord raamwerk.  

17.2 Belastingen 
Voor het dimensioneren van de horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden worden de belastingen volgens 
fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) met betrekking tot de zijgevel aan de 
loefkant, fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) met betrekking tot de zijgevel 
aan de loefkant en fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) met betrekking tot de zijgevel aan de loefkant in 
de gebruiksfase bekeken (bijlage 18). De overige belastingscombinaties worden niet bekeken omdat deze niet 
maatgevend zullen zijn. Bij elk van de genoemde belastingscombinaties worden ook de zogenaamde extra be-
lastingen in de gebruiksfase meegenomen die het gevolg zijn van het feit dat de horizontale trekstangen én de 
horizontale regels als kniksteunen dienen. Hierbij is uitgegaan van een zogenaamde oneven horizontale regel in 
het negende gevelvlak vanaf de gebouwrand, die grenst aan een oneven horizontale regel in de stabiliteitsver-
banden omdat deze maatgevend is. De zogenaamde oneven regels zijn de eerste, derde en vijfde horizontale 
regels vanaf onder.  

De belastingen op de horizontale regel zijn weergegeven in afbeelding 17.1 en in tabel 17.2. Er wordt aange-
nomen dat de afstand tussen de punten 1 en 2 ofwel tussen de punten 4 en 5 333 mm bedraagt. Punt 3 ligt in het 
midden. 
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afbeelding 17.1 Schematiseringen en belastingen (bovenste) horizontale regel buiten stabiliteitsverbanden 

fundamentele combinatie 1b 

qv;d 0,1320 N/mm 

zijgevel; loefzijde 

Fh;⊥;uiteinde;d  -1.930 N 

Fh;⊥;midden;d -4.268 N 

Fh;//;uiteinde;d 8.941+78.046=86.988 N 

fundamentele combinatie 1c 

qv;d 0,1320 N/mm 

zijgevel; loefzijde 

Fh;⊥;uiteinde;d  -4.246 N 

Fh;⊥;midden;d -9.390 N 

Fh;//;uiteinde;d 4.064+78.046=82.111 N 

fundamentele combinatie 2 

qv;d 0,1485 N/mm 

Fh;//;uiteinde;d 78.046 N 

tabel 17.2  Belastingen horizontale regel buiten stabiliteitsverbanden 

17.3 Respons 
De krachtsverdeling in de horizontale regel buiten de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastisch 
rekenmodel, is bepaald met het computerprogramma PC-Frame in combinatie met een handberekening. De 
krachtsverdeling door de horizontale belasting evenwijdig aan de z-as is met PC-Frame bepaald en de krachts-
verdeling door de verticale belasting evenwijdig aan de y-as met de handberekening. 

17.3.1 Computermodel 
17.3.1.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 17.1.1 opgestelde schematisering van de constructie wordt vertaald in een computermodel door 
de punten in de schematisering, waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, te vertalen in knopen.   

Het lijnvormig draagstructuurelement van de horizontale regel is in het computermodel gemodelleerd met een 
balkelement. Aan het element worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden toegekend 
volgens paragraaf 17.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts een aanname. Ze zijn niet van invloed op de be-
rekening van de krachtsverdeling in de constructie, aangezien de schematisering van de horizontale regels sta-
tisch bepaald is. 

qv 

Fh;⊥;uiteinde Fh;⊥;uiteinde 
Fh;⊥;midden 

Fh;//;uiteinde 
bovenaanzicht 

vooraanzicht x 

y 

x 

z 1 2 3 4 5 

1 3 5 
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17.3.1.2 Randvoorwaarden 

In de knoop aan het ene uiteinde van de horizontale regel wordt in het computermodel een scharnier aangebracht 
en in de knoop aan het andere uiteinde een horizontale rol.  

17.3.1.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aange-
bracht. 

17.3.2 Resultaten 
17.3.2.1 Uiterste grenstoestand 

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling met PC-Frame zijn te zien in bijlage 35 (CD). 
Hierna wordt ingegaan op de krachtsverdelingen die getoetst worden. De krachtsverdelingen die genoemd wor-
den, horen bij de maximale waarden van de volgende inwendige krachten: 

- druknormaalkracht  
- dwarskracht in y-richting in een bepaald punt 
- dwarskracht in z-richting in een bepaald punt  
- buigend moment om de y-as in een bepaald punt  
- buigend moment om de z-as in een bepaald punt  

In tabel 17.3 zijn de maatgevende krachtsverdelingen weergegeven.  

belastingsgeval punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
zijgevel 
(loefzijde) 

1 -86.988 0,5⋅0,1320⋅4.166 = 275 -4.064 0 0 

3 -86.988 0 (-)2.134 -5,088⋅106 0,125⋅0,1320⋅4.1662=0,286⋅106 

5 -86.988 -0,5⋅0,1320⋅4.166 = -275 4.064 0 0 

combinatie 1c 
zijgevel 
(loefzijde) 

1 -82.111 0,5⋅0,1320⋅4.166 = 275 -8.941 0 0 

3 -82.111 0 (-)4.695 -11,193⋅106 0,125⋅0,1320⋅4.1662=0,286⋅106 

5 -82.111 -0,5⋅0,1320⋅4.166 = -275 8.941 0 0 

combinatie 2 1 -78.046 0,5⋅0,1485⋅4.166 = 309 0 0 0 

3 -78.046 0 0 0 0,125⋅0,1485⋅4.1662=0,322⋅106 

5 -78.046 -0,5⋅0,1485⋅4.166 = -309 0 0 0 

tabel 17.3 Maatgevende krachtsverdelingen  

Maximale druknormaalkracht  

Fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel aan de loefzijde is maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element.  

Maximaal buigend moment om de y-as en maximale dwarskracht in z-richting  

Fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel aan de loefzijde is maatgevend 
voor het maximaal buigend moment om de y-as (My) en voor de maximale dwarskracht in z-richting (Vz) in het 
element.  

Maximaal buigend moment om de z-as en maximale dwarskracht in y-richting 

Fundamentele combinatie 2 in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel aan de loefzijde is maatgevend 
voor het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) en voor de maximale dwarskracht in y-richting (Vy) in het 
element.  

17.4 Toetsing 
17.4.1 Uiterste grenstoestand 
Wanneer de horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden worden uitgevoerd als kokers met een hoogte van 
120 mm, een breedte van 60 mm en een wanddikte van 8 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste 
grenstoestand uit NEN 6770. De eerste toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1c is 
hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,82 < 1. De relevante toetsingen wordt hierna besproken, waarbij alleen die 
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toetsingen uitgebreid worden toegelicht waarvoor dat nog niet eerder in dit deel is gebeurd. Alle toetsingen, die 
in Excel zijn uitgevoerd, zijn weergegeven in bijlage 36. 

De horizontale regels kunnen uiteraard ook met een ‘zwaarder’ profiel worden uitgevoerd wanneer dit wenselijk 
is. Een reden zou kunnen zijn dat het mooi is om voor alle horizontale regels zowel buiten als in de stabiliteits-
verbanden dezelfde profielen te gebruiken. Ook kunnen er bouwtechnische redenen zijn. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in punt 1 

Er wordt aangenomen dat deze toetsing niet maatgevend is. De toetsing wordt daarom niet uitgevoerd. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in punt 3 

Volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een op normaalkracht, 
dwarskracht en dubbele buiging belaste staaf: 

1
M

M
M

M 21

du;z;V;N;

ds;z;
1

du;y;V;N;

ds;y;
0 ≤










⋅+










⋅

αα

ββ  voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.3.2.3 van NEN 6770: 

d;pl;yd;u;y;V;N MM =     als: d;pl3d;s Na5,0N ⋅⋅≤  

      en als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 





















−

−

⋅=

2
a

1

N
N

1
MM

3

d;pl

d;s

d;pl;yd;u;y;V;N   als: d;pl3d;s Na5,0N ⋅⋅>  

     en als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;u;y;Vd;u;y;V;N MM =     als: d;pl4d;s Na5,0N ⋅⋅≤  

      en als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 





















−

−

⋅=

2
a

1

N
N

1
MM

4

d;u;V

d;s

d;pl;y;Vd;u;y;V;N    als: d;pl4d;s Na5,0N ⋅⋅≤  

     en als: d;pl;zd;s;z V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;pl;zd;u;z;V;N MM =     als: d;pl3d;s Na5,0N ⋅⋅≤  

      en als: d;pl;yd;s;y V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 
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d;s

d;pl;zd;u;z;V;N   als: d;pl3d;s Na5,0N ⋅⋅>  

     en als: d;pl;yd;s;y V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 

d;u;z;Vd;u;z;V;N MM =     als: d;pl4d;s Na5,0N ⋅⋅≤  

      en als: d;pl;yd;s;y V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 





















−

−

⋅=

2
a

1

N
N

1
MM

4

d;u;V

d;s

d;pl;z;Vd;u;z;V;N    als: d;pl4d;s Na5,0N ⋅⋅≤  

     en als: d;pl;yd;s;y V25,0V ⋅≤  

      voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
      van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770: 

( )
2

fht
q1MM d;y

2

zd;pl;yd;u;y;V
⋅⋅

⋅−−=   voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  

    van doorsnedeklasse 1 of 2 

( ) d;yzd;pld;u;y;V fhtq12NN ⋅⋅⋅−⋅−=   voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
    van doorsnedeklasse 1 of 2 

( )
2

fbt
q1MM d;y

2

yd;pl;zd;u;z;V
⋅⋅

⋅−−=   voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  

    van doorsnedeklasse 1 of 2 

( ) d;yyd;pld;u;z;V fbtq12NN ⋅⋅⋅−⋅−=   voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  
    van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 11.3.1.2 van NEN 6770: 

2

d;pl;z

d;s;z
z V

V
103,1q 










−⋅=    voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  

    van doorsnedeklasse 1 of 2 

2

d;pl;y

d;s;y
y V

V
103,1q 










−⋅=    voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  

    van doorsnedeklasse 1 of 2 
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en met, volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770, de kleinste waarde van: 

A
tb2Aa z;3
⋅⋅−

=  

5,0a z;3 =  

en met, volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770: 

z;3zz;4 aqa ⋅=  

en met, volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770, de kleinste waarde van: 

A
th2Aa y;3
⋅⋅−

=  

5,0a y;3 =  

en met, volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770: 

y;3yy;4 aqa ⋅=  

met, volgens paragraaf 11.3.2.3 van NEN 6770: 

11 =α  
22 =α  
10 =β  

4
3

1 =β  

als: 

3
2

M
M

d;u;z;V;N

d;s;z ≤    

of met, volgens paragraaf 11.3.2.3 van NEN 6770: 

21 =α  
12 =α  

4
3

0 =β  

11 =β  

als: 

3
2

M
M

d;u;z;V;N

d;s;z >  

met, volgens paragraaf 11.2.2 van NEN 6770: 

d;yd;pl fAN ⋅=      voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 11.2.4 van NEN 6770: 

3

f
A

hb
hV d;y

d;pl;y ⋅⋅
+

=     voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  

      van doorsnedeklasse 1 of 2 

3

f
A

hb
hV d;y

d;pl;z ⋅⋅
+

=     voor vierkante of rechthoekige buisprofielen  

      van doorsnedeklasse 1 of 2 
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met, volgens paragraaf 11.2.3 van NEN 6770: 

pl;yd;yd;pl;y WfM ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

pl;zd;yd;pl;z WfM ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

Volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771 luiden de toetsingsregels voor de knikstabiliteit van een op druk en 
enkele of dubbele buiging belaste staaf: 

1
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voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 
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−
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⋅

−
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voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2, 3 of 4 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

d;s;tot;y
2

buc;y

yd
2

y Fl

IEπ
n

⋅

⋅⋅
=  

d;s;tot;z
2

buc;z

zd
2

z Fl
IEπ

n
⋅

⋅⋅
=  

met de aanname: 

sysbuc ll =  

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

2
d;s;equ;z

2
d;s;equ;y

d;s;equ;y
y

MM

M
χ

+
=   voor staven in een raamwerk, dat in twee richtingen geschoord is en 

die niet gevoelig zijn voor torsieknik 

2
d;s;equ;z

2
d;s;equ;y

d;s;equ;z
z

MM

M
χ

+
=   voor staven in een raamwerk, dat in twee richtingen geschoord is en 

die niet gevoelig zijn voor torsieknik 

met, volgens paragraaf 12.2 van NEN 6770: 

1ωkip =      voor buisprofielen 

met, volgens paragraaf 11.2.2 van NEN 6770: 

AfN d;yd;u;c ⋅=     voor profielen van doorsnedeklasse 1, 2 of 3 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

d;s;cd;s;tot NF =   wanneer er geen aanpendelende belasting aanwezig is, waarvoor de 
beschouwde staaf de stabiliteit waarborgt  

met, volgens paragraaf 11.2.3 van NEN 6770: 

pld;yd;u WfM ⋅=    voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 
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met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771: 

( )
d;u;c

d;u
0relk

*

N
M

λλαe −⋅=  

oftewel: 

( )
A

W
λλαe pl

0relk
* −⋅=    voor profielen van doorsnedeklasse 1 of 2 

met, volgens paragraaf 12.1.1.2 van NEN 6770: 

d

dy;buc
rel Eπ

f

I
Alλ

⋅
⋅

⋅
=  

en met, volgens paragraaf 12.1.1.4 van NEN 6770: 

αk = 0,21    voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

λ0 = 0,2     voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

met, volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771, de grootste waarden van de volgende twee waarden: 

( ) d;s;midd;s;1d;s;2d;s;equ MMM1,0M +−⋅=  voor staven in een geschoord raamwerk waarvoor is  
aangehouden dat lbuc = lsys 

d;s;2d;s;equ M4,0M ⋅=   voor staven in een geschoord raamwerk waarvoor is  
aangehouden dat lbuc = lsys 

Toetsing van de sterkte bij de maximale dwarskracht in z-richting in punt 1 

Er wordt aangenomen dat deze toetsing niet maatgevend is. De toetsing wordt daarom niet uitgevoerd. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as in punt 3 

De toetsing van de sterkte vindt, net als bij de maximale druknormaalkracht, plaats volgens paragraaf 11.3.2 van 
NEN 6770. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt, net als bij de maximale druknormaalkracht, plaats volgens paragraaf 
12.3.1 van NEN 6771. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale dwarskracht in y-richting in punt 1 

Er wordt aangenomen dat deze toetsing niet maatgevend is. De toetsing wordt daarom niet uitgevoerd. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as in punt 3 

Deze toetsing zal niet maatgevend zijn en is daarom niet uitgevoerd.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt, net als bij de maximale druknormaalkracht, plaats volgens paragraaf 
12.3.1 van NEN 6771. 

Toetsing van de sterkte van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.1 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een starre steun: 

1
N
N

du;st;

ds;st; ≤  

In het geval van de horizontale regels is dit gelijk aan de hiervoor uitgevoerde toetsingsregels voor sterkte en 
stabiliteit. 
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Toetsing van de stijfheid van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.2 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de stijfheid van een starre steun voor 
meer dan één op druk belaste staaf: 
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Hierbij moet kst;d, volgens paragraaf 12.1.4.2.3 van NEN 6770 in het geval van afhankelijk steunen, bepaald 
worden door ter plaatse van de aangrijpingspunten van de horizontale koppelstaven (horizontale regels) op de 
steungevende constructie (verticaal stabiliteitsverband) gelijkgerichte krachten F op de steungevende constructie 
(verticaal stabiliteitsverband) aan te brengen en door de bijbehorende maximale verplaatsing umax te bepalen. Er 
geldt dan: 

max
d;st u

Fk =  

Omdat de verticale stabiliteitsverbanden nog niet gedimensioneerd zijn, kan deze toetsing nog niet worden uit-
gevoerd. De toetsing komt opnieuw aan de orde in paragraaf 19.4.2. 
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18 Bovenste horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden 
18.1 Schematisering  
18.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de bovenste horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden is één bovenste horizon-
tale regel buiten de stabiliteitsverbanden twee keer geschematiseerd tot een horizontaal, 1-dimensionaal, recht 
draagstructuurelement met een lengte van 4.166 mm dat aan één uiteinde in de richting van het element en in de 
richting loodrecht erop gesteund wordt en dat aan het andere uiteinde alleen gesteund wordt in de richting lood-
recht op het element. Deze schematiseringen zijn gelijk aan die van de overige horizontale regels buiten de sta-
biliteitsverbanden (afbeelding 17.1). 

Ook hier geldt dat de twee steunen aan het ene uiteinde de ‘bovenrand’ van een gevelkolom schematiseren en 
dat de steun aan het andere uiteinde de ‘bovenrand’ van een aangrenzende gevelkolom schematiseert. In beide 
schematiseringen worden zowel de verticale als de horizontale steunen als starre steunen beschouwd. Volgens 
paragraaf 12.1.4 van NEN 6770 is het alleen toegestaan de horizontale steunen als starre steunen te beschouwen 
wanneer de verticale stabiliteitsverbanden aan een aantal eisen voldoen. Of dit het geval is wordt in hoofdstuk 
19 gecontroleerd.  

Voor de grootheden, die de doorsnedegeometrie van de draagstructuurelementen beschrijven, worden aannames 
gedaan. Deze aannames zijn weergegeven in tabel 18.1. Er is uitgegaan van rechthoekige buisprofielen. 

bovenste horizontale regel 

h 120 mm 

b 60 mm 

t 8 mm 

A 2.560 mm2 

Wpl;y 9,27⋅104 mm3 

Iy 4,25⋅106 mm4 

Wpl;z  5,54⋅104 mm3 

Iz 1,35⋅106 mm4 

tabel 18.1 Doorsnedegrootheden  

Voor de materiaaleigenschappen van het draagstructuurelement geldt Ed = 210.000 N/mm2, fy;d = 235 N/mm2 en 
τy;d = 136 N/mm2. 

18.1.2 Constructietype  
Door de keuze van de schematisatie, is er impliciet voor gekozen de horizontale regel te classificeren als een on-
derdeel van een horizontaal gesteund raamwerk, dat beschouwd is als een star geschoord raamwerk.  

18.2 Belastingen 
Voor het dimensioneren van de bovenste horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden worden de belastin-
gen volgens fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) met betrekking tot de zij-
gevel aan de loefkant, fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) met betrekking 
tot de zijgevel aan de loefkant en fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) met betrekking tot de zijgevel aan 
de loefkant in de gebruiksfase bekeken (bijlage 18). Bij elk van deze belastingscombinaties worden ook de zo-
genaamde extra belastingen in de gebruiksfase meegenomen die het gevolg van zijn van het feit dat de bovenste 
horizontale regels als kniksteunen dienen. De overige belastingscombinaties worden niet bekeken omdat deze 
niet maatgevend zullen zijn. De belastingen op de horizontale regel zijn weergegeven in afbeelding 17.1 en in 
tabel 18.2.   
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fundamentele combinatie 1b 

qv;d 0,2664 N/mm 

zijgevel; loefkant 

Fh;⊥;uiteinde;d  -965 N 

Fh;⊥;midden;d -2.134 N 

Fh;//;uiteinde;d 22.265+61.882=84.147 N 

fundamentele combinatie 1c 

qv;d 0,2664 N/mm 

zijgevel; loefkant 

Fh;⊥;uiteinde;d  -2.123 N 

Fh;⊥;midden;d -4.695 N 

Fh;//;uiteinde;d 19.826+61.882=81.709 N 

fundamentele combinatie 2 

qv;d 0,2997 N/mm 
Fh;//;uiteinde;d 61.882 N 

tabel 18.2  Belastingen bovenste horizontale regel buiten stabiliteitsverbanden  

18.3 Respons 
De krachtsverdeling in de bovenste horizontale regel buiten de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde 
elastisch rekenmodel, is bepaald met het computerprogramma PC-Frame in combinatie met een handbereke-
ning. De krachtsverdeling door de horizontale belasting evenwijdig aan de z-as is met PC-Frame bepaald en de 
krachtsverdeling door de verticale belasting evenwijdig aan de y-as met de handberekening. 

18.3.1 Computermodel 
18.3.1.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 18.1.1 opgestelde schematisering van de constructie wordt vertaald in een computermodel door 
de punten in de schematisering, waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, te vertalen in knopen.   

Het lijnvormig draagstructuurelement van de bovenste horizontale regel is in het computermodel gemodelleerd 
met een balkelement. Aan het element worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden 
toegekend volgens paragraaf 18.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts een aanname. Ze zijn niet van invloed 
op de berekening van de krachtsverdeling in de constructie, aangezien de schematisering van de horizontale 
regels statisch bepaald is. 

18.3.1.2 Randvoorwaarden 

In de knoop aan de het ene uiteinde van de horizontale regel wordt in het computermodel een scharnier aan-
gebracht en in de knoop aan het andere uiteinde een horizontale rol.  

18.3.1.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aange-
bracht. 

18.3.2 Resultaten 
18.3.2.1 Uiterste grenstoestand 

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling met PC-Frame zijn te zien in bijlage 37 (CD). 
Hierna wordt ingegaan op de krachtsverdelingen die getoetst wordt. De krachtsverdelingen die genoemd wor-
den, horen bij de maximale waarden van de volgende inwendige krachten: 

- druknormaalkracht  
- dwarskracht in y-richting in een bepaald punt 
- dwarskracht in z-richting in een bepaald punt  
- buigend moment om de y-as in een bepaald punt  
- buigend moment om de z-as in een bepaald punt  
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In tabel 18.3 zijn de maatgevende krachtsverdelingen weergegeven. 

belastingsgeval punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
zijgevel 
(loefzijde) 

1 -84.147 0,5⋅0,2664⋅4166=555 -2032 0 0 

3 -84.147 0 (-)1067 -2,544⋅106 0,125⋅0,2664⋅41662=0,578⋅106 

5 -84.147 -0,5⋅0,2664⋅4166=-555 2032 0 0 

combinatie 1c 
zijgevel 
(loefzijde) 

1 -81.709 0,5⋅0,2664⋅4166=555 -4471 0 0 

3 -81.709 0 (-)2348 -5,597⋅106 0,125⋅0,2664⋅41662=0,578⋅106 

5 -81.709 -0,5⋅0,2664⋅4166=-555 4471 0 0 

combinatie 2 1 -61.882 0,5⋅0,2997⋅4166=624 0 0 0 

3 -61.882 0 0 0 0,125⋅0,2997⋅41662=0,650⋅106 

5 -61.882 -0,5⋅0,2997⋅4166=-624 0 0 0 

tabel 18.3 Maatgevende krachtsverdelingen  

Maximale druknormaalkracht  

Fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel aan de loefzijde is maatgevend 
voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element.  

Maximaal buigend moment om de y-as en maximale dwarskracht in z-richting  

Fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel aan de loefzijde is maatgevend 
voor het maximaal buigend moment om de y-as (My) en voor de maximale dwarskracht in z-richting (Vz) in het 
element.  

Maximaal buigend moment om de z-as en maximale dwarskracht in y-richting 

Fundamentele combinatie 2 in de gebruiksfase met betrekking tot de zijgevel aan de loefzijde is maatgevend 
voor het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) en voor de maximale dwarskracht in y-richting (Vy) in het 
element.  

18.4 Toetsing 
18.4.1 Uiterste grenstoestand 
Wanneer de bovenste horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden worden uitgevoerd als kokers met een 
hoogte van 120 mm, een breedte van 60 mm en een wanddikte van 8 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor 
de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De eerste toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combi-
natie 1c is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,56 < 1. De relevante toetsingen wordt hierna kort besproken. Er 
vinden geen uitgebreide besprekingen plaats omdat die al eerder in dit deel hebben plaatsgevonden. Alle toet-
singen, die in Excel zijn uitgevoerd, zijn weergegeven in bijlage 38. 

De bovenste horizontale regels kunnen uiteraard ook met een ‘zwaarder’ profiel worden uitgevoerd wanneer dit 
wenselijk is. Een reden zou kunnen zijn dat het mooi is om voor alle horizontale regels zowel binnen als buiten 
de stabiliteitsverbanden dezelfde profielen te gebruiken. Ook kunnen er bouwtechnische redenen zijn. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in punt 1 

Er wordt aangenomen dat deze toetsing niet maatgevend is. De toetsing wordt daarom niet uitgevoerd. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in punt 3 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij de maximale dwarskracht in z-richting in punt 1 

Er wordt aangenomen dat deze toetsing niet maatgevend is. De toetsing wordt daarom niet uitgevoerd. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as in punt 3 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  
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Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte bij de maximale dwarskracht in y-richting in punt 1 

Er wordt aangenomen dat deze toetsing niet maatgevend is. De toetsing wordt daarom niet uitgevoerd. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as in punt 3 

Deze toetsing zal niet maatgevend zijn en is daarom niet uitgevoerd.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771.  

Toetsing van de sterkte van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.1 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een starre steun: 

1
N
N

du;st;

ds;st; ≤  

In het geval van de bovenste horizontale regels is dit gelijk aan de hiervoor uitgevoerde toetsingsregels voor 
sterkte en stabiliteit. 

Toetsing van de stijfheid van starre steunen  

Omdat de verticale stabiliteitsverbanden nog niet gedimensioneerd zijn, kan deze toetsing nog niet worden uit-
gevoerd. De toetsing komt opnieuw aan de orde in paragraaf 19.4.2. 

 

 

 

 



Deel 2E Berekening vertakkende kolomconstructie  Hfdst. 19 Stabiliteitsverbanden 
 

   
 191 

19 Stabiliteitsverbanden 
19.1 Schematisering  
19.1.1 Systeem 
Voor het berekenen van de horizontale en verticale stabiliteitsverbanden wordt het systeem van de constructie in 
twee stappen opgesteld. Er is er voor gekozen om het systeem in twee stappen op te stellen om de berekening 
van de respons van de constructie met de computer zo eenvoudig mogelijk te houden.   

In de eerste stap zijn de stabiliteitsverbanden geschematiseerd tot een 3-dimensionaal samenstel van 1-dimensio-
nale, rechte draagstructuurelementen (afbeelding 19.1). De verbindingen tussen de verschillende draagconstruc-
tie-elementen van de stabiliteitsverbanden zijn allemaal geschematiseerd tot volledige scharnieren. Dit wil 
echter niet zeggen dat alle punten in de schematisering van de verticale stabiliteitsverbanden volledige schar-
nieren zijn, aangezien de gevelkolommen van fundering tot dak en de horizontale regels van gevelkolom tot 
gevelkolom doorlopen. 

 
afbeelding 19.1 Schematisatie stabiliteitsverbanden 

Het 3-dimensionale systeem van de constructie wordt op diverse punten ondersteund. Zo zijn de verbindingen 
aan de voet van elk gevelkolom geschematiseerd tot een volledig scharnier. Verder worden alle punten van het 
horizontale stabiliteitsverband die niet ondersteund worden door de gevelkolommen verticaal gesteund. Deze 
verticale steunen schematiseren de vertakkende kolommen.  

De grootheden die de geometrie van dit systeem van de constructie beschrijven, zijn weergegeven in tabel 19.1. 

h 15000 mm 

hr 2500 mm 

ldak 4166 mm 

tabel 19.1  Geometriegrootheden stabiliteitsverbanden 

Voor de grootheden die de doorsnedegeometrie van de draagstructuurelementen beschrijven, worden aannames 
gedaan. Deze eerste aannames voor de waarden van de doorsnedegrootheden zijn weergegeven in tabel 19.2. 
Deze waarden zijn gebruikt bij het berekenen van de krachtsverdeling in de constructie. De aannames voor de 
waarden van de doorsnedegrootheden die in tweede instantie gedaan zijn, zijn weergegeven in tabel 19.3. Deze 
waarden zijn gebruikt bij het berekenen van de vervormingen van de constructie en zijn gebaseerd op de toet-
singen van de krachtsverdeling, berekend volgens de eerste aannames (paragraaf 19.4.1). 
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 orthogonaal 
dakelement 

diagonaal 
dakelement  

gevelkolom bovenste 
horizontale 

regel 

overige 
horizontale 

regels 

diagonaal 
gevelelement 

 

h - - 339,7 - 339,7 - mm 

A 3.000 3.000 6.598,7 3.000 6.598,7 3.000 mm2 

I - - 9,1718⋅107 - 9,1718⋅107 - mm4 

tabel 19.2 Doorsnedegrootheden elementen stabiliteitsverbanden; berekening krachtsverdeling  

 orthogonaal 
dakelement 

diagonaal 
dakelement  

gevelkolom bovenste 
horizontale 

regel 

overige 
horizontale 

regels  

diagonaal 
gevelelement 

 

d 219,1 72 - - - 72 mm 

b - - 140 120 120 - mm 

h - - 140 120 120 - mm 

t 10 - 12,5 10 10 - mm 

A 6.570 4.072 6.210 4.290 4.290 4.072 mm2 

Wp
 4,380⋅105 - 2,930⋅105 1,750⋅105 1,750⋅105 - mm3 

I 3,598⋅107 - 1,653⋅107 8,520⋅106 8,520⋅106 - mm4 

tabel 19.3 Doorsnedegrootheden elementen stabiliteitsverbanden; berekening vervormingen  

In de tweede stap van het opstellen van het systeem van de constructie zijn de gevelkolommen, de horizontale 
regels en de bovenste horizontale regels nog apart geschematiseerd. Deze drie schematiseringen zijn gelijk aan 
de schematiseringen van de gevelkolommen, de horizontale regels en de bovenste horizontale regels buiten de 
stabiliteitsverbanden uit hoofdstuk 16, 17 en 18. 

Voor de materiaaleigenschappen van de orthogonale draagstructuurelementen van zowel het dak als de gevel 
geldt Ed = 210.000 N/mm2, Gd = 807.669 N/mm2, fy;d = 355 N/mm2 en τy;d = 205 N/mm2 en voor de materiaal-
eigenschappen van de diagonale draagstructuurelementen van zowel het dak als de gevel geldt Ed = 210.000 
N/mm2 en fy;d = 275 N/mm2.  

19.1.2 Constructietype 
De verticale stabiliteitsverbanden zijn een schakeling van geschoorde raamwerken. Er wordt aangenomen dat 
het star geschoorde raamwerken zijn.  

19.2 Belastingen 
Hierna worden eerst de belastingen besproken die voor het eerste systeem van de constructie, oftewel voor de 
stabiliteitsverbanden, van belang zijn. Vervolgens komen de belastingen op de horizontale regels, de bovenste 
horizontale regels en de gevelkolommen aan de orde, die niet als zodanig op de stabiliteitsverbanden zijn aange-
bracht. Dit zijn de horizontale belastingen ten gevolge van wind op de betreffende gevel en de verticale belas-
tingen ten gevolge van het eigen gewicht van die elementen.  

19.2.1 Stabiliteitsverbanden 
Voor het dimensioneren van de stabiliteitsverbanden worden de belastingen volgens de volgende belastings-
combinaties bekeken (bijlage 18): 

- fundamentele combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1a1 (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1a2 (eigen gewicht + halve extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 

- incidentele combinatie 4a2 (eigen gewicht + halve extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) in de gebruiksfase 
- incidentele combinatie 4b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) in de gebruiksfase 
- incidentele combinatie 4c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) in de gebruiksfase 
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afbeelding 19.2 Horizontale belastingen stabiliteitsverbanden 

Bij fundamentele combinatie 1a is er onderscheid gemaakt in twee verdelingen van de sneeuwbelastingen. Bij 
fundamentele combinatie 1a1 is de sneeuw over het hele dak gelijkmatig verdeeld en bij fundamentele com-
binatie 1a2 is de sneeuw ongelijkmatig over het dak verdeeld, namelijk steeds op de helft van het dak boven één 
vertakkende kolom. De niet genoemde belastingscombinaties worden niet bekeken omdat deze niet maatgevend 
zullen zijn. 

 
afbeelding 19.3  Gelijkmatige, verticale belastingen op vertakkende kolommen onder stabiliteitsverbanden 

Fv;uiteindebovenstetak 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;A;randsv 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B;ins
 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;1 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;26 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv;17 
Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;insv;11-13 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B18-25;1;randsv.17 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B18-25;1;randsv.10 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B18-25;2;randsv.10 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B18-25;2;randsv.17 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;.randsv;10 
Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;randsv;17 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv;17 
Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv;10 Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A26;randsv;10 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv;10 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;insv;14-16 Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv;14-16 
Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv;11-13 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv;10 
Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv;17 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv;11-13 
Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv;11-13 Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv;14-16 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv;14-16 
Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A26;randsv;10 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A26;randsv;11-13 
Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A26;randsv;11-13 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A26;randsv;17 
Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A26;randsv;17 
Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A26;randsv;14-16 
Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A26;randsv;14-16 
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De belastingen op de stabiliteitsverbanden zijn, met uitzondering van belastingen ten gevolge van het eigen 
gewicht van de staalconstructie, weergegeven in afbeelding 19.2, afbeelding 19.3 en afbeelding 19.4 en in tabel 
19.4 tot en met tabel 19.7. De belastingen ten gevolge van het eigen gewicht van de primaire dakelementen zijn 
niet weergegeven omdat ze verwaarloosd worden. De belastingen door het eigen gewicht van de gevelelementen 
zijn daarentegen niet weergegeven omdat ze pas in later stadium in rekening worden gebracht. 

 
afbeelding 19.4 Ongelijkmatige, verticale belastingen op vertakkende kolommen onder stabiliteitsverbanden 

Voor het bepalen van de vier horizontale belastingen Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.10;d, Fh;//;uiteinde;prim.dakelement; 

B2-9;2;randsv.10;d, Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.17;d en Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.17;d bij fundamentele com-
binatie 1a2 en incidentele combinatie 4a2, ten gevolge van ongelijkmatige, verticale belastingen op de vertak-
kende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden door sneeuw, is een aparte berekening uitgevoerd. Deze 
berekening wordt in paragraaf 19.2.1.1 besproken. 

uiterste grenstoestand 

fundamentele combinatie 2 

Fv;uiteindebovenstetak;d 1,35⋅44.372 59.901 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv.10;d  70.855 70.855 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv.11-13;d  17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv.14-16;d  -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv.17;d  -70.855 -70.855 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;randsv.10;d  88.757 88.757 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;randsv.10;d  70.855 70.855 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;insv.11-13;d  19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;insv.11-13;d  17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.14-16;d  -19.683 -19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.14-16;d -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.17;d -88.757 -88.757 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.17;d  -70.855 -70.855 N 

tabel 19.4  Belastingen stabiliteitsverbanden fundamentele combinatie 2 

 

 

 

Fv;uiteindebovenstetak 
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bruikbaarheidsgrenstoestand uiterste grenstoestand 

 fundamentele combinatie 1a1 

Fv;uiteindebovenstetak;d - 1,2⋅44.372+1,5⋅13.972=74.203 53246+20957=74.203 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv.10;d  - 70.855 70.855 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv.11-13;d  - 17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv.14-16;d  - -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv.17;d  - -70.855 -70.855 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;randsv.10;d  - 88.757 88.757 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;randsv.10;d  - 70.855 70.855 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;insv.11-13;d  - 19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;insv.11-13;d  - 17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.14-16;d  - -19.683 -19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.14-16;d - -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.17;d - -88.757 -88.757 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.17;d  - -70.855 -70.855 N 

incidentele combinatie 4a2 fundamentele combinatie 1a2 

Fv;uiteindebovenstetak;d 44.372+13.972=58.344 1,2⋅44.372+1,5⋅13.972=74.203 53246+20957=74.203 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.10;d 25.341 1,5⋅25.341 38.010 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.10;d 20.306 1,5⋅20.306 30.458 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.17;d -25.341 -1,5⋅25.341 -38.010 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.17;d -20.306 -1,5⋅20.306 -30.458 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv.10;d  - 70.855 70.855 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv.11-13;d - 17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv.14-16;d  - -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv.17;d  - -70.855 -70.855 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;randsv.10;d  - 88.757 88.757 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;randsv.10;d  - 70.855 70.855 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;insv.11-13;d  - 19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;insv.11-13;d  - 17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.14-16;d  - -19.683 -19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.14-16;d - -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.17;d - -88.757 -88.757 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.17;d  - -70.855 -70.855 N 

tabel 19.5  Belastingen stabiliteitsverbanden; fundamentele combinatie 1a en incidentele combinatie 4a 

Ook met betrekking tot de verticale belastingen op de uiteinden van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende 
kolommen onder de stabiliteitsverbanden moeten eerst nog aparte berekeningen uitgevoerd voordat de belas-
tingen in rekeningen kunnen worden gebracht (19.2.1.2). Deze verticale belastingen kunnen namelijk niet verti-
caal aangebracht worden op de draagstructuur, omdat de vertakkende kolommen onder de verticale stabiliteits-
verbanden niet zijn meegenomen in de schematisering van de stabiliteitsverbanden. Vanwege het feit dat deze 
belastingen wel inwendige krachten veroorzaken in de horizontale stabiliteitsverbanden, moeten ze vertaald 
worden in horizontale krachten op de uiteinde van de primaire dakelementen in de stabiliteitsverbanden.  
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bruikbaarheidsgrenstoestand uiterste grenstoestand 

incidentele combinatie 4b fundamentele combinatie 1b 

Fv;uiteindebovenstetak;d 44.372+9.934=54.306 1,2⋅44.372+1,5⋅9.934=68.145 53.246+14.900=68.145 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;A;randsv;d -16.257 -1,5⋅16.257 -24.385 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B;in.sv;d 2.498 1,5⋅2.498 3.746 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;randsv;10;d 59.491 1,5⋅59.491 89.236 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;1;d 38.263 1,5⋅38.263 57.394 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;randsv;17;d -24.480 1,5⋅24.480 -36.719 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv26;d -4.500 -1,5⋅4.500 -6.750 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv;10;d  -1.355 -1,5⋅1.355+70.855=68.823 -2.032+70.855=68.823 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;in.sv;11-13;d   17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv;10;d 14.843 1,5⋅14.843+70.855=93.120 22.265+70.855=93.120 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;in.sv;11-13;d  1.249 1,5⋅1.249+17.945=19.818 1.873+17.945=19.818 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv;14-16;d  1.249 1,5⋅1.249+17.945=19.818 1.873+17.945=19.818 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv;17;d -10.885 -1,5⋅10.885-70.855=-87.182 -16.328-70.855=-87.182 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;randsv.10;d  -2.710 -1,5⋅2.710+88.757=84.693 -4.064+88.757=84.693 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;randsv.10;d -2.710 -1,5⋅2.710+70.855=66.791 -4.064+70.855=66.791 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;insv.11-13;d   19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;insv.11-13;d   17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.10;d  5.961 1,5⋅5.961+88.757=97.698 8.941+88.757=97.698 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.10;d 5.961 1,5⋅5.961+70.855=79.796 8.941+70.855=79.796 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.11-13;d   19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.11-13;d   17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.14-16;d   -19.683 -19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.14-16;d  -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.17;d  -542 -1,5⋅542-70.855=71.668 -813-70.855=71.668 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.17;d -542 -1,5⋅542-88.757=89.570 -813-88.757=89.570 N 

tabel 19.6  Belastingen stabiliteitsverbanden; fundamentele combinatie 1b en incidentele combinatie 4b 

Ook het eigen gewicht van de elementen van de vertakkende kolommen veroorzaakt inwendige krachten in de 
stabiliteitsverbanden. Deze belasting wordt daarom eveneens vertaald in horizontale krachten op de uiteinde van 
de primaire dakelementen in de stabiliteitsverbanden (19.2.1.2). 
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bruikbaarheidsgrenstoestand uiterste grenstoestand 

incidentele combinatie 4c fundamentele combinatie 1c 

Fv;uiteindebovenstetak;d 44.372-18.060=26.312 1,2⋅44.372-1,5⋅18.060=26.155 53.246-27.090=26.155 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;A;randsv;d -35.765 -1,5⋅35.765 -53.647 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelementB;in.sv;d 2.498 1,5⋅2.498 3.746 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;randsv;10;d 39.983 1,5⋅39.983 59.974 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;1;d 18.754 1,5⋅18.754 28.131 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;randsv;17;d -43.988 -1,5⋅43.988 -65.982 N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;26;d -24.008 -1,5⋅24.008 -36.012 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv;10;d  -2.981 -1,5⋅2.981+70.855=66.384 -4.471+70.855=66.384 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;in.sv;11-13;d   17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv;10;d 13.218 1,5⋅13.218-70.855=90.681 -19.826-70.855=90.681 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;in.sv;11-13;d  1.249 1,5⋅1.249+17.945=19.818 1.873+17.945=19.818 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv;14-16;d  1.249 1,5⋅1.249+17.945=19.818 1.873+17.945=19.818 N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv;17;d -12.511 -1,5⋅12.511-70.855=89.621 -18.766-70.855=89.621 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;randsv.10;d  -5.961 -1,5⋅5.961+88.757=79.816 -8.941+88.757=79.816 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;randsv.10;d -5.961 -1,5⋅5.961+70.855=61.914 -8.941+70.855=61.914 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;A1;insv.11-13;d   19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;A1;insv.11-13;d   17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.10;d  2.710 1,5⋅2.710+88.757=92.821 4.064+88.757=92.821 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.10;d 2.710 1,5⋅2.710+70.855=74.919 4.064+70.855=74.919 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.11-13;d   19.683 19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.11-13;d   17.945 17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;insv.14-16;d   -19.683 -19.683 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;insv.14-16;d  -17.945 -17.945 N 

Fh;//;uiteinde;o.hor.regel;B1;randsv.17;d  -3.793 -1,5⋅3.793-88.757=-94.447 -5.690-88.757=-94.447 N 

Fh;//;uiteinde;e.hor.regel;B1;randsv.17;d -3.793 -1,5⋅3.793-70.855=-76.545 -5.690-70.855=-76.545 N 

tabel 19.7  Belastingen stabiliteitsverbanden; fundamentele combinatie 1c en incidentele combinatie 4c 

19.2.1.1 Ongelijkmatige, verticale belastingen op vertakkende kolommen buiten stabiliteitsverbanden 

Schematisering 

De vier horizontale belastingen Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.10;d, Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.10;d, Fh;//;uiteinde 

;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.17;d en Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.17;d bij fundamentele combinatie 1a2 en incidentele 
combinatie 4a2 kunnen berekend worden met de eerste schematisatie van een vertakkende kolom en het bijbe-
horend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden uit paragraaf 13.1.1.  

Belasting 

De belastingen op de vertakkende kolom en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden zijn weer-
gegeven in afbeelding 19.5 en in tabel 19.8. Er wordt niet alleen uitgegaan van verticale puntlasten op de helft 
van de zestien knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de betreffende vertakkende kolom maar ook 
van verticale puntlasten op de helft van het dak van de aangrenzende vertakkende kolommen (Fv;uiteinde bovenstetak). 
Deze verticale puntlasten veroorzaken horizontale puntlasten op één van de randen van het dakvlak behorende 
bij de betreffende vertakkende kolom (Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk). De groottes van deze horizontale puntlasten 
kunnen berekend worden uit de reactiekrachten in de horizontale ondersteuningen 418, 419, 425 en 426, oftewel 
uit de normaalkrachten in de elementen 901, 902, 903 en 904 voor het geval de verticale puntlasten op de betref-
fende vertakkende kolom buiten het stabiliteitsverband werken. 
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afbeelding 19.5 Ongelijkmatige, verticale belastingen op vertakkende kolom en bijbehorend dakvlak buiten stabiliteits-

verbanden (knoop- en elementnummering) 

bruikbaarheidsgrenstoestand uiterste grenstoestand 

incidentele combinatie 4a fundamentele combinatie 1a 

Fv;uiteindebovenstetak;d 13.972 20.957 N 

tabel 19.8  Belasting vertakkende kolom en bijbehorende dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 

Respons 

De krachtsverdeling in de vertakkende kolom en het boven- en naastgelegen dakvlak buiten de stabiliteitsver-
banden, volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, is bepaald met het computerprogramma Ansys in combi-
natie met het computerprogramma Excel. De invoerfile voor de berekening in Ansys is weergegeven in bijlage 
19 (CD).   

Computermodel 

Het computermodel is identiek aan het computermodel dat in paragraaf 13.3.1 beschreven is voor de eerste 
schematisering van de vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden. Niet 
alleen de knopen, de elementen en de randvoorwaarden zijn identiek maar ook de belastingen die in rekening 
worden gebracht. De eenheidsbelastingen, die in Ansys zijn ingevoerd en die nu relevant zijn, zijn:  

- Fv;uiteindebovenstetak = 10.000 N 
(afzonderlijk op knoop 411, 412, 413, 414, 421, 422, 423 en 424 
oftewel op de 8 knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ aan één kant van de vertakkende kolom) 

- Fh;uiteinde;prim.dakelement = 10.000 N 
(afzonderlijk op knoop 438, 439, 445 en 446 aan een vrije rand van het dakvlak) 

Voor deze eenheidsbelastingen zijn met Ansys de krachtsverdelingen in de constructie bepaald. Vervolgens zijn 
deze resultaten in Excel met de juiste factoren vermenigvuldigd en op de juiste manier gecombineerd om de 
krachtsverdelingen ten gevolge van de relevante belastingscombinaties uit tabel 19.8 te verkrijgen.  

Resultaten 

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling behorende bij de schematisering van de vertakkende 
kolom en het bijbehorende dakvlak zijn te zien in bijlage 21 (CD). Het betreft zowel de resultaten van de bere-
keningen van de krachtsverdeling bij de verschillende eenheidsbelastingen in Ansys als die van de berekeningen 
van de krachtsverdeling bij de relevante belastingscombinaties in Excel. De waarden van de normaalkrachten in 
de elementen 901, 902, 903 en 904, bij zowel de combinatie van de eenheidsbelastingen als bij de relevante be-
lastingscombinaties, zijn weergegeven in tabel 19.9. 

Fv;uiteindebovenstetak 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;446 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;445 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;439 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;438 

904 
903 902 

901 901 426 
425 419 

418 

446 445 
439 

438 

411 412 

413 414 424 421 

422 423 

Comment [MSOffice379]:  

Comment [MSOffice380]:  



Deel 2E Berekening vertakkende kolomconstructie  Hfdst. 19 Stabiliteitsverbanden 
 

   
 199 

 Fv;uiteindebovenstetak = 10.000 N bruikbaarheidsgrenstoestand uiterste grenstoestand 

incidentele combinatie 4a fundamentele combinatie 1a 

Fv;uiteindebovenstetak =13.972 N  Fv;uiteindebovenstetak = 20.957 N 

Nx;901 -18.137 -25.341 -38.010 N 

Nx;902 -14.534 -20.306 -30.458 N 

Nx;903 -14.533 -20.306 -30.457 N 

Nx;904 -18.132 -25.338 -38.006 N 

tabel 19.9 Normaalkrachten in de elementen 901, 902, 903 en 904 

Vertaling van de respons in horizontale belastingen op horizontale stabiliteitsverbanden  

De horizontale belastingen op de horizontale stabiliteitsverbanden worden in grootte gelijk gesteld aan de reac-
tiekrachten in de knopen 418 en 419, die in grootte weer gelijk zijn aan de normaalkrachten in de elementen 901 
en 902. Er geldt: 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.10;d  = -1 ⋅ Fh;//; uiteinde;prim.dakelement;B2-9;1;randsv.17;d 
    = -1 ⋅  Nx;901 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.10;d  = -1 ⋅ Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;2;randsv.17;d  
    =  -1 ⋅ Nx;902 

19.2.1.2 Verticale belastingen op vertakkende kolommen onder stabiliteitsverbanden 

Het vertalen van de verticale belastingen op de vertakkende kolommen onder de stabiliteitsverbanden in hori-
zontale belastingen op de horizontale stabiliteitsverbanden is gedaan door een aparte schematisering te maken 
van één vertakkende kolom onder de horizontale stabiliteitsverbanden. 

Schematisering  

Een vertakkende kolom onder de horizontale stabiliteitsverbanden is geschematiseerd tot een 3-dimensionaal 
samenstel van 1-dimensionale, rechte draagstructuurelementen (afbeelding 19.6). De verbindingen tussen de 
verschillende elementen van de vertakkende kolom zijn geschematiseerd tot volledig momentvaste verbin-
dingen.  

       
afbeelding 19.6 Schematisatie vertakkende kolom onder stabiliteitsverbanden (element- en knoopnummering) 

Het 3-dimensionale systeem van de constructie wordt op diverse punten ondersteund. Zo is de verbinding aan de 
voet van de ‘stam’ van de vertakkende kolom geschematiseerd tot een inklemming. Verder worden de zestien 
uiteinden van de bovenste ‘takken’ in twee richtingen horizontaal gesteund. Deze horizontale steunen schema-
tiseren de orthogonale en diagonale dakelementen van de horizontale stabiliteitsverbanden.  
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Omdat de horizontale steunen als starre steunen beschouwd worden, is de schematisering een veilige manier om 
de verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen te vertalen in 
horizontale belastingen op de horizontale stabiliteitsverbanden. Dit gebeurt namelijk door deze belastingen in 
grootte gelijk te stellen aan de horizontale oplegreacties ter plaatse van de starre steunen en ze een tegengestelde 
richting te geven.   

De grootheden die de geometrie van het systeem van de constructie beschrijven zijn gelijk aan die van de geo-
metrie van de vertakkende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden, zoals weergegeven in tabel 13.1. De 
grootheden, die de doorsnedegeometrie van de draagstructuurelementen beschrijven, worden gelijk gesteld aan 
de doorsnedegrootheden van de ontworpen elementen van de vertakkende kolommen buiten de stabiliteitsver-
banden (paragraaf 13.5). Deze zijn weergegeven in tabel 19.10.  

  kolomelementen  

11 21, 22,  
23, 24 

311, 321, 
331, 341 

312, 322, 332, 342, 
314, 324, 334, 344 

313, 323, 
333, 343 

d 406,4 219,1 168,3 168,3 139,7 mm 

t 16 16 12,5 12,5 10 mm 

A 19.600 10.200 6.120 6.120 4.070 mm2 

I 37,449⋅107 5,297⋅107 1,868⋅107 1,868⋅107 8,620⋅106 mm4 

Ip 74,898⋅107 10,594⋅107 3,736⋅107 3,736⋅107 17,240⋅106 mm4 

tabel 19.10 Doorsnedegrootheden elementen vertakkende kolom  

Voor de materiaaleigenschappen van de draagstructuurelementen geldt Ed = 210.000 N/mm2 en Gd = 807.669 
N/mm2. 

Belasting 

De belastingen op de vertakkende kolom onder de stabiliteitsverbanden zijn weergegeven in afbeelding 19.7 en 
in tabel 19.11. In tabel 19.11 zijn de belastingen ten gevolge van het eigen gewicht van de staalconstructie niet 
weergegeven omdat die niet afzonderlijk bepaald zijn. De belastingen kunnen echter toch bekeken worden bij 
het bepalen van de respons van de constructie omdat de respons berekend wordt met Ansys. Ansys is in staat om 
op basis van de doorsnedenafmetingen van de gebruikte elementen, de dichtheid van staal (γstaal = 7850 kg/m3) 
en de valversnelling (g = 9,81 m/s2) het bijbehorende eigen gewicht te berekenen en mee te nemen in het bepa-
len van de krachtsverdeling. 

 bruikbaarheidsgrenstoestand uiterste grenstoestand  

 fundamentele combinatie 1a1 

Fv;uiteindebovenstetak;d - 1,2⋅44.372+1,5⋅13.972=74.203 53.246+20.957=74.203 N 

 incidentele combinatie 4a2 fundamentele combinatie 1a2  

Fv;uiteindebovenstetak;d 44.372+13.972=58.344 1,2⋅44.372+1,5⋅13.972=74.203 53.246+20.957=74.203 N 

 incidentele combinatie 4b fundamentele combinatie 1b  

Fv;uiteindebovenstetak;d 44.372+9.934=54.306 1,2⋅44.372+1,5⋅9.934=68.145 53.246+14.900=68.145 N 

 incidentele combinatie 4c fundamentele combinatie 1c  

Fv;uiteindebovenstetak;d 44.372-18.060=26.312 1,2⋅44.372-1,5⋅18.060=26.155 53.246-27.090=26.155 N 

  fundamentele combinatie 2  

Fv;uiteindebovenstetak;d - 1,35⋅44.372 59.901 N 

tabel 19.11  Belasting vertakkende kolom onder stabiliteitsverbanden 
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afbeelding 19.7 Belastingen vertakkende kolom onder stabiliteitsverbanden 

Respons 

De horizontale reactiekrachten ter plaatse van de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolom, 
volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, zijn bepaald met het computerprogramma Ansys. De invoerfile 
voor Ansys is weergegeven in bijlage 39 (CD).   

Computermodel 

Knopen, elementen  

De schematisering van de vertakkende kolom kan eenvoudig vertaald worden in een computermodel. Hiertoe 
worden alle punten in de schematisering, waar draagstructuurelementen samenkomen of waar opleggingen c.q. 
steunen aanwezig zijn, vertaald in knopen.  

De lijnvormige draagstructuurelementen van de kolom zijn gemodelleerd met  BEAM4-elementen. Wanneer de 
elementen in Ansys gedefinieerd worden door ze met twee knopen te verbinden, worden de onderlinge verbin-
dingen ‘automatisch’ uitgevoerd zoals ze in het systeem van de constructie zijn vastgelegd. Aan de elementen 
worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden toegekend.  

De gekozen nummering van de knopen en elementen is te zien in afbeelding 19.6. 

Randvoorwaarden 

Van de knoop onderaan de ‘stam’ van de kolom worden alle drie de translatie- en rotatievrijheidsgraden gelijk 
gesteld aan nul. Van de knopen van de toppen van de bovenste ‘takken’ worden de horizontale translaties in 
twee onderling loodrechte richtingen verhinderd.  

Belastingen 

Vanwege het feit dat er redelijk wat verschillende belastingscombinaties bekeken moeten worden, is er voor 
gekozen om voor het berekenen van de respons van de constructie gebruik te maken van superpositie. Daartoe 
zijn eerst met Ansys voor een aantal verschillende eenheidsbelastingen de krachtsverdelingen in de constructie 
bepaald. De drie verschillende eenheidsbelastingen die in Ansys zijn ingevoerd zijn: 

- Fv;uiteinde;bovenstetak = 10.000 N 
(op alle 16 knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolom) 

- Fv;uiteinde;bovenstetak = 10.000 N   
- (op knoop 411, 412, 413, 414, 421, 422, 423 en 424 

oftewel op 8 knopen aan de toppen van de bovenste ‘takken’ aan één kant van de vertakkende kolom) 
- het eigen gewicht van de kolomelementen  

Fv;uiteindebovenstetak 

qv;11 

qv;21 

qv;311 qv;313 
qv;312 
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Vervolgens zijn de resultaten van de responsberekening in de invoerfile voor de berekening van de stabiliteits-
verbanden in Ansys met de juiste factoren vermenigvuldigd en op de juiste manier gecombineerd om de 
krachtsverdelingen ten gevolge van de verschillende belastingscombinaties te verkrijgen. Deze invoerfile is te 
zien in bijlage 40 (CD). 

Resultaten 

De resultaten van de berekeningen van de reactiekrachten ter plaatse van de toppen van de bovenste ‘takken’ 
van de vertakkende kolom zijn te zien in tabel 19.12 en in afbeelding 19.8, afbeelding 19.9 en afbeelding 19.10.  

knoop Fv;uiteinde;bovenstetak = 10.000 N 
(16 knopen) 

Fv;uiteinde;bovenstetak = 10.000 N 
(8 knopen) 

eigen gewicht 
kolomelementen 

 

Rx Ry Rx Ry Rx Ry 

411 -14.474,0 -14.474,0   -14.036,000 -13.966,000 -1.937,80 -1937,80 N 

412 -14.474,0 3.514,9 -13.251,000 3.576,200 -1.663,20 115,08 N 

413 3.509,3 3.509,3 4.458,100 3.451,200 -449,40 -449,40 N 

414 3.514,9 -14.474,0 3.682,700 -14.769,000 115,08 -1663,20 N 

421 -14.474,0 14.474,0 -14.036,000 13.966,000 -1.937,80 1937,80 N 

422 3.514,9 14.474,0 3.682,700 14.769,000 115,08 1663,20 N 

423 3.509,3 -3.509,3 4.458,100 -3.451,200 -449,40 449,40 N 

424 -14.474,0 -3.514,9 -13.251,000 -3.576,200 -1.663,20 -115,08 N 

431 14.474,0 14.474,0 437,300 507,450 1.937,80 1937,80 N 

432 14.474,0 -3.514,9 1.259,300 61,223 1.663,20 -115,08 N 

433 -3.509,3 -3.509,3 948,760 -58,137 449,40 449,40 N 

434 -3.514,9 14.474,0 167,770 -295,450 -115,08 1663,20 N 

441 14.474,0 -14.474,0 437,300 -507,450 1.937,80 -1937,80 N 

442 -3.514,9 -14.474,0 167,770 295,450 -115,08 -1663,20 N 

443 -3.509,3 3.509,3 948,760 58,137 449,40 -449,40 N 

444 14.474,0 3.514,9 1.259,300 -61,223 1.663,20 115,08 N 

tabel 19.12  Reactiekrachten ter plaatse van toppen bovenste ‘takken’ vertakkende kolom 

 
afbeelding 19.8 Reactiekrachten door eigen gewicht kolom 

Rx;421 

Rx;422 

Ry;431 

Ry;434 
Rx;444 

Ry;421 

Ry;422 Rx;434 

Rx;431 
Ry;432 Rx;432 

Ry;433 Rx;433 Ry;444 

Rx;441 

Ry;441 
Ry;442 

Ry;414 

Ry;411 

Rx;442 

Rx;414 

Rx;411 

Rx;412 

Rx;413 

Rx;443 

Rx;423 

Ry;424 Rx;424 

Ry;423 

Ry;412 Ry;413 

Ry;443 
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afbeelding 19.9 Reactiekrachten door gelijkmatige, verticale belasting  

 
afbeelding 19.10 Reactiekrachten door ongelijkmatige, verticale belasting 

Vertaling van de respons in horizontale belastingen op horizontale stabiliteitsverbanden 

De verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen worden vertaald 
in horizontale belastingen op de horizontale stabiliteitsverbanden door deze horizontale belastingen in grootte 
gelijk te stellen aan de horizontale oplegreacties ter plaatse van de starre steunen en ze een tegengestelde rich-
ting te geven. In afbeelding 19.11, afbeelding 19.12 en afbeelding 19.13 zijn de richtingen van de horizontale 
belastingen op de stabiliteitsverbanden door respectievelijk het eigen gewicht van de vertakkende kolommen, 
gelijkmatige, verticale belastingen en ongelijkmatige, verticale belastingen op de vertakkende kolommen onder 
de stabiliteitsverbanden weergegeven.  

De resultaten van de horizontale oplegreacties bij de eenheidsbelastingen uit tabel 19.12 zijn, zoals al eerder is 
vermeld, in de invoerfile voor de berekening van de stabiliteitsverbanden in Ansys, met de juiste factoren ver-
menigvuldigd en op de juiste manier gecombineerd om de horizontale krachten ten gevolge van de verticale 
belastingen op de vertakkende kolommen bij de verschillende belastingscombinaties te verkrijgen (bijlage 40). 
Ook zijn ze, indien van toepassing, gesommeerd met andere horizontale belastingen. Ter controle van de invoer-
file zijn deze vermenigvuldigingen, combinaties en sommaties ook in Excel uitgevoerd. De resultaten hiervan 
zijn te zien in bijlage 41 (CD).  

Rx;421 
Rx;422 
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Ry;434 
Rx;444 
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Rx;431 
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Rx;442 
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Rx;411 Rx;412 
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Rx;443 
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Rx;424 Ry;423 
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afbeelding 19.11 Horizontale belastingen op stabiliteitsverbanden door eigen gewicht kolom 

 
afbeelding 19.12 Horizontale belastingen op stabiliteitsverbanden door gelijkmatige, verticale belastingen op vertakkende 

kolommen onder stabiliteitsverbanden 

 
afbeelding 19.13 Horizontale belastingen op stabiliteitsverbanden door ongelijkmatige, verticale belastingen op vertak-

kende kolommen onder stabiliteitsverbanden 
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19.2.2 Gevelkolommen  
Voor het dimensioneren van de gevelkolommen in de stabiliteitsverbanden worden de belastingen volgens de 
volgende belastingscombinaties bekeken (bijlage 18): 

- fundamentele combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) in de gebruiksfase 

De belastingen op de gevelkolommen, die niet als zodanig op de stabiliteitsverbanden zijn aangebracht, zijn te 
zien in afbeelding 16.2 en tabel 19.13. 

fundamentele combinatie 1a, 1b, 1c 

qv;1;d 0,3720 N/mm 
qv;2;d 0,1584 N/mm 

qv;3;d 0,1032 N/mm 

qv;4;d 0,0540 N/mm 

qv;5;d 0,0540 N/mm 
qv;6;d 0,0540 N/mm 

fundamentele combinatie 2 

qv;1;d 0,4185 N/mm 

qv;2;d 0,1782 N/mm 

qv;3;d 0,1161 N/mm 

qv;4;d 0,0608 N/mm 
qv;5;d 0,0608 N/mm 

qv;6;d 0,0608 N/mm 

fundamentele combinatie 1a 

Fv;uiteinde;d 37.596+10.478 =48.075 N 

Fv;5⋅2,5m;d  2.885 N 

fundamentele combinatie 1b 

Fv;uiteinde;d (ongunstig) 37.596+7.450=45.046 N 

Fv;5⋅2,5m;d (ongunstig) 2.885 N 

Fv;uiteinde;d (gunstig) 28.197+7.450=35.647 N 

Fv;5⋅2,5m;d (gunstig) 2.163 N 

loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  8.941 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d 17.882 N 

lijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -813 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d -1.626 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -4.064 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d -8.128 N 

fundamentele combinatie 1c 

Fv;uiteinde;d (ongunstig) 37.596-13.545=24.051 N 

Fv;5⋅2,5m;d (ongunstig) 2.885 N 

Fv;uiteinde;d (gunstig) 28.197-13.545=14.652 N 

Fv;5⋅2,5m;d (gunstig) 2.163 N 
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loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  4.064 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d 8.128 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -8.941 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d -17.882 N 

lijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -5.690 N 

Fh;⊥;overigeknopen;d -11.380 N 

fundamentele combinatie 2 

Fv;uiteinde;d 42.296 N 

Fv;5⋅2,5m;d  3.245 N 

tabel 19.13 Belastingen gevelkolommen in stabiliteitsverbanden 

19.2.3 Horizontale regels  
Voor het dimensioneren van de horizontale regels in de stabiliteitsverbanden worden de belastingen volgens de 
volgende belastingscombinaties bekeken (bijlage 18): 

- fundamentele combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) in de gebruiksfase 

De belastingen op de horizontale regels, die niet als zodanig op de stabiliteitsverbanden zijn aangebracht, zijn te 
zien in afbeelding 17.1 en in tabel 19.14.  

fundamentele combinatie 1a 

qv;d 0,6924 N/mm 

fundamentele combinatie 1b 

qv;d 0,6924 N/mm 

loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  4.246 N 

Fh;⊥;midden;d 9.390 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -1.930 N 

Fh;⊥;midden;d -4.268 N 

lijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -386 N 

Fh;⊥;midden;d -854 N 

fundamentele combinatie 1c 

qv;d 0,6924 N/mm 

loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  1.930 N 

Fh;⊥;midden;d 4.268 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -4.246 N 

Fh;⊥;midden;d -9.390 N 
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lijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -2.702 N 

Fh;⊥;midden;d -5.975 N 

fundamentele combinatie 2 

qv;d 0,7790 N/mm 

tabel 19.14 Belastingen horizontale regels in stabiliteitsverbanden 

19.2.4 Bovenste horizontale regels  
Voor het dimensioneren van de bovenste horizontale regels in de stabiliteitsverbanden worden de belastingen 
volgens de volgende belastingscombinaties bekeken (bijlage 18): 

- fundamentele combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 1) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 1c (eigen gewicht + extreme windbelasting 2) in de gebruiksfase 
- fundamentele combinatie 2 (eigen gewicht) in de gebruiksfase 

De belastingen op de bovenste horizontale regels, die niet als zodanig op de stabiliteitsverbanden zijn aange-
bracht, zijn weergegeven in afbeelding 17.1 en tabel 19.15. 

fundamentele combinatie 1a 

qv;d 0,6144 N/mm 

fundamentele combinatie 1b 

qv;d 0,6144 N/mm 

loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  2.123 N 

Fh;⊥;midden;d 4.695 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -965 N 

Fh;⊥;midden;d -2.134 N 

lijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -193 N 

Fh;⊥;midden;d -427 N 

fundamentele combinatie 1c 

qv;d 0,6144 N/mm 

loefgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  965 N 

Fh;⊥;midden;d 2.134 N 

zijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -2.123 N 

Fh;⊥;midden;d -4.695 N 

lijgevel 

Fh;⊥;uiteinde;d  -1.351 N 

Fh;⊥;midden;d -2.988 N 

fundamentele combinatie 2 

qv;d 0,6912 N/mm 

tabel 19.15 Belastingen bovenste horizontale regels in stabiliteitsverbanden 
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19.3 Respons 
De totale krachtsverdeling in de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, is bepaald 
met het computerprogramma Ansys in combinatie met het computerprogramma PC-Frame. In Ansys is de 
krachtsverdeling berekend ten gevolge van de belastingen ìn het vlak van de stabiliteitsverbanden en ìn de lijn 
van de elementen van de stabiliteitsverbanden en in PC-Frame zijn de krachtsverdelingen berekend ten gevolge 
van de belastingen loodrecht op het vlak van de verticale stabiliteitsverbanden en van de belastingen loodrecht 
op de lijn van de elementen van de verticale stabiliteitsverbanden. De totale krachtsverdeling is gevonden door 
de afzonderlijk bepaalde krachtsverdelingen in het spreadsheetprogramma Excel te superponeren. De horizon-
tale vervormingen van de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel, zijn enkel bepaald 
met het computerprogramma Ansys. 

Hierna worden de verschillende bepalingen van de respons besproken. Eerst komt hierbij het computermodel 
van de stabiliteitsverbanden in Ansys aan de orde gevolgd door een bespreking van de resultaten van de bijbeho-
rende berekeningen. Vervolgens worden het computermodel van de gevelkolommen in PC-Frame en de resul-
taten van de berekeningen besproken. Paragraaf 19.3.5 en 19.3.6 bespreken daarna de berekeningen in PC-
Frame voor de horizontale regels en paragraaf 19.3.7 en 19.3.8 stellen de berekeningen in PC-Frame voor de 
bovenste horizontale regels aan de orde. Al deze afzonderlijke berekeningen worden tenslotte gevolgd door de 
besprekingen van de resultaten van de superpositie voor achtereenvolgens de gevelkolommen, de horizontale 
regels en de bovenste horizontale regels.  

19.3.1 Computermodel stabiliteitsverbanden Ansys  
Voor het berekenen van de vervormingen van de stabiliteitsverbanden en van de krachtsverdeling in de stabi-
liteitsverbanden ten gevolge van de belastingen ìn het vlak van de stabiliteitsverbanden en ìn de lijn van de ele-
menten van de stabiliteitsverbanden in Ansys is een invoerfile geschreven. Deze invoerfile is weergegeven in 
bijlage 40 (CD).   

19.3.1.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 19.1 opgestelde schematisering van de stabiliteitsverbanden is vertaald in een computermodel. 
Hiertoe zijn alle punten in de schematiseringen, waar draagstructuurelementen samenkomen of waar opleg-
gingen c.q. steunen aanwezig zijn, vertaald in knopen. De punten ter plaatse van de uiteinden van de horizontale 
regels zijn echter vertaald in telkens drie knopen wanneer er twee horizontale regels aansluiten en in telkens 
twee knopen wanneer er één horizontale regel aansluit. Dit in verband met het modelleren van de scharnierende 
aansluitingen van de horizontale regels op de gevelkolommen. 

De lijnvormige draagstructuurelementen van de gevelkolommen en de horizontale regels zijn gemodelleerd met  
BEAM4-elementen, 3-dimensionale balkelementen. De orthogonale, lijnvormige draagstructuurelementen van 
het dak zijn uitgevoerd als LINK8-elementen, 3-dimensionale staafelementen. De diagonale, lijnvormige draag-
structuurelementen van zowel de horizontale als de verticale stabiliteitsverbanden zijn uitgevoerd als LINK10-
elementen, 3-dimensionale staafelementen die alleen treknormaalkrachten kunnen opnemen. 

Bij de horizontale regels in het computermodel bestaan er verschillen tussen de zogenaamde even horizontale 
regels (de tweede en vierde horizontale regels vanaf onder) en de bovenste horizontale regels (de zesde horizon-
tale regels vanaf onder) én de zogenaamde oneven horizontale regels (de eerste, derde en vijfde horizontale 
regels vanaf onder). Vanwege het feit dat de diagonale gevelelementen midden op de oneven horizontale regels 
aansluiten, zijn de oneven regels namelijk niet met één maar met twee BEAM4-elementen uitgevoerd. 

Wanneer de elementen in Ansys gedefinieerd worden door ze met twee knopen te verbinden, worden de onder-
linge verbindingen niet allemaal ‘automatisch’ uitgevoerd zoals ze in het systeem van de constructie zijn vast-
gelegd. Hiertoe moeten de translatievrijheidsgraden van de knopen aan de uiteinden van de horizontale regels 
die op dezelfde plek zijn aangebracht nog gekoppeld worden.  

Aan de elementen worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden toegekend volgens 
paragraaf 19.1. De gekozen nummering van de knopen en elementen is terug te vinden in de invoerfile in bijlage 
40 (CD). 

19.3.1.2 Randvoorwaarden 

Van de knopen aan de voet van de gevelkolommen worden in het computermodel alle drie de translatievrij-
heidsgraden gelijk gesteld aan nul. Ook wordt telkens de rotatievrijheidsgraad, die betrekking heeft op de rotatie 
om de as van de gevelkolom, gelijk gesteld aan nul. Bij de knopen aan de uiteinden van de horizontale regels 
wordt eveneens de rotatievrijheidsgraad, die betrekking heeft op de rotatie om de as van de horizontale regels, 
gelijk gesteld aan nul. Van alle punten van het horizontale stabiliteitsverband, die niet ondersteund worden door 
de gevelkolommen, wordt de neerwaartse translatie verhinderd.  
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19.3.1.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aan-
gebracht. Bovendien zijn er ook nog twee eenheidsbelastingen op het model aangebracht. De eerste eenheids-
belasting is een reeks van vierentwintig horizontale puntlasten met een grootte van 100.000 N in één richting op 
de randen aan één zijde van de horizontale stabiliteitsverbanden. De tweede eenheidsbelasting is een reeks van 
zeven horizontale puntlasten met een grootte van 100.000 N in één richting op de randen aan één zijde van twee, 
tegenover elkaar staande, verticale stabiliteitsverbanden. De eenheidsbelastingen zijn aangebracht om de stijf-
heden van zowel de horizontale als de verticale stabiliteitsverbanden te kunnen bepalen. Deze zijn nodig bij de 
toetsingen in paragraaf 19.4. 

19.3.2 Resultaten stabiliteitsverbanden Ansys 
19.3.2.1 Uiterste grenstoestand 

Algemeen  

De resultaten van de berekeningen van de respons van de stabiliteitsverbanden met Ansys, voor de verschillende 
fundamentele belastingscombinaties, zijn te zien in bijlage 42 (CD). De resultaten zijn ingevoerd in Excel. In 
Excel zijn verder per belastingscombinatie de maatgevende elementen en de bijbehorende krachtsverdeling 
bepaald. Bij het bepalen van de maatgevende elementen is gekeken naar de maximale waarden van de volgende 
inwendige krachten: 

- normaalkracht in een bepaald diagonaal dakelement (Nx) 
- normaalkracht in een bepaald diagonaal gevelelement (Nx) 

en naar de maximale én minimale waarden van de volgende inwendige krachten: 

- normaalkracht in een bepaald orthogonaal dakelement  (Nx) 
- normaalkracht in een bepaalde bovenste horizontale regel in een bepaalde gevel (Nx) 
- normaalkracht in een bepaalde, even, horizontale regel in een bepaalde gevel (Nx) 
- normaalkracht in een bepaald element van een oneven, horizontale regel in een bepaalde gevel (Nx) 
- buigend moment om de y-as in een bepaald element van een oneven, horizontale regel   

in een bepaalde gevel (My) 
- normaalkracht in de zes verschillende elementen van de ‘onderrand’ van een gevelkolom   

in een bepaalde gevel (Nx) 
- (relevant) buigend moment in de zes verschillende elementen van de ‘onderrand’ van een gevelkolom in 

een bepaalde gevel (My of Mz) 

Er is in principe steeds gekeken naar de inwendige krachten in de volgende punten van de elementen: 

- in knoop i 
- in het midden van het element (il 1) 
- in knoop j 

Er is bij de gevelkolommen en bij de oneven, horizontale regels alleen gekeken naar het buigend moment om de 
as van het elementassenstelsel dat loodrecht staat op het vlak van de stabiliteitsverbanden waarin deze gevel-
kolommen en oneven, horizontale regels zich bevinden. Het andere buigend moment is steeds verwaarloosbaar 
klein. Welke as van het elementassenstelsel de as loodrecht op een bepaald verticaal stabiliteitsverband is en in 
welke richting die as loopt verschilt van element tot element.  

Hierna wordt per elementtype ingegaan op de relevante krachtsverdelingen. Voor de diagonale dakelementen, 
de orthogonale dakelementen en de diagonale gevelelementen betreft het direct de krachtsverdelingen die ge-
toetst worden. Bij deze elementtypen worden in principe alle krachtsverdelingen genoemd die horen bij de 
maximale en/of minimale waarden van de normaalkracht in een bepaald element. Omdat in het computermodel 
de orthogonale dakelementen gemodelleerd zijn met LINK8-elementen, ofwel 3-dimensionale staafelementen 
en de diagonale dak- en gevelelementen met LINK10-elementen, eveneens 3-dimensionale staafelementen, zijn 
de dwarskrachten en momenten in de elementen per definitie gelijk aan nul.  
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Voor de gevelkolommen, de horizontale regels en de bovenste horizontale regels wordt ingegaan op de krachts-
verdelingen die, na superpositie met de krachtsverdelingen uit de berekeningen met PC-Frame, getoetst worden. 
Bij deze elementtypen worden in principe alle krachtsverdelingen genoemd die, na superpositie, horen bij de 
absolute, maximale waarden van de volgende inwendige krachten:   

- druknormaalkracht in een bepaald element in een bepaald punt 
- treknormaalkracht in een bepaald element in een bepaald punt 
- buigend moment om de y-as in een bepaald element in een bepaald punt 
- buigend moment om de z-as in een bepaald element in een bepaald punt 

Er wordt alleen gekeken naar de absolute, maximale waarden van de momenten en niet naar de maximale én 
minimale waarden omdat het ‘teken’ van de momenten niet van belang is voor de toetsing van de sterkte. Er 
wordt niet apart gekeken naar de krachtsverdelingen die horen bij de minimale en maximale waarden van één 
van de dwarskrachten in een bepaald element in een bepaald punt, omdat wordt aangenomen dat deze krachts-
verdelingen overeenkomen met de krachtsverdelingen die horen bij de absolute, maximale waarden van één van 
de buigende momenten. Voor alle verschillende soorten elementen en voor alle verschillende krachtsverdelingen 
wordt in principe steeds gekeken naar het maatgevende element en naar het maatgevende punt van dat element.  

Omdat zowel de draagstructuur van de stabiliteitsverbanden als de belasting op de stabiliteitsverbanden sym-
metrisch is om één vlak midden door het gebouw, is de krachtsverdeling eveneens symmetrisch om dat vlak. 
Om die reden wordt bij het bespreken van de krachtsverdelingen steeds slechts één helft van de draagstructuur 
bekeken.  

Diagonale dakelementen 

Maximale treknormaalkracht 

Bij de diagonale dakelementen is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase maatgevend voor de maximale 
treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in element 4151 geldt Nt;s;d = 
816.320 N. Element 4151 bevindt zich in het middelste vak van de derde strook in het dak achter de zijgevel 
(afbeelding 19.14). 

ANSYS 5.6.1   
JUN  7 2001
20:27:26   
ELEMENT SOLUTION
STEP=1           
SUB =4           
TIME=1           
NORMKXI  (NOAVG)
DMX =217.738     
SMN =-.110E+07   
SMX =.103E+07    

1

MN

MX
X
Y

Z

-.110E+07   
-861525     
-625352     
-389179     
-153006     
83167       
319340      
555513      
791686      
.103E+07    

                                                                                

 
afbeelding 19.14 Normaalkrachten; fundamentele combinatie 1c   

 

 

 

element 4151 

element 20404 

element 14253 

element 24457 

 

element 14357 

element 14054 
en 
element 12034 

element 10314 
en 
element 10414 

Comment [MSOffice392]:  



Deel 2E Berekening vertakkende kolomconstructie  Hfdst. 19 Stabiliteitsverbanden 
 

   
 211 

Orthogonale dakelementen 

Maximale treknormaalkracht  

Bij de orthogonale dakelementen is fundamentele combinatie 1c in de gebruiksfase eveneens maatgevend voor 
de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in element 20404 
geldt Nt;s;d =1.027.900 N. Element 20404 bevindt zich in de rand aan de lijzijde van het horizontaal stabiliteits-
verband net naast het kruispunt van de twee onderling loodrechte horizontale stabiliteitsverbanden (afbeelding 
19.14).  

Maximale druknormaalkracht  

Bij de orthogonale dakelementen is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase maatgevend voor de maxi-
male druknormaalkracht (Nc) in het element. Voor de maximale druknormaalkracht in element 24444 geldt Nc;s;d 
=819.400 N. Element 24444 bevindt zich in de rand aan de loefzijde van het horizontaal stabiliteitsverband net 
naast het kruispunt van de twee onderling loodrechte horizontale stabiliteitsverbanden (afbeelding 19.15).  

ANSYS 5.6.1   
JUN  7 2001
20:21:40   
ELEMENT SOLUTION
STEP=1           
SUB =4           
TIME=1           
NORMKXI  (NOAVG)
DMX =216.072     
SMN =-.110E+07   
SMX =995294      

1

MNMX

X
Y

Z

-.110E+07   
-864601     
-632114     
-399627     
-167140     
65347       
297834      
530320      
762807      
995294      

                                                                                

 
afbeelding 19.15 Normaalkrachten; fundamentele combinatie 1b   

Diagonale gevelelementen 

Maximale treknormaalkracht  

Bij de diagonale gevelelementen is fundamentele combinatie 1b in de gebruiksfase maatgevend voor de maxi-
male treknormaalkracht (Nt) in het element. Voor de maximale treknormaalkracht in element 4359 geldt Nt;s;d = 
962.930 N. Element 4359 bevindt zich in het buitenste vak aan de loefzijde van de onderste strook in de zijgevel 
(afbeelding 19.15).  

Gevelkolommen  

In tabel 19.16 zijn de relevante krachtsverdelingen voor de gevelkolommen weergegeven. Element 20415, 
20416, 20417 en 20418 zijn de onderste vier elementen van de buitenste gevelkolom in een zijgevel vanaf de 
lijzijde van een verticaal stabiliteitsverband (afbeelding 19.15 en afbeelding 19.16). Element 24457 is het op één 
na onderste element van de buitenste gevelkolom in een zijgevel vanaf de loefzijde van een verticaal stabiliteits-
verband (afbeelding 19.14 en afbeelding 19.17). 

 

 

 

element 24444 

element 27360 

element 20415  
tot en met  
element 20418 

 

element 4359 

element 14357 

element 27560 element 27460  
en 
element 25440 
 

element 14054 
en 
element 12034 

element 10314 
en 
element 10414 
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belastingsgeval element punt Nx [N] Vz [N] My [Nmm] 

combinatie 1b 
(zij) 
 
 

20415 i 667,620⋅103 37,359⋅103 -45,180⋅106 

il 1 667,620⋅103 37,359⋅103 1,5179⋅106 

j 667,620⋅103 37,359⋅103 48,216⋅106 

20416 i -680,410⋅103 -37,450⋅103 48,216⋅106 

il 1 -680,410⋅103 -37,450⋅103 1,4033⋅106 

j -680,410⋅103 -37,450⋅103 -45,410⋅106 

20417 i -1083,000⋅103 -31,818⋅103 -45,410⋅106 

il 1 -1083,000⋅103 -31,818⋅103 -5,6377⋅106 

j -1083,000⋅103 -31,818⋅103 34,134⋅106 

20418 i -1097,100⋅103 -13,654⋅103 34,134⋅106 

il 1 -1097,100⋅103 -13,654⋅103 17,067⋅106 

j -1097,100⋅103 -13,654⋅103 0 

combinatie 1c 
(zij) 

24457 i 679,330⋅103 -1,179⋅103 8,7561⋅106 

il 1 679,330⋅103 -1,179⋅103 7,2821⋅106 

j 679,330⋅103 -1,179⋅103 5,8080⋅106 

tabel 19.16 Nog te combineren krachtsverdelingen gevelkolommen (Ansys) 

ANSYS 5.6.1   
JUN  7 2001
20:24:23   
LINE STRESS
STEP=1           
SUB =4           
TIME=1           
MOMYI   MOMYJ   
MIN =-.454E+08   
ELEM=20416       
MAX =.482E+08    
ELEM=20415       

1

XY

Z

-.454E+08   
-.350E+08   
-.246E+08   
-.142E+08   
-.380E+07   
.660E+07    
.170E+08    
.274E+08    
.378E+08    
.482E+08    

                                                                                

 
afbeelding 19.16 Momenten om de y-as; fundamentele combinatie 1b; zijgevel   

 

 

 

element  
20415  

element  
20418  

element  
20417  

element  
20416  

 

element 14054 
en 
element 12034 

element 10314 
en 
element 10414 
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ANSYS 5.6.1   
JUN  7 2001
20:30:05   
LINE STRESS
STEP=1           
SUB =4           
TIME=1           
MOMYI   MOMYJ   
MIN =-.456E+08   
ELEM=20416       
MAX =.483E+08    
ELEM=20415       

1

XY

Z

-.456E+08   
-.351E+08   
-.247E+08   
-.143E+08   
-.383E+07   
.660E+07    
.170E+08    
.275E+08    
.379E+08    
.483E+08    

                                                                                

 
afbeelding 19.17 Momenten om de y-as; fundamentele combinatie 1c; zijgevel  

Horizontale regels  

In tabel 19.17 zijn de relevante krachtsverdelingen voor de horizontale regels weergegeven. Hierbij is onder-
scheid gemaakt tussen de even en oneven horizontale regels, aangezien er in de even horizontale regels alleen 
normaalkrachten optreden doordat er in het midden geen diagonale gevelelementen aansluiten.  

oneven horizontale regels 

belastingsgeval element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
(zijgevel) 

14054 i -191,43⋅103 - -7,95⋅103 0 - 

j -191,43⋅103 - -7,95⋅103 -16,50⋅106 - 

12034 j -178,18⋅103 - -7,95⋅103 -16,50⋅106 - 

i -178,18⋅103 - -7,95⋅103 0 - 

combinatie 1b 
(loefgevel) 

25440 
 

i 145,82⋅103 - 0,15⋅103 0 - 

j 145,82⋅103 - 0,15⋅103 0,31⋅106 - 

27460 j 145,82⋅103 - 0,15⋅103 0,31⋅106 - 

i 145,82⋅103 - 0,15⋅103 0 - 

combinatie 1c 
(zijgevel) 

14054 i -188,78⋅103 - -7,92⋅103 0 - 

j -188,78⋅103 - -7,92⋅103 -16,50⋅106 - 

12034 j -175,50⋅103 - -7,92⋅103 -16,50⋅106 - 

i -175,50⋅103 - -7,92⋅103 0 - 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

element  
24457 

element 14054 
en 
element 12034 

element 10314 
en 
element 10414 
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combinatie 1c 
(zijgevel) 

10314 i -134,56⋅103 - -15,06⋅103 0 - 

j -134,56⋅103 - -15,06⋅103 -31,37⋅106 - 

10414 j -109,46⋅103 - -15,06⋅103 -31,37⋅106 - 

i -109,46⋅103 - -15,06⋅103 0 - 

combinatie 1b 
(zijgevel) 

10314 i -137,24⋅103 - -15,03⋅103 0 - 

j -137,24⋅103 - -15,03⋅103 -31,30⋅106 - 

10414 j -112,20⋅103 - -15,03⋅103 -31,30⋅106 - 

i -112,20⋅103 - -15,03⋅103 0 - 

even horizontale regels 

belastingsgeval element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
(zijgevel) 

14357 i 388,36⋅103 - - - - 

il 1 388,36⋅103 - - - - 

j 388,36⋅103 - - - - 

combinatie 1b 
(loefgevel) 

27560 i 127,43⋅103 - - - - 

il 1 127,43⋅103 - - - - 

j 127,43⋅103 - - - - 

combinatie 1c 
(zijgevel) 
 

14357 i -383,26⋅103 - - - - 

il 1 -383,26⋅103 - - - - 

j -383,26⋅103 - - - - 

combinatie 2 14357 i -182,69⋅103 - - - - 

il 1 -182,69⋅103 - - - - 

j -182,69⋅103 - - - - 

tabel 19.17  Nog te combineren krachtsverdelingen horizontale regels (Ansys) 

De elementen 12034 en 14054 vormen samen de vanaf onderaf, vijfde horizontale regel in het middelste vak 
van het verticale stabiliteitsverband in de zijgevel (afbeelding 19.14, afbeelding 19.15, afbeelding 19.16 en 
afbeelding 19.17). De elementen 25440 en 27460 vormen samen de vanaf onderaf, vijfde horizontale regel in 
het middelste vak van het verticale stabiliteitsverband in de loefgevel (afbeelding 19.15). De elementen 10314 
en 10414 vormen samen de vanaf onderaf, vijfde horizontale regel in het tweede vak van het verticale stabili-
teitsverband vanaf de lijzijde (afbeelding 19.14, afbeelding 19.15, afbeelding 19.16 en afbeelding 19.17). Ele-
ment 14357 is de op één na onderste horizontale regel in het eerste vak van het verticale stabiliteitsverband 
vanaf de loefzijde in de zijgevel (afbeelding 19.14, afbeelding 19.15 en afbeelding 19.18). Element 27560 is van 
onderaf, vierde horizontale regel in het middelste vak van het verticale stabiliteitsverband in de loefgevel 
(afbeelding 19.15). 

Op basis van de tabel zou voor de oneven horizontale regels geconcludeerd kunnen worden, dat de momenten 
aan de uiteinden van de twee elementen die een oneven horizontale regel vormen, ter plaatse van het gemeen-
schappelijke punt, gelijk zijn. Dit is echter onjuist omdat de y-assen van de elementassenstelsels van de twee 
elementen die een oneven horizontale regel vormen, steeds tegengesteld gericht zijn. Dit is ook te zien in de 
momentenlijnen in afbeelding 19.16 en afbeelding 19.17. 

Bovenste horizontale regels  

In tabel 19.18 zijn de relevante krachtsverdelingen voor de bovenste horizontale regels weergegeven. Element 
14253 is de tweede, bovenste horizontale regel vanaf de loefzijde van het verticale stabiliteitsverband in de 
zijgevel en element 14353 de eerste (afbeelding 19.18). Element 27360 is de middelste horizontale regel van het 
verticale stabiliteitsverband in de loefgevel (afbeelding 19.15).  
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belastingsgeval element punt Nx [N] 

combinatie1b  
(loefgevel) 

27360 i / il 1/ j 75,366⋅103 

combinatie1c  
(zijgevel) 

14253 i / il 1/ j -376,67⋅103 

combinatie2 14353 i / il 1/ j -80,36⋅103 

tabel 19.18  Nog te combineren krachtsverdelingen bovenste horizontale regels (Ansys) 

 

ANSYS 5.6.1   
JUN  7 2001
20:38:18   
ELEMENT SOLUTION
STEP=1           
SUB =4           
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NORMKXI  (NOAVG)
DMX =16.863      
SMN =-420759     
SMX =412952      
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-420759     
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-235490     
-142855     
-50221      
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135048      
227683      
320318      
412952      

                                                                                

 
afbeelding 19.18 Normaalkrachten; fundamentele combinatie 2   

19.3.2.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand 

Stabiliteitsverbanden  

Maximale horizontale verplaatsing bij incidentele combinaties  

Incidentele combinatie 4c in de gebruiksfase is maatgevend voor de maximale horizontale verplaatsing van de 
stabiliteitsverbanden. Voor de maximale horizontale verplaatsing van knoop 3324 geldt u =80,7 mm. Knoop 
3324 bevindt zich in de rand aan de lijzijde van de horizontale stabiliteitsverbanden op het uiteinde van de rand 
met het verticale stabiliteitsverband in de lijgevel (afbeelding 19.19). Ook bij incidentele combinatie 4b is de 
horizontale verplaatsing in knoop 3324 het grootst. De verplaatsing is nagenoeg even groot als bij incidentele 
combinatie 4c, namelijk u =80,5 mm. 

Maximale horizontale verplaatsing bij eenheidsbelasting op horizontale stabiliteitsverbanden 

Voor de maximale horizontale verplaatsing bij de eenheidsbelasting van vierentwintig horizontale puntlasten 
van 100.000 N in één richting op de randen aan één zijde van de horizontale stabiliteitsverbanden, in het midden 
van de stabiliteitsverbanden, geldt u =87,2 mm. 

 

 

 

element 14353 
 

element 14357 
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Maximale horizontale verplaatsing bij eenheidsbelasting op verticale stabiliteitsverbanden 

Voor de maximale horizontale verplaatsing bij de eenheidsbelasting van zeven horizontale puntlasten van 
100.000 N in één richting op de randen aan één zijde van twee, tegenover elkaar staande, verticale stabiliteits-
verbanden, aan de top van de stabiliteitsverbanden, geldt u =5,8 mm. 

ANSYS 5.6.1   
JUN  7 2001
20:09:53   
DISPLACEMENT
STEP=1           
SUB =4           
TIME=1           
PowerGraphics
EFACET=1
AVRES=Mat
DMX =80.73       

1

X
Y

Z

DSCA=64.505      
XV  =.75         
YV  =-.433013    
ZV  =.5          
DIST=80717       
XF  =2604        
ZF  =7552        
A-ZS=-73.898     
Z-BUFFER

                                                                                

 
afbeelding 19.19 Vervormingen; incidentele combinatie 4c  

19.3.3 Computermodel gevelkolommen PC-Frame 
De krachtsverdeling in een gevelkolom in de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastisch rekenmo-
del, is bepaald met het computerprogramma PC-Frame.  

19.3.3.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 16.1.1 opgestelde schematisering van de constructie wordt vertaald in een computermodel door 
alle punten in de schematisering, waar draagstructuurelementen samenkomen of waar opleggingen c.q. steunen 
aanwezig zijn, te vertalen in knopen.   

De lijnvormige draagstructuurelementen van de gevelkolom zijn in het computermodel gemodelleerd met balk-
elementen die aan beide uiteinden vast verbonden zijn. Aan de elementen worden de noodzakelijke doorsnede-
grootheden en materiaalgrootheden toegekend volgens paragraaf 16.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts 
een aanname maar ze bepalen wel mede de stijfheidsverhoudingen in de constructie en daarmee de resultaten 
van de krachtsverdeling in de constructie. 

De nummering van de elementen van het computermodel is te zien in afbeelding 16.2. 

19.3.3.2 Randvoorwaarden 

In de knoop aan de voet van de kolom wordt in het computermodel een scharnier aangebracht en in de knoop 
aan de top van de kolom een verticale rol.  

19.3.3.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aange-
bracht. 

 

 

 

knoop 
3324 
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19.3.4 Resultaten gevelkolommen PC-Frame 
19.3.4.1 Uiterste grenstoestand 

Algemeen  

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling zijn te zien in bijlage 43 (CD). Uit de bijlage blijkt 
dat normaalkrachten (N) de belangrijkste inwendige krachten in de elementen zijn. Er wordt er daarom voor ge-
kozen om zowel bij het bespreken van de resultaten van de krachtsverdeling als bij het superponeren van de 
krachtsverdeling met de krachtsverdeling uit Ansys, de inwendige dwarskrachten (V) en buigende momenten 
(M) te verwaarlozen.  

Elementtypen en krachtsverdelingen 

Net als bij de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden zijn bij de gevelkolommen in de stabiliteitsver-
banden, elementen met eenzelfde orde van grootte van krachtsverdelingen gegroepeerd in een elementtype 
(hoofdstuk 16). De elementtypen, die onderscheiden worden, zijn: 

- elementtype 1a: onderste twee elementen van de ‘bovenrand’ van het vakwerk  
- elementtype 1b: middelste twee elementen van de ‘bovenrand’ van het vakwerk  
- elementtype 1c: bovenste twee elementen van de ‘bovenrand’ van het vakwerk  
- elementtype 2: elementen van de ‘onderrand’ van het vakwerk 
- elementtype 3: buitenste diagonale elementen in het wand van het vakwerk 
- elementtype 4: op één na buitenste diagonale elementen in het wand van het vakwerk 
- elementtype 5: middelste diagonale elementen in het wand van het vakwerk 
- elementtype 6: horizontale elementen in het wand van het vakwerk 

In tabel 19.19 zijn per elementtype de berekende krachtsverdelingen weergegeven. Hierbij is steeds het element 
en het punt genoemd waar de normaalkracht minimaal dan wel maximaal is. 

belastingsgeval elementtype  element  knoop Nx [N] 

combinatie 1b  
zijgevel 

1 1 onder -13.836 

1 4 boven 29.520 

1 6 boven 4.423 
2 7 onder -65.148 

3 9 onder -45.995 

4 11 onder -27.034 

5 12 onder -9.613 

6 10 - 8.323 

combinatie 1b  
loefgevel 

1 1 onder -155.914 

1 3 onder -218.282 

1 5 onder -139.432 
2 8 boven 142.847 

3 17 boven 99.560 

4 15 onder -60.032 

5 14 boven 19.519 

6 16 - -17.606 

combinatie 1b  
lijgevel 

1 1 onder -46.120 

1 3 onder -32.600 

1 5 onder -31.883 

2 7 onder -13.407 

3 9 onder -9.884 

4 11 onder 5.509 

5 12 onder -2.557 

6 13 - 1.860 
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combinatie 1c  
zijgevel 

1 2 boven 60.103 

1 4 boven 137.492 

1 6 boven 73.727 

2 7 onder -142.785 

3 9 onder -100.039 

4 11 onder 59.473 

5 12 onder -20.095 

6 10 - 17.954 

combinatie 1c  
loefgevel 

1 1 onder -97.027 

1 3 onder -120.732 

1 5 onder -80.233 

2 8 boven 65.218 

3 17 boven 45.452 

4 15 onder -27.667 

5 14 boven 9.003 

6 16 - -7.929 

combinatie 1c  
lijgevel 

1 2 boven 27.612 

1 4 boven 79.438 

1 6 boven 41.443 

2 7 onder -91.043 

3 9 onder -63.929 

4 11 onder 37.948 

5 12 onder -13.002 

6 10 - 11.473 

combinatie 1a 1 1 onder -70.135 

1 3 onder -61.631 

1 5 onder -53.083 

combinatie 2 1 1 onder -67.183 

1 3 onder -57.611 

1 5 onder -47.998 

tabel 19.19 (Nog te combineren) krachtsverdelingen gevelkolommen (PC-Frame)  

In de elementen van alle elementtypen van de gevelkolommen in de stabiliteitsverbanden zijn de maximale 
druk- en treknormaalkrachten bij de hier berekende krachtsverdelingen nagenoeg gelijk aan die in de elementen 
van de overeenkomstige elementtypen van de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden (hoofdstuk 16). 
Omdat met de hier berekende krachtsverdelingen in de elementen van elementtype 2 tot en met 6 van de gevel-
kolommen in de stabiliteitsverbanden geen superpositie meer hoeft te worden uitgevoerd zijn voor die ele-
menten geen aparte toetsingen noodzakelijk. De afmetingen van die elementen kunnen gelijk gesteld worden 
aan die van de elementen van elementtype 2 tot en met 6 van de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden.  

Een gevolg van het feit dat alle elementtypen van de gevelkolommen binnen de stabiliteitsverbanden met uit-
zondering van elementtype 1 te vergelijken zijn met die van de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden, 
is dat voor het berekenen van alle horizontale trekstangen goede aannames zijn gedaan (hoofdstuk 15, paragraaf 
16.3.2.1). 

De krachtsverdelingen uit PC-Frame kunnen niet zonder meer gecombineerd worden met de krachtsverdelingen 
uit Ansys. Dit komt omdat in PC-Frame niet van alle elementen van elementtype 1 de krachtsverdelingen zijn 
genoteerd. Voor de onderste twee elementen, de middelste twee elementen en de bovenste twee elementen 
wordt steeds paarsgewijs dezelfde optredende normaalkracht aangehouden. 
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19.3.5 Computermodel horizontale regels PC-Frame 
De krachtsverdeling in de horizontale regels in de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elastisch reken-
model, is bepaald met het computerprogramma PC-Frame in combinatie met een handberekening. De krachts-
verdeling door de horizontale belasting evenwijdig aan de z-as is met PC-Frame bepaald en de krachtsverdeling 
door de verticale belasting evenwijdig aan de y-as met de handberekening. 

19.3.5.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 17.1.1 opgestelde schematisering van de constructie wordt vertaald in een computermodel door 
de punten in de schematisering, waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, te vertalen in knopen.   

Het lijnvormig draagstructuurelement van de horizontale regel is in het computermodel gemodelleerd met een 
balkelement. Aan het element worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden toegekend 
volgens paragraaf 17.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts een aanname. Ze zijn niet van invloed op de 
berekening van de krachtsverdeling in de constructie. 

19.3.5.2 Randvoorwaarden 

In de knoop aan de het ene uiteinde van de horizontale regel wordt in het computermodel een scharnier aange-
bracht en in de knoop aan het andere uiteinde een horizontale rol.  

19.3.5.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aange-
bracht. 

19.3.6 Resultaten horizontale regels PC-Frame 
19.3.6.1 Uiterste grenstoestand 

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling met PC-Frame zijn te zien in bijlage 44 (CD). In 
tabel 19.20 zijn de krachtsverdelingen die gecombineerd worden met de krachtsverdelingen in de verticale sta-
biliteitsverbanden weergegeven.  

belastingsgeval punt Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b  
zijgevel 

1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 -4064 0 0 

3 0 (-)2134 -5,088⋅106 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 4064 0 0 

combinatie 1b  
loefgevel 

1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 8941 0 0 

3 0 (-)4695 11,193⋅106 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 8941 0 0 

combinatie 1b  
lijgevel 

1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 -813 0 0 

3 0 (-)427 -1,018⋅106 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 813 0 0 

combinatie 1c  
zijgevel 

1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 -8941 0 0 

3 0 (-)4695 -11,193⋅106 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 8941 0 0 

combinatie 1c  
loefgevel 

1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 4064 0 0 

3 0 (-)2134 5,088⋅106 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 -4064 0 0 

combinatie 1c  
lijgevel 

1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 -5690 0 0 

3 0 (-)2987 -7,122⋅106 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 5690 0 0 
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combinatie 1a 1 0,5⋅0,6924⋅4166=1442 0 0 0 

3 0 0 0 0,125⋅0,6924⋅41662=1,502⋅106 

5 -0,5⋅0,6924⋅4166=-1442 0 0 0 

combinatie 2 1 0,5⋅0,779⋅4166=1623 0 0 0 

3 0 0 0 0,125⋅0,779⋅41662=1,690⋅106 

5 -0,5⋅0,779⋅4166=-1623 0 0 0 

tabel 19.20 Nog te combineren krachtsverdelingen horizontale regels (PC-Frame)  

Net als voor de gevelkolommen geldt ook voor de horizontale regels dat de krachtsverdelingen uit PC-Frame 
niet zonder meer gecombineerd kunnen worden met de krachtsverdelingen uit Ansys. Dit heeft in dit geval te 
maken met het feit dat de in Ansys toegepaste elementassenstelsels niet overeenkomen met de assenstelsels die 
voor de berekening met PC-Frame zijn aangehouden. Om de krachtsverdelingen te kunnen combineren moeten 
ten eerste de waarden voor Vy en Mz omgewisseld worden met die voor Vz en My. Ook kan het nodig zijn om, 
afhankelijk van richting van de assen van de in Ansys toegepaste elementassenstelsels, het plusteken van de 
dwarskrachten en momenten te wijzigen in een minteken en visa versa. Vanwege het feit dat de gevonden 
krachtsverdeling uit Ansys voor de even horizontale regels alleen uit normaalkrachten bestaat, is het omkeren 
van de waarden van de dwarskrachten en momenten en het veranderen van het teken, in tegenstelling tot bij de 
oneven horizontale regels, slechts een formaliteit.  

En laatste punt dat nog van belang is bij het combineren van de krachtsverdelingen is het feit dat de oneven 
horizontale regels in Ansys in tegenstelling tot in PC-Frame, gemodelleerd zijn met twee elementen. Het is 
daarom minder voor de hand liggend welke dwarskrachten en momenten gesommeerd dienen te worden. Hierbij 
moet er op gelet worden dat de twee elementen in Ansys die de horizontale regels schematiseren met de j-kno-
pen aan elkaar gekoppeld zijn. 

19.3.7 Computermodel bovenste horizontale regels PC-Frame 
De krachtsverdeling in de bovenste horizontale regels in de stabiliteitsverbanden, volgens het eerste-orde elas-
tisch rekenmodel, is bepaald met het computerprogramma PC-Frame in combinatie met een handberekening. De 
krachtsverdeling door de horizontale belasting evenwijdig aan de z-as is met PC-Frame bepaald en de krachts-
verdeling door de verticale belasting evenwijdig aan de y-as met de handberekening. 

19.3.7.1 Knopen, elementen 

De in paragraaf 18.1.1 opgestelde schematisering van de constructie wordt vertaald in een computermodel door 
de punten in de schematisering, waar opleggingen c.q. steunen aanwezig zijn, te vertalen in knopen.   

Het lijnvormig draagstructuurelement van de bovenste horizontale regel is in het computermodel gemodelleerd 
met een balkelement. Aan het element worden de noodzakelijke doorsnedegrootheden en materiaalgrootheden 
toegekend volgens paragraaf 18.1.1. De doorsnedegrootheden zijn slechts een aanname. Ze zijn niet van invloed 
op de berekening van de krachtsverdeling in de constructie. 

19.3.7.2 Randvoorwaarden 

In de knoop aan de het ene uiteinde van de horizontale regel wordt in het computermodel een scharnier aange-
bracht en in de knoop aan het andere uiteinde een horizontale rol.  

19.3.7.3 Belastingen 

De belastingen volgens de verschillende belastingscombinaties zijn afzonderlijk op het computermodel aan-
gebracht. 

19.3.8 Resultaten bovenste horizontale regels PC-Frame 
19.3.8.1 Uiterste grenstoestand 

De resultaten van de berekeningen van de krachtsverdeling met PC-Frame zijn te zien in bijlage 45 (CD). In 
tabel 19.21 zijn de krachtsverdelingen die gecombineerd worden met de krachtsverdelingen in de verticale sta-
biliteitsverbanden weergegeven.  
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belastingsgeval punt Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b  
zijgevel 

1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 -2.032 0 0 

3 0 (-)1.067 -2,544⋅106 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 2.032 0 0 

combinatie 1b  
loefgevel 

1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 4.471 0 0 

3 0 (-)2.348 5,597⋅106 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 -4.471 0 0 

combinatie 1b  
lijgevel 

1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 -407 0 0 

3 0 (-)214 -0,509⋅106 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 407 0 0 

combinatie 1c  
zijgevel 

1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 -4.471 0 0 

3 0 (-)2.348 -5,597⋅106 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 4.471 0 0 

combinatie 1c  
loefgevel 

1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 2.032 0 0 

3 0 (-)1.067 2,544⋅106 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 -2.032 0 0 

combinatie 1c  
lijgevel 

1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 -2.845 0 0 

3 0 (-)1.494 -3,562⋅106 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 2.845 0 0 

combinatie 1a 1 0,5⋅0,6144⋅4166=1.280 0 0 0 

3 0 0 0 0,125⋅0,6144⋅41662=1,333⋅106 

5 -0,5⋅0,6144⋅4166=-1.280 0 0 0 

combinatie 2 1 0,5⋅0,6912⋅4166=1.440 0 0 0 

3 0 0 0 0,125⋅0,6912⋅41662=1,500⋅106 

5 -0,5⋅0,6912⋅4166=-1.440 0 0 0 

tabel 19.21 Nog te combineren krachtsverdelingen bovenste horizontale regels (PC-Frame)  

Ook voor de bovenste horizontale regels geldt dat de krachtsverdelingen uit PC-Frame in principe niet zonder 
meer gecombineerd kunnen worden met de krachtsverdelingen uit Ansys. Dit heeft wederom te maken met het 
feit dat de in Ansys toegepaste elementassenstelsels niet overeenkomen met de assenstelsels die voor de bereke-
ning met PC-Frame zijn aangehouden. Om de krachtsverdelingen te kunnen combineren moeten de waarden 
voor Vy en Mz omgewisseld worden met die voor Vz en My. Vanwege het feit dat de gevonden krachtsverdeling 
uit Ansys voor de bovenste horizontale regels alleen uit normaalkrachten bestaat, is het omkeren van de waarden 
van de dwarskrachten en momenten, in tegenstelling tot bij de oneven horizontale regels, slechts een formaliteit. 
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19.3.9 Resultaten gevelkolommen superpositie Ansys en PC-Frame 
19.3.9.1 Uiterste grenstoestand 

In tabel 19.22 zijn de krachtsverdelingen voor de gevelkolommen weergegeven die na superpositie van de 
krachtsverdelingen uit Ansys en PC-Frame maatgevend zijn.  

belastingsgeval element punt Nx [N] Vz [N] My [Nmm] 

combinatie 1b 
 (zijgevel) 

20415 i 667,620⋅103-29,520⋅103 = 638,100⋅103 37,359⋅103 -45,180⋅106 

il 1 667,620⋅103-29,520⋅103 = 638,100⋅103 37,359⋅103 1,5179⋅106 

j 667,620⋅103-29,520⋅103 = 638,100⋅103 37,359⋅103 48,216⋅106 

combinatie 1b 
 (zijgevel) 

20416 i -680,410⋅103+29,520⋅103 = -650,890⋅103 -37,450⋅103 48,216⋅106 

il 1 -680,410⋅103+29,520⋅103 = -650,890⋅103 -37,450⋅103 1,4033⋅106 

j -680,410⋅103+29,520⋅103 = -650,890⋅103 -37,450⋅103 -45,410⋅106 

combinatie 1b 
 (zijgevel) 

20417 i -1083,000⋅103-13,836⋅103 = -1096,836⋅103 -31,818⋅103 -45,410⋅106 

il 1 -1083,000⋅103-13,836⋅103 = -1096,836⋅103 -31,818⋅103 -5,6377⋅106 

j -1083,000⋅103-13,836⋅103 = -1096,836⋅103 -31,818⋅103 34,134⋅106 

combinatie 1b 
 (zijgevel) 

20418 i -1097,100⋅103-13,836⋅103 = -1110,936⋅103 -13,654⋅103 34,134⋅106 

il 1 -1097,100⋅103-13,836⋅103 = -1110,936⋅103 -13,654⋅103 17,067⋅106 

j -1097,100⋅103-13,836⋅103 = -1110,936⋅103 -13,654⋅103 0 

combinatie 1c  
(zijgevel) 

24457 i 679,330⋅103+60,103⋅103 = 739,433⋅103 -1,179⋅103 8,7561⋅106 

il 1 679,330⋅103+60,103⋅103 = 739,433⋅103 -1,179⋅103 7,2821⋅106 

j 679,330⋅103+60,103⋅103 = 739,433⋅103 -1,179⋅103 5,8080⋅106 

tabel 19.22 Maatgevende krachtsverdelingen gevelkolommen (Ansys en PC-Frame) 

Maximale treknormaalkracht  

Bij de gevelkolommen is fundamentele combinatie 1c met betrekking tot de zijgevel in de gebruiksfase maat-
gevend voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Omdat de maximale treknormaalkracht (Nt) 
kleiner is dan de maximale druknormaalkracht (Nc), terwijl ook de overige inwendige krachten kleiner zijn, 
worden er voor de gevelkolommen geen toetsingen uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt). 

Maximale druknormaalkracht  

Bij de gevelkolommen is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de zijgevel in de gebruiksfase maat-
gevend voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element. De toetsingen worden uitgevoerd voor zowel 
element 20418 als element 20417. 

Maximaal buigend moment om as loodrecht op vlak van verticaal stabiliteitsverband 

Bij de gevelkolommen is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de zijgevel in de gebruiksfase maatge-
vend voor het maximaal buigend moment om de as loodrecht op het vlak van een verticaal stabiliteitsverband. 
De toetsingen worden uitgevoerd voor zowel element 20416 als element 20415. Bij beide elementen is de as 
loodrecht op het vlak van het verticale stabiliteitsverband de y-as. 

19.3.10 Resultaten horizontale regels superpositie Ansys en PC-Frame 
19.3.10.1 Uiterste grenstoestand 

In tabel 19.23 zijn de krachtsverdelingen voor de horizontale regels weergegeven die na superpositie van de 
krachtsverdelingen uit Ansys en PC-Frame maatgevend zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de even en 
oneven horizontale regels.  
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oneven horizontale regels 

belastingsgeval element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
(zijgevel) 

14054 i -191,43⋅103 -4,064⋅103 1,442⋅103-7,95⋅103 

-6,477⋅103 

0 0 

j -191,43⋅103 -2,134⋅103 -7,95⋅103 -1,502⋅106-16,50⋅106 

=-18,07⋅106 

-5,09⋅106 

12034 j -178,18⋅103 2,134⋅103 -7,95⋅103 +1,502⋅106-16,50⋅106 

=-15,06⋅106 

-5,09⋅106 

i -178,18⋅103 4,064⋅103 -1,442⋅103-7,95⋅103 

=9,361⋅103 

0 0 

combinatie 1b 
(loefgevel) 

25440 
 

i 145,82⋅103 -8,941⋅103 -1,442⋅103+0,15⋅103 

-1,294⋅103 

0 0 

j 145,82⋅103 -4,695⋅103 0,15⋅103 1,502⋅106+0,31⋅106 

=1,81⋅106 

-11,193⋅106 

27460 j 145,82⋅103 4,695⋅103 0,15⋅103 -1,502⋅106+0,31⋅106 

=-1,19⋅106 

-11,193⋅106 

i 145,82⋅103 8,941⋅103 1,442⋅103+0,15⋅103 

=1,590⋅103 

0 0 

combinatie 1c 
(zijgevel) 

14054 i -188,78⋅103 -8,941⋅103 1,442⋅103-7,92⋅103 

-6,477⋅103 

0 0 

j -188,78⋅103 -4,695⋅103 -7,92⋅103 -1,502⋅106-16,50⋅106 

=-18,00⋅106 

-11,193⋅106 

12034 j -175,50⋅103 4,695⋅103 -7,92⋅103 +1,502⋅106-16,50⋅106 

=-15,00⋅106 

-11,193⋅106 

i -175,50⋅103 8,941⋅103 -1,442⋅103-7,92⋅103 

=9,361⋅103 

0 0 

combinatie 1c 
(zijgevel) 

10314 i -134,56⋅103 -8,941⋅103 1,442⋅103-15,06⋅103 

-6,477⋅103 

0 0 

j -134,56⋅103 -4,695⋅103 -15,06⋅103 +1,502⋅106-31,37⋅106 

=-29,87⋅106 

-11,193⋅106 

10414 j -109,46⋅103 4,695⋅103 -15,06⋅103 -1,502⋅106-31,37⋅106 

=-32,87⋅106 

-11,193⋅106 

i -109,46⋅103 8,941⋅103 -1,442⋅103-15,06⋅103 

=9,361⋅103 

0 0 

combinatie 1b 
(zijgevel) 

10314 i -137,24⋅103 -8,941⋅103 1,442⋅103-15,03⋅103 

-16,47⋅103 

0 0 

j -137,24⋅103 -4,695⋅103 -15,03⋅103 +1,502⋅106-31,30⋅106 

=-29,80⋅106 

-5,09⋅106 

10414 j -112,20⋅103 4,695⋅103 -15,03⋅103 -1,502⋅106-31,30⋅106 

=-32,81⋅106 

-5,09⋅106 

i -112,20⋅103 8,941⋅103 -1,442⋅103-15,03⋅103 

=13,59⋅103 

0 0 
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even horizontale regels 

belastingsgeval element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
(zijgevel) 

14357 i -388,36⋅103 -4,064⋅103 1,442⋅103 0 0 

il 1 -388,36⋅103 (-)2,134⋅103 0 -1,502⋅106 -5,088⋅106 

j -388,36⋅103 -4,064⋅103 -1,442⋅103 0 0 

combinatie 1b 
(loefgevel) 

27560 i 127,43⋅103 -8,941⋅103 1,442⋅103 0 0 

il 1 127,43⋅103 (-)4,695⋅103 0 -1,502⋅106 -11,193⋅106 

j 127,43⋅103 8,941⋅103 -1,442⋅103 0 0 

combinatie 1c 
(zijgevel) 
 

14357 i -383,26⋅103 -8,941⋅103 1,442⋅103 0 0 

il 1 -383,26⋅103 (-)4,695⋅103 0 -1,502⋅106 -11,193⋅106 

j -383,26⋅103 8,941⋅103 -1,442⋅103 0 0 

combinatie 2 14357 i -182,69⋅103 0 1,623⋅103 0 0 

il 1 -182,69⋅103 0 0 -1,690⋅106 0 

j -182,69⋅103 0 -1,623⋅103 0 0 

tabel 19.23 Maatgevende krachtsverdelingen horizontale regels (Ansys en PC-Frame)  

Maximale treknormaalkracht oneven horizontale regel  

Bij de oneven horizontale regels is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de loefgevel in de gebruiks-
fase maatgevend voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Omdat de maximale treknormaal-
kracht (Nt) kleiner is dan de druknormaalkracht (Nc) bij het maximaal buigend moment om de z-as (Mz), terwijl 
de overige inwendige krachten hetzelfde zijn of kleiner, worden er voor de even horizontale regels geen toet-
singen uitgevoerd voor de maximale treknormaalkracht (Nt). 

Maximale druknormaalkracht oneven horizontale regel 

Bij de oneven horizontale regels is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de zijgevel in de gebruiks-
fase maatgevend voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element.  

Maximaal buigend moment om as in vlak van verticaal stabiliteitsverband (z-as) oneven horizontale regel 

Bij de oneven horizontale regels is fundamentele combinatie 1c met betrekking tot de zijgevel in de gebruiks-
fase maatgevend voor het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) in het element.  

Maximaal buigend moment om as loodrecht op vlak van verticaal stabiliteitsverband (y-as) oneven horizontale regel 

Bij de oneven horizontale regels zijn zowel fundamentele combinatie 1b als 1c met betrekking tot de zijgevel in 
de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend moment om de y-as (My) in het element. De toetsingen 
worden uitgevoerd voor beide belastingscombinaties. 

Maximale treknormaalkracht even horizontale regel 

Bij de even horizontale regels is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de loefgevel in de gebruiksfase 
maatgevend voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Omdat de maximale treknormaalkracht 
(Nt) kleiner is dan de druknormaalkracht (Nc) bij het maximaal buigend moment om de z-as (Mz), terwijl de 
overige inwendige krachten hetzelfde zijn, worden er voor de even horizontale regels geen toetsingen uitgevoerd 
voor de maximale treknormaalkracht (Nt). 

Maximale druknormaalkracht even horizontale regel 

Bij de even horizontale regels is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de zijgevel in de gebruiksfase 
maatgevend voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element.  

Maximaal buigend moment om as in vlak van verticaal stabiliteitsverband (z-as) even horizontale regel 

Bij de even horizontale regels is (onder andere) fundamentele combinatie 1c met betrekking tot de zijgevel in de 
gebruiksfase maatgevend voor het maximaal buigend moment om de z-as (Mz) in het element.  
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Maximaal buigend moment om as loodrecht op vlak van verticale stabiliteitsverband (y-as) even horizontale regel 

Bij de even horizontale regels is fundamentele combinatie 2 in de gebruiksfase maatgevend voor het maximaal 
buigend moment om de y-as (My) in het element. Omdat het maximaal buigend moment om de y-as (My) nau-
welijks groter is dan de buigende momenten om de y-as (My) bij de overige belastingscombinaties, worden er 
voor de even horizontale regels geen toetsingen uitgevoerd voor het maximaal buigend moment om de y-as 
(My). 

19.3.11 Resultaten bovenste horizontale regels superpositie Ansys en PC-Frame 
19.3.11.1 Uiterste grenstoestand 

In tabel 19.24 zijn de krachtsverdelingen voor de bovenste horizontale regels weergegeven die na superpositie 
van de krachtsverdelingen uit Ansys en PC-Frame maatgevend zijn.  

belastingsgeval element punt Nx [N] Vy [N] Vz [N] My [Nmm] Mz [Nmm] 

combinatie 1b 
 (loefgevel) 

27360 i 75,366⋅103 -4,471⋅103 1,280⋅103 0 0 

il 1 75,366⋅103 (-)2,348⋅103 0 -1,333⋅106 -5,597⋅106 

j 75,366⋅103 -4,471⋅103 -1,280⋅103 0 0 

combinatie 1c 
 (zijgevel) 

14253 i -376,67⋅103 -4,471⋅103 1,280⋅103 0 0 

il 1 -376,67⋅103 (-)2,348⋅103 0 -1,333⋅106 -5,597⋅106 

j -376,67⋅103 -4,471⋅103 -1,280⋅103 0 0 

combinatie 2 14353 i -80,36⋅103 0 1,440⋅103 0 0 

il 1 -80,36⋅103 0 0 -1,500⋅106 0 

j -80,36⋅103 0 -1,440⋅103 0 0 

tabel 19.24 Maatgevende krachtsverdelingen bovenste horizontale regels (Ansys en PC-Frame) 

Maximale treknormaalkracht  

Bij de bovenste horizontale regels is fundamentele combinatie 1b met betrekking tot de loefgevel in de ge-
bruiksfase maatgevend voor de maximale treknormaalkracht (Nt) in het element. Omdat de maximale treknor-
maalkracht (Nt) kleiner is dan de maximale druknormaalkracht (Nc), terwijl de overige inwendige krachten 
hetzelfde zijn, worden er voor de bovenste horizontale regels geen toetsingen uitgevoerd voor de maximale 
treknormaalkracht (Nt). 

Maximale druknormaalkracht  

Bij de bovenste horizontale regels is fundamentele combinatie 1c met betrekking tot de zijgevel in de gebruiks-
fase maatgevend voor de maximale druknormaalkracht (Nc) in het element.  

Maximaal buigend moment om as in vlak van verticaal stabiliteitsverband (z-as)  

Bij de bovenste horizontale regels is fundamentele combinatie 1c met betrekking tot de zijgevel in de gebruiks-
fase eveneens maatgevend voor het maximaal buigend moment om  de z-as (Mz) in het element.  

Maximaal buigend moment om as loodrecht op vlak van verticaal stabiliteitsverband (y-as) 

Bij de bovenste horizontale regels is fundamentele combinatie 2 in de gebruiksfase maatgevend voor het maxi-
maal buigend moment om  de y-as (My) in het element. Omdat het maximaal buigend moment om de y-as (My) 
nauwelijks groter is dan het buigend moment om de y-as (My) bij de maximale druknormaalkracht (Nc) en bij het 
maximaal buigend moment om de z-as (Mz) worden er voor de bovenste horizontale regels geen toetsingen uit-
gevoerd voor het maximaal buigend moment om de y-as (My). 
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19.4 Toetsing 
19.4.1 Uiterste grenstoestand 
Alle toetsingen van de uiterste grenstoestand die in Excel zijn uitgevoerd, zijn weergegeven in bijlage 42. 
Hierna worden per soort elementen de uitgevoerde toetsingen besproken, waarbij de toetsing alleen uitgebreid 
wordt toegelicht wanneer dat nog niet eerder in dit deel is gebeurd. 

Diagonale dakelementen 

Wanneer de diagonale dakelementen worden uitgevoerd als ronde staven met een diameter van 72 mm voldoen 
ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De toetsingsregel voor de sterkte bij 
fundamentele combinatie 1c bij de maximale treknormaalkracht is hierbij bepalend. Er geldt dan 0,73 < 1. De 
uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale treknormaalkracht  

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770.  

Orthogonale dakelementen 

Wanneer de orthogonale dakelementen in de stabiliteitsverbanden worden uitgevoerd als ronde buizen met een 
diameter van 219,1 mm en een wanddikte van 10 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grens-
toestand uit NEN 6770. De toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b bij de maxi-
male druknormaalkracht is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,92 < 1. De uitgevoerde toetsingen wordt hierna 
besproken. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale treknormaalkracht  

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.1.1 van NEN 6770. De toetsing is maar in 
één keer uitgevoerd omdat ronde buisprofielen om alle hoofdassen dezelfde eigenschappen hebben en omdat de 
orthogonale dakelementen in alle richtingen op dezelfde manier geschematiseerd zijn. Voor de kniklengte ly;buc 
van de orthogonale dakelementen is ly;buc = 2 ⋅ lsys = 2 ⋅ 4166 = 8332 mm aangehouden. Deze kniklengte is 
slechts een zeer globale aanname. De kniklengte is groter gekozen dan lsys omdat dit ook voor de orthogonale 
dakelementen buiten de stabiliteitsverbanden geldt (paragraaf 13.4.4.1). Vergeleken bij die elementen is de 
kniklengte echter wel relatief klein gehouden. 

Diagonale gevelelementen 

Wanneer de diagonale gevelelementen worden uitgevoerd als ronde staven met een diameter van 72 mm vol-
doen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770. De toetsingsregel voor de sterkte 
bij fundamentele combinatie 1b bij de maximale treknormaalkracht is hierbij bepalend. Er geldt dan 0,86 < 1. 
De uitgevoerde toetsing wordt hierna besproken. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale treknormaalkracht  

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.2.1 van NEN 6770.  

Gevelkolommen (elementtype 1; ‘bovenrand’) 

Wanneer de gevelkolomelementen van elementtype 1 van de gevelkolommen in de stabiliteitsverbanden worden 
uitgevoerd als vierkante kokers met een breedte van 140 mm en een wanddikte van 12,5 mm voldoen ze aan de 
toetsingsregels voor de uiterste grenstoestand uit NEN 6770 en NEN 6771. De eerste toetsingsregel voor de 
knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1b bij de maximale druknormaalkracht in element 20418 is hierbij 
bepalend. Er geldt dan 0,81 < 1. De uitgevoerde toetsingen wordt hierna besproken. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in element 20418 in punt i  

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770. 

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht in element 20418  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. De toetsing is maar in 
één richting uitgevoerd omdat vierkante kokerprofielen om beide hoofdassen dezelfde eigenschappen hebben en 
omdat de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen in beide hoofdrichtingen op dezelfde wijze te schematiseren 
zijn. Voor ly;buc en lz;buc wordt de hart-op-hart-afstand tussen de verbindingen van de wandelementen en ‘boven-

Comment [MSOffice399]:  
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randelementen’ oftewel de hart-op-hart-afstand tussen de horizontale regels, te weten 2500 mm, aangehouden, 
uitgaande van de schematisering die in paragraaf 16.1 is besproken.  

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in element 20417 in punt i  

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht in element 20417  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt wederom plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc en 
lz;buc is wederom 2500 mm aangehouden. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment in element 20416 in punt i  

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment in element 20416  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt wederom plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc en 
lz;buc is wederom 2500 mm aangehouden. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment in element 20415 in punt j  

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.1.3 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment in element 20415  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt wederom plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc en 
lz;buc is wederom 2500 mm aangehouden. 

Horizontale regels 

Wanneer de horizontale regels in de stabiliteitsverbanden worden uitgevoerd als vierkante kokers met een 
breedte van 120 mm en een wanddikte van 10 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoe-
stand uit NEN 6770 en NEN 6771. De tweede toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 
1c met betrekking tot de zijgevel in de oneven horizontale regel, die hoort bij de elementen 10314 en 10414, bij 
het maximaal buigend moment om de y-as en de z-as is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,84 < 1.  

Alle relevante toetsingen wordt hierna besproken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor het uitvoeren van 
de toetsingen de waarden voor Vy en Mz zijn omgewisseld met die voor Vz en My. De reden hiervoor is het gelijk-
schakelen van de (eventuele) zwakke profiel-as van de horizontale regels met de zwakke profiel-as, de z-as, 
volgens NEN 6770 en NEN 6771. Vanwege de uiteindelijke keuze voor vierkante kokers is deze omwisseling 
niet meer relevant. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in een oneven horizontale regel in het midden 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht in een oneven horizontale regel 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc is de systeem-
lengte van 4166 mm aangehouden en voor lz;buc de halve systeemlengte van 2083 mm. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as in een oneven horizontale regel in het midden 

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as in een oneven horizontale regel 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt wederom plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc is 
weer de systeemlengte van 4166 mm aangehouden en voor lz;buc de halve systeemlengte van 2083 mm. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y- en de z-as in een oneven horizontale regel in het midden 

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y- en de z-as in een oneven horizontale regel 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt wederom plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc is 
weer de systeemlengte van 4166 mm aangehouden en voor lz;buc de halve systeemlengte van 2083 mm. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de y-as in een oneven horizontale regel in het midden 

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  
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Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de y-as in een oneven horizontale regel 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt wederom plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc is 
weer de systeemlengte van 4166 mm aangehouden en voor lz;buc de halve systeemlengte van 2083 mm. 

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht in een even horizontale regel in het midden 

De toetsing van de sterkte vindt wederom plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht in een even horizontale regel  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt weer plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor zowel ly;buc 
als lz;buc is nu echter de systeemlengte van 4166 mm aangehouden. 

Toetsing van de sterkte bij het maximaal buigend moment om de z-as in een even horizontale regel in het midden 

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij het maximaal buigend moment om de z-as in een even horizontale regel  

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor zowel ly;buc als lz;buc 
is de systeemlengte van 4166 mm aangehouden. 

Bovenste horizontale regels 

Wanneer de bovenste horizontale regels in de stabiliteitsverbanden worden uitgevoerd als kokers met een 
breedte van 120 mm en een wanddikte van 10 mm voldoen ze aan de toetsingsregels voor de uiterste grenstoe-
stand uit NEN 6770. De eerste toetsingsregel voor de knikstabiliteit bij fundamentele combinatie 1c met betrek-
king tot de zijgevel is hierbij maatgevend. Er geldt dan 0,51 < 1. De relevante toetsingen wordt hierna 
besproken.  

Toetsing van de sterkte bij de maximale druknormaalkracht en het maximaal buigend moment om de z-as in punt il 1  

De toetsing van de sterkte vindt plaats volgens paragraaf 11.3.2 van NEN 6770.  

Toetsing van de knikstabiliteit bij de maximale druknormaalkracht en het maximaal buigend moment om de z-as 

De toetsing van de knikstabiliteit vindt plaats volgens paragraaf 12.3.1 van NEN 6771. Voor ly;buc en lz;buc is de 
systeemlengte van de bovenste horizontale regels van 4166 mm aangehouden. 

Verticale stabiliteitsverbanden 

Toetsing van de sterkte van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.1 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de sterkte van een starre steun: 

1
N
N

du;st;

ds;st; ≤  

In het geval van de verticale stabiliteitsverbanden is dit gelijk aan de hiervoor uitgevoerde toetsingsregels voor 
sterkte en stabiliteit. 

19.4.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand 
Stabiliteitsverbanden 

Toetsing van de vervormingen 

Wanneer de stabiliteitsverbanden worden uitgevoerd met de hiervoor getoetste profielen voor de verschillende 
elementen van de stabiliteitsverbanden voldoen ze aan de toetsingsregel voor de bruikbaarheidsgrenstoestand 
met betrekking tot de totale horizontale doorbuiging uit NEN 6702 [5].  

Volgens paragraaf 10.3 van NEN 6702 luidt de toetsingsregel voor de totale horizontale doorbuiging van een 
industrieel gebouw met slechts één bouwlaag: 

u ≤ 1/150 ⋅ h 

Voor de vertakkende kolomconstructie wordt de eis dus: 

uhor ≤ 1/150⋅15000 
uhor ≤ 100 mm 
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Met u = 80,7 mm geldt er dus voor de unity-check 0,81 < 1. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de ver-
plaatsing van u = 80,7 mm berekend is volgens het eerste-orde elastisch rekenmodel. Tweede-orde effecten zijn 
dus niet meegenomen in de verplaatsing. 

Toetsing van de stijfheid van starre steunen  

Volgens paragraaf 12.1.4.2 van NEN 6770 luidt de toetsingsregel voor de stijfheid van een starre steun voor 
meer dan één op druk belaste staaf: 

1
k

k

st
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∑
=  
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Hierbij moet kst;d, volgens paragraaf 12.1.4.2.3 van NEN 6770 in het geval van afhankelijk steunen bepaald 
worden door ter plaatse van de aangrijpingspunten van de horizontale koppelstaven (horizontale regels) op de 
steungevende constructie (verticaal stabiliteitsverband) gelijkgerichte krachten F op de steungevende constructie 
(verticaal stabiliteitsverband) aan te brengen en door de bijbehorende maximale verplaatsing u te bepalen. Er 
geldt dan: 

u
Fk d;st =   

Voor de verticale stabiliteitsverbanden geldt nu, uitgaande van de zogenaamde eenheidsbelasting van zeven 
horizontale puntlasten van 100.000 N in één richting op de randen aan één zijde van twee, tegenover elkaar 
staande, verticale stabiliteitsverbanden: 

17241
8,5
000.100

u
Fk d;st ===  N/mm 

Verder geldt er: 

ast = lh.o.h.hor.regels 

ξ = 0,268  voor nv = 6 
λrel;1 = 0,50  voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a)  
λrel;2 = 0,95  voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 
ϕ1 = 0,30  voor warmgewalste buisprofielen (instabiliteitskromme a) 

en met, volgens paragraaf 19.4.1: 

Agk;1 = 6.210 mm2   
fy;d;gk;1 = 355 N/mm   
λrel;gk;1 = 0,63   
ωbuc;gk;1 = 0,88 

Dit zijn veilige aannames omdat gekeken is naar de ‘bovenrand’ van de gevelkolommen in de stabiliteitsver-
banden. 

De toetsing levert een unity-check op van 0,78 < 1. Dit is te zien in bijlage in bijlage 42. Comment [MSOffice400]:  
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Controle van aangenomen stijfheid voor berekening van vertakkende kolommen buiten stabiliteitsverbanden 

De stabiliteitsverbanden zijn in hoofdstuk 13 geschematiseerd tot lineaire translatieveren ter plaatse van de aan-
sluitingen van de vertakkende kolom buiten de stabiliteitsverbanden met de horizontale stabiliteitsverbanden. 
Voor de veerstijfheid van de translatieveren is uitgegaan van 1.000  N/mm. Of deze aanname reëel is geweest 
kan gecontroleerd worden door de stijfheid van de stabiliteitsverbanden te bepalen door de maximale horizon-
tale verplaatsing van de stabiliteitsverbanden bij de eenheidsbelasting van vierentwintig horizontale puntlasten 
van 100.000 N in één richting op de randen aan één zijde van de horizontale stabiliteitsverbanden, in het midden 
van de stabiliteitsverbanden, te delen door de eenheidsbelasting. Er geldt: 

147.1
2,87

000.100
u
Fk ===  N/mm.  

De aangenomen veerstijfheid is dus reëel en zelfs wat aan de veilige kant, aangezien de berekende stijfheid 
groter is dan de aangenomen veerstijfheid en aangezien de berekende stijfheid hoort bij de maximale uitbuiging 
van de stabiliteitsverbanden en bij een gelijkmatige belasting van de hele rand van een horizontaal stabiliteits-
verband. 
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20 Conclusies en keuzes 
20.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden eerst conclusies geformuleerd met betrekking tot de berekening van de hoofddraagcon-
structie van het gebouw met de vertakkende kolomconstructie die in dit deel is uitgevoerd op basis van de gege-
vens uit de voorgaande delen. Vervolgens worden op basis van die conclusies nog keuzes gemaakt voor 
aanpassingen van het ontwerp van het gebouw met de vertakkende kolomconstructie. 

20.2 Conclusies 
In deze paragraaf worden achtereenvolgens conclusies met betrekking tot de berekening van de vertakkende 
kolommen en dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden, de hoekkolommen, de horizontale trekstangen, de (bo-
venste) horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden, de gevelkolommen buiten de stabiliteitsverbanden en 
de stabiliteitsverbanden besproken. Tenslotte wordt er nog een algemene conclusie geformuleerd.  

20.2.1 Vertakkende kolommen en dakvlak buiten stabiliteitsverbanden 
20.2.1.1 Eerste-orde elastische berekening 
Bouwfase 

Uit de resultaten van de eerste-orde elastische berekening van de krachtsverdeling in de vertakkende kolommen 
en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden is al in paragraaf 13.3.2.1 geconcludeerd dat de 
bouwfase 1 maatgevend kan zijn voor de dimensies van de constructie-elementen. In deze bouwfase worden de 
betonnen schalen boven de staalconstructie gemonteerd, wat tot grote ongelijkmatige belastingen op de con-
structie leidt. Ondanks de aanwezigheid van de stijve, horizontale stabiliteitsverbanden veroorzaken deze belas-
tingen grote buigende momenten in de kolomelementen.  

Deze buigende momenten kunnen, uitgaande van dezelfde belastingen, gereduceerd worden door de orthogonale 
dakelementen in ieder geval onderling momentvast te verbinden of door ze ook nog momentvast met de vertak-
kende kolommen te verbinden. Hierdoor kunnen de momenten beter over de vertakkende kolom en het bijbeho-
rend dakvlak gespreid worden, zoals ook al in paragraaf 8.4.2.2 is aangegeven. Bijkomend voordeel van een 
dergelijke wijziging is dat ook de verticale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen aan de toppen van de boven-
ste ‘takken’ van de kolommen kleiner zijn (paragraaf 8.4.2.2). Of deze vervormingen in het geval van de schar-
nierende aansluitingen in bouwfase 1 danwel in de gebruiksfase problematisch zijn, is in dit deel echter niet 
bekeken. Grote verticale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen kunnen namelijk zowel visueel niet wenselijk 
zijn als tot moeilijkheden leiden bij de detaillering van de constructie. 

Een andere manier om het maatgevend zijn van bouwfase 1 te ondervangen is om tijdens die bouwfase hulpcon-
structies te gebruiken die de ongelijkmatige, verticale belastingen door het eigen gewicht van de betonnen 
schalen kunnen afdragen.  

Er is aangenomen dat de krachtsverdeling in de vertakkende kolommen volgens de eerste-orde elastische bere-
kening van de vertakkende kolommen en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden bepalend is 
voor alle vertakkende kolommen. Dit is, zoals in paragraaf 12.3.1.1 is besproken, aannemelijk omdat de ko-
lommen onder de horizontale stabiliteitsverbanden vanwege die stabiliteitsverbanden kunnen samenwerken. Dit 
betekent dat wordt verondersteld dat voor de vertakkende kolommen onder de horizontale stabiliteitsverbanden, 
die niet apart berekend zijn, bouwfase 1 eveneens maatgevend is voor de dimensies van de kolomelementen. Dit 
is een logische veronderstelling, aangezien er door de scharnierende verbindingen in het dak niet erg veel sa-
menwerking tussen de vertakkende kolommen kan optreden voor het opnemen van ongelijkmatige verticale 
belastingen. 

Gebruiksfase 

Uit de resultaten van de eerste-orde elastische berekening van de krachtsverdeling in de vertakkende kolommen 
en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden in de gebruiksfase is te concluderen dat fundamentele 
combinatie 1a (eigen gewicht + extreme sneeuwbelasting) maatgevend is voor de krachtsverdeling in de kolom-
elementen. Dit is te verklaren uit het feit dat in de gebruiksfase fundamentele combinatie 1a, de enige combina-
tie is waarbij uit is gegaan van ongelijkmatige, verticale belastingen. Ondanks de aanwezigheid van de stijve, 
horizontale stabiliteitsverbanden veroorzaken deze belastingen, in tegenstelling tot de horizontale belastingen, 
toch nog aanzienlijke buigende momenten in de kolomelementen.  

Zoals hiervoor ook al voor de bouwfase is aangegeven, kunnen de buigende momenten door ongelijkmatige be-
lastingen gereduceerd worden door momentvaste verbindingen in het dak. Hierdoor zullen er uiteraard ook bui-
gende momenten in de orthogonale dakelementen optreden, maar misschien is de spreiding van de buigende 
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momenten gunstiger. Wanneer de dakelementen tussen twee vertakkende kolommen momentvast verbonden 
zijn met de dakelementen boven die kolommen, kunnen ongelijkmatige belastingen, in tegenstelling tot wat nu 
het geval was, zelfs door meerdere kolommen worden opgenomen. 

Uit de resultaten van de eerste-orde elastische berekening van de krachtsverdeling in de vertakkende kolommen 
en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden in de gebruiksfase blijkt verder dat de maatgevende 
belastingscombinaties voor de krachtsverdeling in de dakelementen variëren. Duidelijk is wel dat er nauwelijks 
drukkrachten optreden in de elementen boven de vertakkende kolommen. Dit is te verklaren uit het feit dat deze 
elementen als het ware worden ‘voorgespannen’ door de belasting ten gevolge van het eigen gewicht van de 
betonnen schalen. Dat er redelijke trekkrachten optreden in de elementen boven de vertakkende kolommen en er 
redelijke trek- en drukkrachten optreden in de elementen tussen de vertakkende kolommen, komt doordat er 
zowel bij wind als bij ongelijkmatige, verticale belastingen op het dak krachten moeten worden afgedragen naar 
de in het midden van het dakvlak gelegen horizontale stabiliteitsverbanden.  

Zoals hiervoor al is aangegeven, is er aangenomen dat de krachtsverdeling in de vertakkende kolommen buiten 
de stabiliteitsverbanden bepalend is voor alle vertakkende kolommen. Dit betekent dat wordt verondersteld dat 
voor de vertakkende kolommen onder de horizontale stabiliteitsverbanden, die niet apart berekend zijn, funda-
mentele combinatie 1a eveneens maatgevend is voor de dimensies van de kolomelementen. 

Algemeen 

In zijn algemeenheid kan met betrekking tot de uitgevoerde eerste-orde elastische berekening nog worden opge-
merkt dat de berekende krachtsverdelingen een redelijk goed uitgangspunt zijn voor het dimensioneren van de 
verschillende elementen. Er zijn dan wel geen imperfecties meegenomen in de berekening en er heeft dan wel 
geen aanpassing van de krachtsverdeling plaatsgevonden, wat bij een eerste orde elastische berekening volgens 
NEN 6770 eigenlijk nodig is, maar de horizontale steunen die de stabiliteitsverbanden schematiseren zijn daar-
entegen in alle twee de schematisaties aan de veilige kant (paragraaf 12.3.3.2 en paragraaf 13.5.1). 

Met betrekking de twee schematisaties van de vertakkende kolom en het bijbehorend dakvlak buiten de stabili-
teitsverbanden kan nog worden opgemerkt dat er, doordat de aangrenzende vertakkende kolommen tot verticale, 
starre steunen geschematiseerd zijn, kleine onnauwkeurigheden in de berekende krachtsverdelingen aanwezig 
zijn.  

20.2.1.2 Eigenwaardenberekening 

Elastisch effectieve kniklengte, n-factor en knikvorm 

Uit de resultaten van de eigenwaardenberekeningen van de vertakkende kolom en het bijbehorend dakvlak bui-
ten de stabiliteitsverbanden blijkt dat de constructie een vrij geringe weerstand tegen knik heeft. De waarden van 
de n-factoren zijn namelijk vrij laag en die van de kniklengtes vrij hoog.  

De laagste n-factor van n = 1,737 hoort bij fundamentele combinatie 1b (eigen gewicht + extreme windbelasting 
1) met betrekking tot de loefzijde. Bij die combinatie wordt namelijk niet alleen de vertakkende kolom aanzien-
lijk op druk belast wordt maar ook het dak. Hierdoor worden elementen onder druk gesteund door elementen 
onder druk. Verder heeft het dak in de richting uit het vlak van het dak helemaal geen stijfheid, omdat de dak-
elementen aan beide uiteinden scharnierend verbonden zijn. Hierdoor kan het dak niet vóórkomen dat de ko-
lomelementen bij knik als het ware door het dak heen ‘prikken’.  

Uit een extra uitgevoerde eigenwaardenberekening blijkt dat de n-factoren verhoogd en de kniklengtes verlaagd 
kunnen worden door de orthogonale dakelementen in ieder geval onderling momentvast te verbinden of door ze 
ook nog momentvast met de vertakkende kolommen te verbinden (paragraaf 13.4.4.1). Op die manier krijgt het 
dakvlak stijfheid. Zoals al in paragraaf 20.2.1.1 is vermeld kunnen er daardoor uiteraard wel naast normaal-
krachten ook buigende momenten in de orthogonale dakelementen optreden. De krachtsverdelingen in de ver-
takkende kolommen en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden zal in ieder geval afwijken van 
de in dit deel berekende krachtsverdelingen. 

Verder zou in het bijzonder de lage n-factor bij fundamentele combinatie 1b verbeterd kunnen worden door de 
horizontale stabiliteitsverbanden niet in het midden van het gebouw maar direct achter de gevels aan te brengen. 
Op die manier hoeven de dakelementen buiten de stabiliteitsverbanden de horizontale belastingen niet door te 
geven naar die stabiliteitsverbanden, waardoor de druknormaalkrachten in de dakelementen hopelijk beperkt 
kunnen blijven. Het verplaatsen van de stabiliteitsverbanden brengt echter ook weer allerlei andere nadelen met 
zich mee, zoals al in eerder in paragraaf 8.4.2.1 van deel 2C is besproken. 

Op basis van de resultaten van de eigenwaardenberekeningen kan verder geconcludeerd worden dat de in deel 
2B aangenomen kniklengte van lbuc = lsys voor zowel de dakelementen als de kolomelementen onjuist is geweest 

Comment [MSOffice401]:  

Comment [MSOffice402]:  
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(paragraaf 5.3.1.1). Hierdoor is het de vraag of de gekozen, ideale kolomgeometrie qua materiaalverbruik nog 
steeds gunstig is.  

Verder blijkt nog uit de resultaten van de eigenwaardenberekeningen dat het zogenaamde voordeel van vertak-
kende kolomconstructies dat er reductie van de kniklengte optreedt voor de ontworpen constructie nauwelijks 
opgaat. De kniklengte van de ‘stam’ van de kolom is namelijk 1,95 ⋅ lsys = 1,95 ⋅ 7401 = 14416 mm, terwijl voor 
de kniklengte van een enkele, scharnierend verbonden kolom in een star geschoorde constructie geldt dat lbuc = 
lsys = 15000 mm.  

Algemeen 

De resultaten van de eigenwaardenberekening geven om een aantal redenen slechts een indicatie van de n-facto-
ren en knikvormen van de vertakkende kolommen en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden. 
Een eerste reden is dat eigenwaardenberekeningen alleen voor statisch onbepaalde draagstructuren, waarin de 
rotaties uit de eerste-orde berekening gelijk zijn aan nul, de werkelijke knikbelasting danwel de horizontale 
asymptoot van het niet-lineaire belastings-vervormingsdiagram bepalen. Aan deze eis voldoet de gemodelleerde 
vertakkende kolom niet, al is niet bekeken in hoeverre de rotaties groter zijn dan nul. 

Een tweede reden is dat er slechts één vertakkende kolom gemodelleerd is, waarbij zowel de aangrenzende ver-
takkende kolommen en het bijbehorend dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden als de horizontale stabiliteits-
verbanden en onderstaande kolommen geschematiseerd zijn tot starre danwel verende steunen. De elementen 
van de genoemde onderdelen van de constructie kunnen uiteraard ook uitknikken maar in het model van één 
kolom is dat niet meegenomen. De randen van het dakvlak boven en naast die ene kolom vervormen immers 
niet in de knikvormen terwijl dat in werkelijkheid dus wel mogelijk is.  

Vanwege de twee hiervoor genoemde redenen zullen de gevonden n-factoren een bovengrens zijn voor de n-
factoren van de vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden.  

Verder is het de vraag of de resultaten van de eigenwaardenberekeningen van de vertakkende kolommen en het 
bijbehorende dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden wel zonder meer geprojecteerd mogen worden op de ver-
takkende kolommen onder de stabiliteitsverbanden. Dit gebeurt indirect omdat is aangenomen dat de vertak-
kende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden het meest ongunstig zijn. Dit is, zoals in paragraaf 12.3.1.1 is 
besproken, wat de (eerste-orde) krachtsverdeling in de kolommen betreft aannemelijk omdat de kolommen on-
der de horizontale stabiliteitsverbanden vanwege die stabiliteitsverbanden kunnen samenwerken. Of dit echter 
ook voor de tweede-orde effecten geldt is niet bekend.  

20.2.2 Hoekkolommen 
Uit de resultaten van de berekening van de hoekkolommen valt te concluderen dat de ontworpen kolommen bij 
de maatgevende belastingscombinatie nauwelijks belast worden aangezien er met kleine kokerprofielen volstaan 
kan worden. Dit komt onder andere doordat de hoekkolommen om de 2500 mm door de horizontale regels ge-
steund worden. 

20.2.3 Horizontale trekstangen 
De berekening van de horizontale trekstangen die de ‘onderranden’ van de vakwerkgevelkolommen steunen, 
laat zien dat trekstangen nauwelijks belast worden. Zelfs een dunne, massieve staaf van 6 mm voldoet ruim aan 
de toetsingsregels. 

20.2.4 Gevelkolommen buiten stabiliteitsverbanden 
Een conclusie die te trekken is op basis van de resultaten van de berekening van de gevelkolommen buiten de 
stabiliteitsverbanden, is dat bij de maatgevende belastingscombinaties de krachten in de gevelkolomelementen 
niet heel erg groot zijn. Dit hangt onder andere samen met de keuze voor de constructiehoogte van de vakwerk-
kolom en de indeling van het wand van het vakwerk. Verder geldt er dat er met redelijk kleine profielen vol-
staan kan worden. Dit komt enerzijds door de niet al te grote krachten in de elementen en anderzijds door de 
aangebrachte kniksteunen, in de vorm van de horizontale regels en de horizontale trekstangen. 

20.2.5 (Bovenste) horizontale regels buiten stabiliteitsverbanden 
Voor alle maatgevende horizontale regels buiten de stabiliteitsverbanden geldt dat de normaalkrachten de be-
langrijkste inwendige krachten zijn. Dit komt omdat de horizontale regels dienen als kniksteunen voor de ‘bo-
venranden’ van de gevelkolommen en omdat ze dienen als steunen voor de horizontale trekstangen die de ‘on-
derranden’ van de gevelkolommen steunen, terwijl de regels zelf alleen ter plaatse van de verticale stabiliteits-
verbanden horizontaal gesteund worden. De horizontale ‘steunkrachten’ moeten dus altijd helemaal tot aan de 
verticale stabiliteitsverbanden doorgegeven worden. Aangezien de afmetingen van de regels acceptabel zijn, is 
er echter geen reden om dit te wijzigen. 
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20.2.6 Stabiliteitsverbanden 
20.2.6.1 Eerste-orde elastische berekening 

Krachtsverdeling 

Uit de resultaten van de eerste-orde elastische berekening van de krachtsverdeling in de stabiliteitsverbanden is 
te concluderen dat wind maatgevend is voor de dimensies van de constructie-elementen en niet de ongunstig 
aangenomen ongelijkmatige sneeuwbelasting. Hierbij is er al van uitgegaan dat bouwfase 1, waarin de betonnen 
schalen boven de staalconstructie gemonteerd worden, niet maatgevend is. 

Diagonale dakelementen 

De maximale treknormaalkracht in de diagonale dakelementen is aanzienlijk, waardoor er zeer forse massieve 
stalen staven nodig zijn. Voor de eenvoud is aangenomen dat deze staven overal worden toegepast. Dit lijkt in 
eerste instantie ongunstig, maar vanwege de vereiste maximale vervorming van de constructie, die net niet over-
schreden wordt, is dit nog niet zo vreemd.  

Orthogonale dakelementen 

Ook de maximale druk- en trekkrachten in de orthogonale dakelementen zijn aanzienlijk. Deze krachten zijn 
bovendien veel groter dan de normaalkrachten in de dakelementen buiten de stabiliteitsverbanden. Net als bij de 
diagonale dakelementen is aangenomen dat de maximaal noodzakelijke profielen overal worden toegepast. 

Diagonale gevelelementen 

De maximale treknormaalkracht in de diagonale gevelelementen is eveneens aanzienlijk, waardoor er net als 
voor de diagonale dakelementen zeer forse massieve stalen staven nodig zijn. Voor de eenvoud is wederom 
aangenomen dat deze staven overal worden toegepast. Zoals hiervoor is toegelicht is dit niet ongunstig. Het 
eventueel weglaten van diagonalen waarin de krachten niet erg groot zijn, is om dezelfde reden daarom ook niet 
aan de orde.  

Gevelkolommen 

Naast de te verwachten grote maximale normaalkrachten in de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen treden er 
ook nog niet te verwaarlozen buigende momenten om de as loodrecht op de gevel op. Dit komt doordat de ‘bo-
venranden’ doorgaande buigstijve elementen zijn. De maximale normaalkrachten in de ‘bovenranden’ van de 
gevelkolommen in de verticale stabiliteitsverbanden zijn aanzienlijk groter dan die in de ‘bovenranden’ buiten 
de stabiliteitsverbanden. 

(Bovenste) horizontale regels 

Om dezelfde reden als bij de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen treden er bij de oneven horizontale regels 
eveneens niet te verwaarlozen buigende momenten om de as loodrecht op de gevel op. De diagonale gevelele-
menten sluiten immers midden op de oneven regels aan. Dit is bij de even horizontale regels en de bovenste 
horizontale regels niet het geval, waardoor er nauwelijks buiging om de as loodrecht op de gevel optreedt. De 
normaalkrachten zijn in deze regels daarentegen wel weer groter dan in de oneven horizontale regels. Deson-
danks zijn de oneven regels maatgevend voor de dimensies van de regels. 

Net als bij de orthogonale dakelementen en bij de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen zijn de maximale in-
wendige krachten in de horizontale regels in de stabiliteitsverbanden aanzienlijk groter dan die in de regels bui-
ten de stabiliteitsverbanden. 

Vervormingen 

Uit de resultaten van de eerste-orde elastische berekening van de vervormingen van de stabiliteitsverbanden is te 
concluderen dat, wanneer de gekozen doorsnedegrootheden die voldoen aan de toetsingsregels voor de uiterste 
grenstoestand worden gebruikt, de stabiliteitsverbanden voldoen aan de toetsingsregel voor de bruikbaarheids-
grenstoestand met betrekking tot de totale horizontale doorbuiging. Hierbij is wel uitgegaan van een industrieel 
gebouw aangezien voor andere gebouwen de toetsingsregel wel erg ‘veeleisend’ is. 

Net als voor de krachtsverdeling is ook voor de vervormingen wind maatgevend en niet de ongunstig aange-
nomen ongelijkmatige sneeuwbelasting.  
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Algemeen 

In zijn algemeenheid kan met betrekking tot de uitgevoerde eerste-orde elastische berekeningen nog worden 
opgemerkt dat de berekende respons een redelijk uitgangspunt is voor het dimensioneren en controleren van de 
verschillende elementen. Er zijn dan wel geen imperfecties meegenomen in de berekening en er heeft dan wel 
geen aanpassing van de respons plaatsgevonden, wat bij een eerste orde elastische berekening volgens NEN 
6770 eigenlijk nodig is, maar de gunstige invloed van de vertakkende kolommen onder de stabiliteitsverbanden 
is wel geheel verwaarloosd (paragraaf 12.3.3.2). Bovendien komen de gekozen doorsnedegrootheden van de 
verschillende elementen redelijk overeen met de eerste aannames waarmee de krachtsverdeling berekend is 
(tabel 19.2 en tabel 19.3).  

Het was echter vermoedelijk eenvoudiger geweest om de vertakkende kolommen wel mee te modelleren in 
Ansys. Er hadden dan geen extra berekeningen uitgevoerd hoeven te worden om de verticale belastingen op de 
kolommen te vertalen in horizontale belastingen op de horizontale stabiliteitsverbanden. De in Ansys aange-
brachte belastingen waren dan ook veel eenvoudiger te controleren geweest. 

Met betrekking tot het Ansys-model was het verder nog praktisch geweest wanneer er bij het bouwen van het 
model rekening gehouden was met het feit dat de resultaten van de krachtsverdeling nog gesuperponeerd moes-
ten worden met resultaten uit PC-Frame. Dit met name vanwege de variërende richtingen van de elementassen-
stelsels van de horizontale regels en de gevelkolommen. 

Er dient nog opgemerkt te worden dat de uitgevoerde superpositie van de eerste-orde elastische berekeningen uit 
Ansys en PCFrame strikt genomen niet toegestaan is. De in Ansys uitgevoerde berekeningen zijn namelijk geen 
zuivere eerste-orde berekeningen omdat er gebruik is gemaakt van enkel-trek-elementen (LINK10), die een 
iteratieve berekening vragen om drukkrachten in de elementen te elimineren. 

20.2.6.2 Tweede-orde instabiliteit  

In tegenstelling tot bij de berekening van de vertakkende kolom en het bijbehorend dakvlak buiten de stabili-
teitsverbanden zijn er bij de berekening van de stabiliteitsverbanden geen eigenwaardenberekeningen uitge-
voerd. Hierdoor is eigenlijk niets zinnigs te zeggen over de tweede-orde instabiliteit van de orthogonale 
dakelementen van de horizontale stabiliteitsverbanden. De aangenomen kniklengte van 2 ⋅ lsys  is dan ook wille-
keurig te noemen.  

Op basis van de eigenwaardenberekeningen die voor de vertakkende kolom en het bijbehorend dakvlak buiten 
de stabiliteitsverbanden zijn uitgevoerd, is het echter wel aannemelijk dat ook voor de horizontale stabiliteitsver-
banden geldt dat de weerstand tegen knik gering is. Ook bij de horizontale stabiliteitsverbanden en de onder-
staande vertakkende kolommen kan het immers voorkomen dat niet alleen de vertakkende kolommen maar ook 
diverse  dakelementen aanzienlijk op druk belast worden. Bovendien zijn ook de horizontale stabiliteitsverban-
den ontworpen met scharnierende verbindingen tussen de elementen, waardoor het dak ter plaatse van de ver-
banden eveneens geen stijfheid heeft in de richting uit het vlak van het dak. Dit zorgt ervoor dat de 
kolomelementen bij instabiliteit eenvoudig door het dak heen kunnen ‘prikken’.  

De eventuele lage weerstand tegen knik kan in ieder geval weer verhoogd worden door de orthogonale dakele-
menten onderling momentvast te verbinden of door ze ook nog momentvast met de vertakkende kolommen te 
verbinden zodat het dakvlak stijfheid krijgt. Dit heeft uiteraard weer invloed op de krachtsverdeling en de ver-
vormingen. 

20.2.7 Algemeen  
Als algemene conclusie van deel 2E kan worden gesteld dat de ontworpen vertakkende kolomconstructie niet zo 
optimaal is als bij het ontwerp voor ogen stond. Dit komt met name omdat bij het bestuderen van de stabiliteit 
van de vertakkende kolomconstructie in deel 2C alleen aandacht besteed is aan de eerste-orde stabiliteit en niet 
aan de tweede-orde stabiliteit. Deze tweede-orde stabiliteit blijkt echter wel van grote invloed. De nadeligste 
ontwerpbeslissing met betrekking tot de tweede-orde stabiliteit is de toepassing van scharnierende verbindingen 
in het orthogonale dakraster. 

20.3 Keuzes 
Op basis van de hiervoor geformuleerde algemene conclusie wordt er voor gekozen om voor het laatste deel van 
dit afstudeerproject het ontwerp van het gebouw met de vertakkende kolomconstructie nog aan te passen. Hier-
toe worden de ontworpen scharnierende verbindingen tussen de elementen van het hele orthogonale dakraster 
vervangen door momentvaste verbindingen. Verder wordt dit buigstijve raster eveneens momentvast met de 
toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen verbonden. 
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Ondanks dat dergelijke aanpassingen van grote invloed zijn op de respons van de draagconstructie en daarmee 
op de dimensionering van de elementen van de constructie, wordt de constructie niet opnieuw berekend. Er 
wordt bij het detailleren van de vertakkende kolomconstructie in het volgende en laatste deel van dit afstudeer-
project daarom uitgegaan van de verschillende doorsnedenafmetingen van de draagconstructie-elementen, zoals 
die bij de toetsingen in dit deel zijn bepaald.  
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21 Detaillering 
21.1 Inleiding 
In dit laatste deel van het afstudeerrapport wordt nog kort ingegaan op de detaillering van de vertakkende ko-
lomconstructie. Hierbij wordt uitgegaan van alle keuzes die in de vorige vijf delen van het rapport aan de orde 
zijn gekomen.  

In paragraaf 21.2 wordt eerst ingegaan op de detaillering van de aansluiting tussen de dakconstructie en de ver-
takkende kolommen. Daarna komt de aansluiting tussen de dakconstructie en de gevelconstructie aan de orde. In 
paragraaf 21.4 wordt vervolgens nog ingegaan op de dakconstructie zelf, gevolgd door een bespreking van de 
detaillering van de vertakkende kolommen. In paragraaf 21.6 wordt tenslotte de gevelconstructie nader bekeken. 

Bij dit deel horen ook de tekeningen die zich in de aparte tekeningenmap bevinden. In het vervolg van dit deel 
wordt echter niet expliciet naar deze tekeningen verwezen. 

21.2 Dakconstructie - vertakkende kolommen  
21.2.1 Bouwtechniek 
De aansluitingen tussen de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen, de primaire en de secundaire dak-
constructie zijn gerealiseerd met zogenaamde stalen koppelstukken. Op basis van de aansluiting van de koppel-
stukken met de vertakkende kolommen zouden er vier verschillende typen koppelstukken onderscheiden kunnen 
worden. Deze typen zijn (afbeelding 2.2): 

1 verbinding tussen een ‘tak’ op het tweede vertakkingsniveau en het dakraster  
ter plaatse van knoop 411, 421, 431 en 441 

2 verbinding tussen een ‘tak’ op het tweede vertakkingsniveau en het dakraster  
ter plaatse van knoop 412, 422, 432 en 442  

3 verbinding tussen een ‘tak’ op het tweede vertakkingsniveau en het dakraster  
ter plaatse van knoop 413, 423, 433 en 443 

4 verbinding tussen een ‘tak’ op het tweede vertakkingsniveau en het dakraster  
ter plaatse van knoop 414, 424, 434 en 444  

Hierbij zijn de koppelstukken van type 2 en type 4 het spiegelbeeld van elkaar. Elk van deze type koppelstukken 
komt 4 ⋅ 36 = 144 keer in de vertakkende kolomconstructie voor. Op basis van de aansluiting van de koppel-
stukken met de primaire dakconstructie zijn er echter meer dan vier typen koppelstukken aan te merken. In de 
primaire dakconstructie zijn immers plaatselijk diagonalen van de horizontale stabiliteitsverbanden aanwezig. 
De koppelstukken zijn zodanig ontworpen dat er in het totaal acht subtypen koppelstukken zijn, namelijk van 
elk van de hiervoor genoemde typen koppelstukken twee subtypen voor binnen en buiten de stabiliteitsver-
banden. Op die manier komt elk subtype minimaal 4 ⋅ 16 = 64 keer (buiten de stabiliteitsverbanden) en maxi-
maal 4 ⋅ 20 = 80 keer (binnen de stabiliteitsverbanden) in de vertakkende kolomconstructie voor. De subtypen 
van de koppelstukken voor de aansluitingen binnen de stabiliteitsverbanden zijn zodanig ontworpen dat alle 
verschillende aansluitingen met de diagonalen van de horizontale stabiliteitsverbanden gemaakt kunnen worden. 
Deze aansluitingen hoeven echter niet allemaal ook werkelijk gerealiseerd te worden. 

De koppelstukken zorgen, om precies te zijn, voor de aansluiting op de bovenste ‘tak’ van een vertakkende 
kolom, op vier elementen van het orthogonale dakraster, op vier buckelschalen en eventueel op één of meerdere 
diagonalen van de horizontale stabiliteitsverbanden. Constructief zou het meest optimaal zijn om de systeem-
lijnen van alle genoemde constructie-onderdelen door één punt te laten gaan. Dit is echter praktisch, vanwege 
het grote aantal elementen en vanwege de afmetingen van de elementen, niet uitvoerbaar. Het ontwerp van de 
koppelstukken is daarom zodanig dat de systeemlijnen van de kolomelementen, van de orthogonale dakelemen-
ten en van de diagonale dakelementen elkaar in ieder geval wel in één punt snijden. De hoger gelegen systeem-
lijnen van de randbalken van de buckelschalen gaan niet door deze punten, maar ze zijn wel in twee richtingen, 
horizontaal gezien, symmetrisch gepositioneerd ten opzicht van de punten.  

Ondanks de excentriciteit van de systeemlijnen van de buckelschalen veroorzaken gelijkmatige, verticale be-
lastingen op het dak toch alleen maar normaalkrachten in de koppelstukken. Ongelijkmatige, verticale belas-
tingen op het dak veroorzaken daarentegen ook buigende momenten in de koppelstukken. Bij gelijkmatige, 
horizontale belastingen op de opleggingen  van de buckelschalen treden er ook buigende momenten op in de 
koppelstukken en bij ongelijkmatige, horizontale belastingen op de opleggingen zullen er zelfs wringende mo-
menten optreden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat al de genoemde buigende en wringende momenten in 
de koppelstukken, oftewel aan de toppen van de bovenste ‘takken’, in de berekening van de hoofddraagcon-
structie in deel 2E verwaarloosd zijn omdat de systeemlijnen door één punt aangenomen zijn. De momenten Comment [MSOffice405]:  
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door horizontale belastingen zullen echter relatief klein zijn omdat deze belastingen alleen optreden door wind 
op de betonnen dakelementen.  

Er is geen expliciete keuze gemaakt voor de productiewijze van de stalen koppelstukken. Vanwege de grote aan-
tallen is het, economisch gezien, mogelijk om de koppelstukken als gietstukken uit te voeren maar het is uiter-
aard ook mogelijk om de koppelstukken uit verschillende onderdelen op te bouwen en die aan elkaar te lassen. 
Wanneer de koppelstukken gegoten zouden worden, moeten er wel bij de koppelstukken in de stabiliteitsver-
banden of overal aansluitmogelijkheden voor vier diagonalen ontworpen worden of moeten er op die koppel-
stukken nabewerkingen worden uitgevoerd ter plaatse van de aansluitingen van de relevante diagonalen.  

In de tekeningen zijn de koppelstukken als in elkaar gelaste onderdelen weergegeven. Hierbij bestaat elk kop-
pelstuk uit zes aan elkaar gelaste ronde buisprofielen. Vier buizen hebben dezelfde diameter als de orthogonale 
dakelementen, één heeft dezelfde diameter als de aansluitende ‘tak’ van de vertakkende kolom en de laatste buis 
kan bijvoorbeeld ook dezelfde diameter als de orthogonale dakelementen hebben, maar dit is geen dwingende 
eis. Op de laatst genoemde buis, die de aansluiting met de vier betonnen schalen moet realiseren, is een grote 
ronde stalen plaat, het zogenaamde oplegplateau, gelast. Indien het om constructieve redenen wenselijk is, kun-
nen er tussen de buis en de plaat nog, bijvoorbeeld acht, stalen platen gelast worden. Bij de koppelstukken voor 
de horizontale stabiliteitsverbanden worden er tussen de vier buizen, waarop de orthogonale dakelementen aan-
sluiten, vier stalen platen gelast. Via deze stalen platen kunnen de verbindingen met de diagonale dakelementen 
gerealiseerd worden. De vier stalen platen hebben afgeronde hoeken, waardoor het lijkt alsof ze samen één 
ronde plaat vormen.  

De aansluitingen tussen de koppelstukken en de orthogonale dakelementen, die momentvast moeten worden 
uitgevoerd, kunnen gerealiseerd worden met kopplaatverbindingen. Hiertoe moeten zowel op de vier ronde 
buizen van de koppelstukken als op de ronde buizen van de orthogonale dakelementen stalen kopplaten gelast 
worden. Het voordeel van het toepassen van kopplaatverbindingen is dat de verbindingen maatafwijkingen kun-
nen opvangen, doordat er vulplaatjes tussen de kopplaten kunnen worden aangebracht wanneer twee kopplaten 
niet precies op elkaar aansluiten. 

De verbindingen tussen de diagonale dakelementen en de koppelstukken kunnen worden uitgevoerd met gaffel-
verbindingen. Hiertoe moeten de horizontale platen tussen de buizen van de koppelstukken voorzien worden van 
openingen en moeten de massieve stalen staven, die de diagonalen vormen, voorzien worden van zogenaamde 
gaffels. Door de gaffelverbindingen kunnen de diagonale dakelementen in het horizontale vlak scharnieren ten 
opzichte van de koppelstukken en dus ten opzichte van de orthogonale dakelementen, die momentvast met de 
koppelstukken verbonden zijn. 

De koppelstukken kunnen via lasverbindingen met de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen  ver-
bonden worden. Eventueel is het ook mogelijk dat er geen twee aparte buizen worden gebruikt voor de ‘tak’ van 
de kolom en voor het onderste element van het koppelstuk maar dat er sprake is van één doorgaande buis. In dat 
geval maakt de ‘tak’ onderdeel uit van het koppelstuk. Omdat er ook steeds vier bovenste ‘takken’ van een ver-
takkende kolom bij elkaar komen, zouden eventueel ook vier ‘takken’, vier koppelstukken en vier orthogonale 
dakelementen als één groot, piramidevormige koppelstuk kunnen worden uitgevoerd.  

De aansluitingen tussen de koppelstukken en de buckelschalen kunnen worden gerealiseerd met oplegmateriaal 
en met draadeinden, ringen en moeren. Hiertoe moeten er wel nog openingen in de oplegplateaus van de koppel-
stukken worden aangebracht. De draadeinden kunnen, vlak voor het monteren van de betonnen schalen, in de 
vooraf in de randbalken van de schalen ingestorte schroefhulzen gedraaid worden. Vervolgens kunnen, bij de 
montage van een schaal, de vier draadeinden door de openingen in de oplegplateaus gestoken worden. Om er 
voor te zorgen dat maatafwijkingen kunnen worden opgevangen, kan één opening als passend gat voor de 
draadeinden worden uitgevoerd. Twee andere openingen moeten dan als ruime gaten worden uitgevoerd en de 
vierde opening kan een slobgat in diagonale richting zijn. Hierbij ligt het slobgat steeds schuin tegenover het 
passende gat. Uiteraard dienen er ook in het oplegmateriaal dat op het oplegplateau van de koppelstukken aan-
wezig is, openingen te zijn aangebracht. Na het positioneren van een betonnen schaal kunnen de verbinding 
definitief gerealiseerd worden, door over de uiteinden van de draadeinden ringen te schuiven en moeren aan te 
draaien. 

Doordat de randbalken van de betonnen schalen nog voorzien zijn van consoles, zullen de afmetingen van de 
oplegplateaus niet gering zijn. Deze afmetingen komen in paragraaf 21.2.2 nog nader aan de orde evenals de 
afmetingen van het oplegmateriaal. Welk type oplegmateriaal wordt toegepast wordt verder niet bekeken. 

Neerwaartse, verticale krachten op de opleggingen van een buckelschaal kunnen via het oplegmateriaal over-
gebracht worden op de koppelstukken. Eventuele opwaartse verticale krachten op de opleggingen van een 
buckelschaal kunnen daarentegen via de draadeinden, de ringen en de moeren overgebracht worden op de 
koppelstukken. Horizontale krachten op de opleggingen van een buckelschaal worden in het ongunstigste geval 
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geheel via afschuiving van één draadeind overgebracht op een koppelstuk. Over het algemeen zullen horizontale 
krachten echter ook via wrijving boven en onder het oplegmateriaal overgebracht kunnen worden op de koppel-
stukken.  

Een nadeel van de ontworpen aansluitingen is dat de buckelschalen eventuele horizontale uitzetting of inkrim-
ping van de staalconstructie door horizontale of verticale belastingen of door temperatuurverschillen niet zonder 
meer kunnen laten optreden. Ook kunnen eventuele horizontale vervormingen van de betonschalen door bij-
voorbeeld krimp, kruip of temperatuurverschillen niet zonder meer optreden. Dergelijke verhinderde vervor-
mingen zullen daardoor krachten in de schalen veroorzaken. In hoeverre dit van belang is, is echter niet nader 
bekeken. Verder is het bij de ontworpen aansluitingen van belang dat het oplegmateriaal in staat is om de hoek-
verdraaiingen van de koppelstukken te volgen zodat de betonnen schalen dit niet hoeven te doen. Hoe groot 
deze hoekverdraaiingen zijn, is niet bekend omdat bij het berekenen van de hoofddraagconstructie in deel 2E de 
verbindingen aan de uiteinden van de dakelementen nog als scharnieren geschematiseerd zijn. 

21.2.2 Detailafmetingen 
21.2.2.1 Oplegging en bevestiging buckelschalen 

Oplegging 

In paragraaf 9.14 van NEN 6720 staan voorwaarden waaraan opleggingen van betonelementen moeten voldoen 
[13]. Deze paragraaf uit NEN 6720 wordt daarom gebruikt om de aansluiting tussen een betonnen buckelschaal 
en het stalen koppelstuk te dimensioneren en te controleren.  

Oplegdruk 

Volgens paragraaf 9.14.2 en 9.14.3 van NEN 6720 luidt de toetsingsregel voor de oplegdruk:  

Fd < 2/3 ⋅ f’b ⋅ Amin 

Er wordt er vanuit gegaan dat de oplegdruk in de randbalk van de betonnen schaal maatgevend is en niet die in 
het oplegmateriaal of die in het ondergelegen stalen oplegplateau. Dit is een logische veronderstelling. Verder 
wordt er uitgegaan van beton van sterkteklasse B25 en van de maximale verticale belasting volgens fundamen-
tele combinatie 1a in de gebruiksfase van 1/4 ⋅ 74.202 = 18.551 N (paragraaf 13.2). De afmetingen van het op-
legmateriaal worden gesteld op een uitwendige diameter van 110 mm en een inwendige diameter van 40 mm. 
Voor de toetsing geldt nu: 

18.551 < 2/3 ⋅ 15 ⋅ (π ⋅ 552 - π ⋅ 202)   
18.551 <  82.467 N    

De gekozen afmetingen van het oplegmateriaal zijn dus volgens de toetsingsregel voor de oplegdruk geschikt.  

Opleglengte 

Volgens paragraaf 9.14.3 van NEN 6720 luidt de toetsingsregel voor de opleglengte:  

a ≥ a1 + a2 + c  

Vanwege het feit dat er een oplegmateriaal ontworpen is dat lastspreidend is en dat vervormingen en hoekver-
draaiingen toestaat, geldt er dat a2 = 0. Uitgaande van milieuklasse 1 geldt er verder dat c = 25. Voor de rand-
balken van de betonnen schalen geldt dat voor a1 minimaal moet gelden dat: 

a1 = 50 + 0,004 ⋅ l 
a1 = 50 + 0,004 ⋅ (4.150 – 400) 
a1 = 65 mm 

Verder geldt er, uitgaande van een rond oplegmateriaal, voor a1: 

π ⋅ (0,5 ⋅ a1)2 = Fd / 2/3 ⋅ f’b  
π ⋅ (0,5 ⋅ a1)2 = 18.551 / 2/3 ⋅ 15  
a1 = 49 mm 

Er geldt dus dat a1  = 65 mm.  

Uitgaande van een afstand van het oplegmateriaal tot de rand van het oplegplateau van minimaal 0 mm en van 
een afstand van het oplegmateriaal tot de rand van de betonbalk van eveneens minimaal 25 mm geldt er nu voor 
de toetsing: 

0 + (25 + 110) ⋅ √2 ≥ 65 + 0 + 25  
190,9 ≥ 90,1  
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De gekozen afmetingen van het oplegmateriaal en de afstanden van het oplegmateriaal tot de rand van het op-
legplateau en tot de rand van de betonbalk zijn dus volgens de toetsingsregel voor de opleglengte geschikt. Bij 
de gekozen afmetingen hoort een oplegplateau met een diameter van minimaal: 

d = (100 + 25 + 110) ⋅ √2 ⋅ 2  
d ≈ 666 mm   

Algemeen 

Ondanks dat de oplegdruk in het betonnen dakelement en de opleglengte van het element vrij ruim aan de toet-
singsregels voldoen, worden het detail in het algemeen en de afmetingen van het oplegmateriaal in het bijzon-
der, niet aangepast. Een reden hiervoor is dat het oplegmateriaal anders een zeer smalle ring zou worden, 
vanwege het noodzakelijk gat in het midden van 40 mm, wat het uitvoeringstechnisch gezien erg kwetsbaar zou 
maken. Bovendien moet het oplegmateriaal zelf ook de verticale drukkrachten kunnen opnemen en daarnaast 
moet het ook nog horizontale schuifkrachten kunnen overbrengen. De afmetingen van het oplegmateriaal en het 
oplegplateau zijn echter ook weer niet te groot gekozen omdat het oplegmateriaal een hoekverdraaiing van de 
oplegging moet kunnen toestaan, zonder dat de draagweg rechtstreeks via het stalen oplegplateau loopt. Wan-
neer dit zou gebeuren, zouden het oplegplateau en/of het betonelement immers beschadigd kunnen raken. 

Bevestiging 

In paragraaf 13.3.2 van NEN 6770 staan voorwaarden waaraan bouten moeten voldoen [3]. Deze paragraaf uit 
NEN 6770 wordt gebruikt om de draadeinden in de betonelementen te dimensioneren en te controleren. 

Ankersterkte  

Voor de controle van de ankersterkte is belastingcombinatie 1c (permanent + extreem wind 2) in de gebruiks-
fase maatgevend. Bij die belastingscombinatie worden de draadeinden lokaal zowel op trek als op afschuiving 
belast (bijlage 18). Er wordt uitgegaan van een draad M12 van sterkteklasse 4.6 en een stalen oplegplateau van 
sterkteklasse S235 met een dikte van 5 mm. De toetsingsregel volgens NEN 6770 luidt dan: 

1
F4,1

F
F
F

d;u;t

d;s;t

d;u;v

d;s;v ≤
⋅

+  

1
192.244,1
316.725,0

128.16
746.3

≤
⋅
⋅

+      

 0,28 < 1  

want er geldt voor een draad M12 van sterkteklasse 4.6 dat: 

Ft;u;d = 0,72 ⋅ αred;2 ⋅ ft;b;d ⋅ Ab;s  
Ft;u;d = 0,72 ⋅ 1 ⋅ 400 ⋅ 84   
Ft;u;d = 24.192 N 

en: 

Fv;u;d = 0,48 ⋅ αred;2 ⋅ ft;b;d ⋅ Ab;s  
Fv;u;d = 0,48 ⋅ 1 ⋅ 400 ⋅ 84   
Fv;u;d = 16.128 N 

en er geldt, ten opzicht van het oplegplateau, dat: 

Ft;u;d < 0,48 ⋅ π  ⋅ dm ⋅ tp ⋅  ft;d 
24.192 < 0,48 ⋅ π  ⋅ 14 ⋅ 5⋅ 360  
24.192 < 38.001 N 

Algemeen  

Ondanks dat de ankersterkte ruim aan de eisen voldoet, wordt het anker niet aangepast. Een reden hiervoor is 
dat kleinere diameters en lagere sterkteklassen niet gangbaar zijn.  

Voor het passende gat in elk oplegplateau wordt uitgegaan van een diameter van 14 mm, die 2 mm groter is dan 
de diameter van het draadeind van 12 mm. De grootte van de ruime gaten wordt geschat op 40 mm en die van 
het slobgat op 14 ⋅ 40 mm2

. 
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21.2.2.2 Aansluiting diagonalen  

Voor de vier stalen platen van de koppelstukken, die dienen voor de aansluitingen met de diagonalen van de 
horizontale stabiliteitsverbanden wordt uitgegaan van een fictieve diameter van 819,1 mm. Op die manier zijn 
alle stalen platen minimaal 300 mm breed en is het mogelijk om de noodzakelijke randafstand van de openingen 
van rond de 120 mm te realiseren. Deze randafstand is terug te vinden in productspecificaties van massieve sta-
len trekstangen, uitgaande van een diameter van 72 mm zoals berekend in paragraaf 19.4.1. In deze specificaties 
zijn ook de noodzakelijke dikte van de platen van 40 mm, de grootte van de opening van 54 mm en de toe te 
passen bout M52, terug te vinden  

21.2.2.3 Aansluiting orthogonale dakelementen 

De kopplaatverbindingen zijn niet gedimensioneerd. Wel is de plaats van de kopplaatverbindingen in zoverre 
vastgelegd dat deze zich op een afstand van meer dan 0,5 ⋅ 819,1 = 409,55 mm van het hart van het koppelstuk 
bevinden. Dit is gedaan om voldoende ruimte te laten voor de stalen platen van de koppelstukken in de stabili-
teitsverbanden, die voor de aansluiting met de diagonalen zorgen. 

21.3 Dakconstructie - gevelconstructie 
De detaillering van de aansluiting tussen de dak- en de gevelconstructie is niet uitgewerkt. Voor deze detail-
lering is het net als bij de aansluiting tussen de dakconstructie en de vertakkende kolommen belangrijk om er 
voor te zorgen dat zoveel mogelijk systeemlijnen door één punt gaan. Ook hier zal dit voor de buckelschalen 
niet mogelijk zijn, maar vanwege de al in deel 2D ontworpen extra brede randbalken kunnen de hoger gelegen 
systeemlijnen van de randbalken van de buckelschalen, horizontaal gezien, wel symmetrisch gepositioneerd 
worden ten opzicht van het snijpunt van de systeemlijnen van de orthogonale dak- en gevelelementen.  

Ondanks de excentriciteit van de systeemlijnen van de buckelschalen kunnen gelijkmatige, verticale belastingen 
op het dak dan toch alleen maar normaalkrachten in de ‘bovenranden’ van de gevelkolommen veroorzaken. 
Ongelijkmatige, verticale belastingen op het dak veroorzaken daarentegen ook buigende momenten. Bij gelijk-
matige, horizontale belastingen op de opleggingen  van de buckelschalen treden er ook buigende momenten op 
en bij ongelijkmatige, horizontale belastingen op de opleggingen zullen er zelfs wringende momenten optreden. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat al de genoemde buigende en wringende momenten in de ‘bovenranden’ 
van de gevelkolommen, in de berekening van de hoofddraagconstructie in deel 2E verwaarloosd zijn omdat de 
systeemlijnen door één punt aangenomen zijn. De momenten door horizontale belastingen zullen echter relatief 
klein zijn, omdat de belastingen alleen optreden door wind op de betonnen dakelementen.  

21.4 Dakconstructie 
Er is hiervoor alleen gesproken over de detaillering van de aansluitingen van de dakconstructie met de onder-
staande hoofddraagconstructie, maar er is ook nog een specifieke aansluiting die alleen bij de dakconstructie 
hoort. Het betreft de aansluiting van de ‘elkaar kruisende’ diagonalen in verschillende vakken van het orthogo-
nale dakraster ter plaatse van de horizontale stabiliteitsverbanden.  

Aangezien de diagonalen een diameter van 72 mm hebben en de aansluitpunten  voor de diagonalen ter plaatse 
van de koppelstukken aan de toppen van de bovenste ‘takken’ van de kolommen zich overal op dezelfde hoogte 
bevinden, is het niet mogelijk om twee diagonalen elkaar ook daadwerkelijk te laten ‘kruizen’ (paragraaf 
19.4.1). Er is daarom een speciale koppelschijf ontworpen waaraan vier massieve stalen trekstangen met gaffel-
verbindingen bevestigd kunnen worden. Deze vier trekstangen kunnen dan samen het ‘stabiliteitskruis’ vormen. 

De koppelschijf is ontworpen met een buitendiameter van 700 mm en een binnendiameter van 220 mm zodat de 
noodzakelijke randafstanden van 120 mm mogelijk zijn (paragraaf 21.2.2.2). Net als de platen van de koppel-
stukken waaraan de massieve staven bevestigd zijn, hebben de koppelschijven een dikte van 40 mm. 

De koppelschijven bevinden zich precies in het midden van de vakken van het orthogonale dakraster en zijn 
daardoor precies onder de ronde openingen in de betonnen buckelschalen, waarboven de daglichtkoepels zitten, 
aanwezig. Hierdoor hebben de koppelschijven als nadeel dat ze een deel van het daglicht dat via de koepels naar 
binnen komt tegenhouden. Door de koppelschijven aan de bovenzijde zo reflecterend mogelijk te maken is het 
misschien echter mogelijk ze als een soort hulpmiddel voor indirecte verlichting te gebruiken. 

21.5 Vertakkende kolommen  
De stalen, ronde buisprofielen die de ‘stam’ en de ‘takken’ van een vertakkende kolom vormen, kunnen met 
elkaar verbonden door middel van gietstukken. Dit kan aantrekkelijk zijn vanwege de aantallen identieke ele-
menten van minimaal 36 en maximaal 144. Een andere optie is om de stalen buizen direct aan elkaar te lassen. 
Deze detaillering is niet uitgewerkt. 
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Voor de detaillering van de aansluitingen in de vertakkende kolommen is het, evenals trouwens voor die van de 
verbindingen in de gevel en het dak, belangrijk dat de montage op de bouwplaats zo eenvoudig mogelijk is, 
maar dat ook het transport van de onderdelen uitvoerbaar is. Verder moet er bij de detaillering op gelet worden 
dat het mogelijk is om de vertakkende kolommen in de bouwfase waarin de betonnen schalen gemonteerd wor-
den extra te steunen, aangezien de vertakkende kolommen niet op de bijbehorende belastingen gedimensioneerd 
zijn (hoofdstuk 13). 

21.6 Gevelconstructie 
De detaillering van de gevelconstructie is niet nader uitgewerkt.  
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22 Conclusies 
22.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de conclusies geformuleerd die betrekking hebben op het hele afstudeerproject ‘Vertak-
kende kolomconstructies’. Hierbij wordt, in verband met de leesbaarheid van het hoofdstuk, ook het ontwerp dat 
in het tweede deel van dit afstudeerproject is gemaakt, samengevat.  

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de definitie van vertakkende kolommen herhaald zoals deze na 
het uitvoeren van de literatuurstudie in deel 1 is vastgelegd. Vervolgens wordt er een aantal aspecten van vertak-
kende kolomconstructies besproken waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen algemene besprekingen en be-
sprekingen die specifiek betrekking hebben op het gemaakte ontwerp. De verschillende aspecten die aan de orde 
komen zijn: 

- voor- en nadelen  
- draagstructuur  
- geometrie draagstructuur 
- gebouw 
- constructiemateriaal 

Bij het bespreken van de aspecten die betrekking hebben op het gemaakte ontwerp wordt de aandacht hoofd-
zakelijk gericht op de primaire draagconstructie en in het bijzonder nog op de vertakkende kolommen en het 
dakvlak. De secundaire constructie en de gevel komen slechts zeer bescheiden aan bod. 

De algemene besprekingen van de genoemde aspecten zijn ook al in de conclusies van deel 1 aan de orde ge-
weest en de besprekingen van de genoemde aspecten die betrekking hebben op het ontwerp zijn tevens in de 
conclusies van deel 2B, deel 2C en deel 2E aan de orde geweest. In de paragrafen van dit hoofdstuk waarin de 
genoemde aspecten worden besproken, worden de conclusies van deel 1 en deel 2 samengevat en worden er re-
laties gelegd. 

De conclusies worden afgesloten met een overweging waarbij wordt ingegaan op de doelstelling van het afstu-
deerproject en op de vraag in hoeverre deze doelstelling ook is gehaald. Ook wordt er teruggeblikt op het proces 
van het afstudeerproject. 

22.2 Definitie 
De definitie voor vertakkende kolommen luidt dat het complexe kolommen zijn, die zijn opgebouwd uit meer-
dere lijnvormige draagconstructie-elementen, die bij een verticale neerwaartse belasting aan de top van de ko-
lom in ieder geval op druk belast worden, en waarbij het aantal lijnvormige elementen en/of de breedte van de 
kolom van onder naar boven toeneemt. 

22.3 Voor- en nadelen 
Achtereenvolgens komen in deze paragraaf de voordelen en de nadelen van vertakkende kolomconstructies aan 
de orde. 

22.3.1 Voordelen 
Algemeen 

Voor vertakkende kolommen geldt dat ze, doordat ze naar boven toe breder worden, in vergelijking met enkele 
kolommen, kunnen zorgen voor een reductie van de overspanning van bovengelegen horizontale draagconstruc-
tie-onderdelen. Door het reduceren van de overspanning van horizontale onderdelen kunnen deze over het alge-
meen slanker en met minder materiaal worden uitgevoerd doordat de inwendige krachten, zoals buigende 
momenten en dwarskrachten, kleiner zijn.  

Het opsplitsen van vertakkende kolommen in meerdere kortere elementen kan een voordeel van vertakkende 
kolomconstructies ten opzichte van enkele kolomconstructies opleveren wanneer hierdoor de gevoeligheid voor 
knik afneemt. Over het algemeen geldt dat een geringe lengte van een element gunstig is voor de weerstand te-
gen knik en daarmee ook voor de mogelijke slankheid van het element en de hoeveelheid materiaal die voor het 
element nodig is. Bovendien kunnen de krachten in de afzonderlijke elementen van een vertakkende kolom vaak 
lager zijn dan in het element van één enkele kolom, door het splitsen van de kolom. Daar staat tegenover dat er 
in meer elementen altijd meer materiaal gaat. 

Comment [MSOffice410]:  

Comment [MSOffice411]:  



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings  

   
248 

Ontwerp 

Voor de in deel 2 ontworpen vertakkende kolomconstructie, onder andere bestaand uit zes bij zes vertakkende 
kolommen en een vierkant dakraster, gaat het voordeel van verminderde knikgevoeligheid niet op. Uit de resul-
taten van de berekeningen uit deel 2E blijkt dat de zogenaamde n-factoren die voor een gedeelte van de con-
structie berekend zijn, vrij laag zijn en dat de kniklengten voor onder andere de elementen van de vertakkende 
kolommen vrij hoog zijn. Zo is de kniklengte van de ‘stam’ van de zich twee maal in vieren vertakkende kolom 
1,95 ⋅ lsys terwijl voor de kniklengte van een enkele, scharnierend verbonden kolom in een star geschoorde con-
structie geldt dat lbuc = lsys. De grote knikgevoeligheid komt omdat in de ontworpen constructie bij belastingen 
door eigen gewicht en wind niet alleen de vertakkende kolommen aanzienlijk op druk belast wordt maar ook het 
dakraster waardoor elementen onder druk gesteund worden door elementen onder druk. Verder heeft het dak in 
de richting uit het vlak van het dak helemaal geen stijfheid, omdat de dakelementen tussen de toppen van de 
bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen aan beide uiteinden scharnierend verbonden zijn. Hierdoor kan 
het dak niet vóórkomen dat de kolomelementen bij knik als het ware door het dak heen ‘prikken’.  

De knikgevoeligheid van de ontworpen vertakkende kolomconstructie zou verbeterd kunnen worden door de 
dakelementen in ieder geval onderling momentvast te verbinden of door ze ook nog momentvast met de vertak-
kende kolommen te verbinden. Op die manier krijgt het dakvlak stijfheid. Hierdoor verandert uiteraard wel de 
krachtsverdeling in de constructie. Verder zou in het bijzonder de knikgevoeligheid bij windbelasting verbeterd 
kunnen worden door de twee ontworpen horizontale stabiliteitsverbanden in het midden van het gebouw te wij-
zigen in horizontale stabiliteitsverbanden direct achter de gevels waardoor de horizontale windbelasting niet 
door het hele dak hoeft te worden doorgegeven naar de stabiliteitsverbanden.  

Met betrekking tot de eigenwaardenberekening die zijn uitgevoerd om de n-factoren en kniklengtes te bepalen, 
is er wel nog een aantal kanttekeningen te plaatsen. Een belangrijk punt van kritiek is dat er slechts één vertak-
kende kolom gemodelleerd is, waarbij zowel de aangrenzende vertakkende kolommen en het bijbehorend dak-
vlak buiten de stabiliteitsverbanden als de horizontale stabiliteitsverbanden en onderstaande kolommen gesche-
matiseerd zijn tot starre danwel verende steunen. De elementen van de genoemde onderdelen van de constructie 
kunnen uiteraard ook uitknikken maar in het model van één kolom is dat niet meegenomen. De randen van het 
dakvlak boven en naast die ene kolom vervormen immers niet in de knikvormen terwijl dat in werkelijkheid dus 
wel mogelijk is. Vanwege de hiervoor genoemde reden zullen de gevonden n-factoren een onveilige, boven-
grens zijn voor de n-factoren van de vertakkende kolommen en het bijbehorende dakvlak buiten de stabiliteits-
verbanden.  

Verder is het de vraag of de resultaten van de eigenwaardenberekeningen van de vertakkende kolommen en het 
bijbehorende dakvlak buiten de stabiliteitsverbanden wel zonder meer geprojecteerd mogen worden op de ver-
takkende kolommen onder de stabiliteitsverbanden. Dit gebeurt indirect omdat is aangenomen dat de vertak-
kende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden het meest ongunstig zijn. Dit is wat de (eerste-orde) 
krachtsverdeling in de kolommen betreft aannemelijk omdat de kolommen onder de horizontale stabiliteitsver-
banden vanwege die stabiliteitsverbanden kunnen samenwerken. Of dit echter ook voor de tweede-orde effecten 
geldt is niet bekend. Hier komt nog bij dat er voor de kniklengtes van de elementen van de horizontale stabili-
teitsverbanden niet eens eigenwaardenberekeningen zijn uitgevoerd en er slechts (nagenoeg) willekeurige aan-
names zijn gedaan.  

Algemeen 

Tot nu toe is alleen aangegeven wat de voordelen van vertakkende kolomconstructies kunnen zijn ten opzichte 
van enkele kolomconstructies in het geval één enkele kolom vervangen wordt door een vertakkende kolom. Het 
is echter ook mogelijk vertakkende en enkele kolomconstructies te vergelijken in het geval er een serie enkele 
kolommen vervangen wordt door één vertakkende kolom. Wanneer in plaats van een serie enkele kolommen, 
één vertakkende kolom wordt toegepast waarbij de plaats van elke top van een enkele kolom wordt ingenomen 
door de top van een ‘tak’ van de vertakkende kolom, geldt het voordeel van het reduceren van de overspanning 
van bovengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen niet meer. Of het voordeel van het kunnen toepassen 
van slankere elementen bij vertakkende kolommen nog geldt is de vraag. Door het toepassen van vertakkende 
kolommen kunnen de kolomelementen dan wel over het algemeen kleiner zijn dan die van de enkele kolommen, 
maar de krachten in deze elementen hoeven zeker niet kleiner te zijn.  

Het voordeel van het toepassen van een vertakkende kolom in een draagconstructie ten opzichte van een serie 
enkele kolommen is wel dat het aantal ondersteuningen op het onderste niveau van de draagconstructie beperkt 
is. Dit voordeel geldt ook voor het toepassen van één enkele kolom maar, zoals hiervoor al is vermeld, hebben 
vertakkende kolommen weer voordelen ten opzichte van dergelijke kolommen. Ook een groep schuine enkele 
kolommen, die in één punt samenkomen, heeft dit voordeel, al is het in mindere mate. Ten opzichte van deze 
enkele kolommen kan voor de vertakkende kolommen mogelijk wel het voordeel van de slankere kolomele-
menten gelden en bovendien nemen vertakkende kolommen minder ruimte in. 
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Door de voordelen samen te vatten kan er gezegd worden dat door het toepassen van vertakkende kolommen in 
een draagconstructie, kolommen een redelijk grote hart-op-hart-afstand kunnen hebben zonder dat de overspan-
ningen in de erboven gelegen draagconstructie-onderdelen te groot worden en zonder dat de kolomelementen 
zwaar gedimensioneerd hoeven te worden.  

Ontwerp 

Op basis van de voorgaande paragrafen kan gesteld worden dat de ontworpen vertakkende kolomconstructie niet 
alle mogelijke voordelen van vertakkende kolomconstructies geheel benut. 

22.3.2 Nadelen 
Algemeen 

Omdat vertakkende kolommen per definitie uit meerdere elementen bestaan, kunnen vertakkende kolomcon-
structies als nadeel ten opzichte van enkele kolomconstructies hebben dat er meer verbindingen nodig zijn om 
de constructie te realiseren. Dit nadeel kan niet alleen voor vertakkende kolomconstructies gelden, maar ook 
voor anderen complexe kolomconstructies. In hoeverre dit nadeel zwaarwegend is, hangt af van de hoeveelheid 
enkele kolommen die door een vertakkende kolom vervangen wordt. Ook is dit afhankelijk van de soort verbin-
dingen die gerealiseerd moeten worden. 

Ontwerp  

Voor de ontworpen vertakkende kolomconstructie is slechts een beperkt aantal verbindingen in detail bekeken 
waardoor het niet aan te geven is in hoeverre het grote aantal verbindingen een nadeel is. Wel komen er veel, 
over het algemeen complexe, momentvaste verbindingen in de constructie voor er van uitgaande dat de in eerste 
instantie ontworpen scharnierende verbindingen in het dak vervangen worden door momentvaste verbindingen. 
Ook de verbindingen in de vertakkende kolommen zijn momentvast ontworpen. 

Algemeen 

Een tweede nadeel van vertakkende ten opzichte van enkele kolomconstructies kan zijn dat, wanneer een enkele 
kolom vervangen wordt door een vertakkende kolom, de vertakkende kolom over het algemeen meer ruimte 
inneemt. Met name aan de top van de kolom is het verschil in ruimtegebruik groot. 

22.4 Draagstructuur 
Algemeen 

Bij de draagstructuur van vertakkende kolommen kan onderscheid gemaakt worden in een open en een gesloten 
draagstructuur. Er is sprake van een vertakkende kolom met een open draagstructuur wanneer de ‘takken’  van 
de vertakkende kolom alleen maar uit elkaar waaieren en niet samenkomen, en wanneer er zich tussen de ‘tak-
ken’ van de vertakkende kolommen geen horizontale draagconstructie-onderdelen bevinden waarmee de kolom 
een constructief geheel vormt. Bij vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur is dit laatste wel het 
geval.  

Hierna worden zowel kolomconstructies met een open als met een gesloten draagstructuur afzonderlijk bespro-
ken. De nadruk ligt daarbij op kolomconstructies met een gesloten draagstructuur. Aan het einde van de para-
graaf worden vertakkende kolomconstructies met een open en een gesloten draagstructuur met elkaar 
vergeleken.   

22.4.1 Open draagstructuur 
Algemeen 

Bij een vertakkende kolom die een open draagstructuur heeft moeten, in verband met de vormvastheid van de 
kolom, alle verbindingen tussen de verschillende kolomelementen momentvast worden uitgevoerd. Ook moet de 
‘stam’ aan de voet momentvast verbonden worden. Het afdragen van zowel horizontale als verticale belastingen 
gaat bij een vertakkende kolom met een open draagstructuur gepaard met het optreden van aanzienlijke bui-
gende momenten in alle kolomelementen wanneer zowel de ‘stam’ als de ‘takken’ als enkele elementen uitge-
voerd zijn. Een voorbeeld van een ‘vertakkende kolom’ met een zuivere open draagstructuur is een boom uit de 
natuur. Van alle projecten met vertakkende kolommen die in het literatuuronderzoek van het eerste deel van het 
afstudeerproject bestudeerd zijn, is er slechts één die een soort open draagstructuur heeft.  Comment [MSOffice414]:  
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22.4.2 Gesloten draagstructuur 
Algemeen 

Bij vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur is er een onderverdeling te maken aan de hand van 
het soort horizontaal draagconstructie-onderdeel waarmee een vertakkende kolom in zichzelf een gesloten 
draagstructuur vormt. Bij de projecten met vertakkende kolommen die in het literatuuronderzoek van het eerste 
deel van het afstudeerproject bekeken zijn, zijn de volgende verschillende soorten horizontale draagconstructie-
onderdelen tussen de ‘takken’ van één kolom toegepast: 

- vormactieve draagconstructie-onderdelen 
- vormactieve, rechte lijnelementen 
- vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen 

- doorsnede-actieve draagconstructie-onderdelen 
- vectoractieve draagconstructie-onderdelen 

Het soort element of onderdeel waarmee vertakkende kolommen gecombineerd zijn, is van invloed op de ma-
nier waarop de constructieve samenwerking tussen de vertakkende kolommen en de horizontale draagconstruc-
tie-onderdelen plaatsvindt en dus op welke manier er belasting op de vertakkende kolommen wordt afgedragen. 
De belastingafdracht van de verschillende vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur wijkt in ieder 
geval af van die van vertakkende kolommen met een zuivere open draagstructuur.  

Hierna worden de vier genoemde horizontale draagconstructie-onderdelen besproken waarmee vertakkende 
kolommen een gesloten draagstructuur kunnen vormen. 

22.4.2.1 Vormactieve, rechte lijnelementen 

Algemeen 

Voor vertakkende kolommen in combinatie met horizontale, vormactieve, rechte lijnelementen die per definitie 
alleen op normaalkrachten belast worden, geldt dat verticale belastingen op de toppen van de ‘takken’ moeten 
aangrijpen en niet op de horizontale elementen. Wanneer er dus sprake is van een draagconstructie met lijn- 
en/of oppervlaktebelastingen moeten deze belastingen door andere horizontale draagconstructie-onderdelen naar 
de toppen van de ‘takken’ worden afgedragen.  

Ontwerp 

Voor het ontworpen gebouw geldt dat de vertakkende kolomconstructie voorzien is van betonnen schaalelemen-
ten ter grootte van de vakken van het vierkante dakraster. Deze schaalelementen vormen de secundaire dakcon-
structie en ze overspannen tussen vier toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen. 

Algemeen 

Ideale, verticale belasting 

Wanneer vertakkende kolommen met vormactieve, rechte lijnelementen een gesloten draagstructuur vormen, 
kunnen verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ gesplitst worden in normaalkrachten in de 
horizontale elementen en in de bovenste ‘takken’. Als er bij de vormgeving van de geometrie van een vertak-
kende kolom rekening gehouden wordt met het opsplitsen van verticale belastingen, is het voor één bepaald type 
verticale belasting mogelijk dat de drukkrachten in de bovenste ‘takken’ zuiver via drukkrachten in de lager 
gelegen ‘takken’ en de ‘stam’ van de kolom naar de voet van de kolom kunnen worden afgedragen, zonder dat 
er extra horizontale belastingscomponenten ontstaan. Voor dat type belasting heeft de kolom dan een ideale 
geometrie. Deze geometrie wordt ideaal genoemd omdat normaalkrachten over het algemeen gunstigere inwen-
dige krachten zijn dan buigende momenten.  

Ontwerp 

Ideale, verticale belasting 

De vertakkende kolommen in het ontworpen gebouw zijn ontworpen als een gesloten draagstructuur waarbij ze 
in eerste instantie gecombineerd zijn met vormactieve, rechte lijnelementen. Hierbij vormen de lijnelementen 
een vlak, vierkant raster van 4.166 ⋅ 4.166 mm2. Verder zijn de kolommen zodanig vormgegeven dat ze voor een 
gelijkmatige, neerwaartse belasting een ideale geometrie hebben. De kolommen worden namelijk door het eigen 
gewicht van het gebouw op een gelijkmatige, neerwaartse krachten belast. Bij die belasting treden er in principe 
trekkrachten op in de meeste dakelementen en drukkrachten in de kolomelementen. Vanwege de optredende 
normaalkrachten zijn zowel de kolom- als de dakelementen ontworpen als ronde buisprofielen. 
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Algemeen 

Niet-ideale, verticale belasting 

Als de belastingen op de toppen van de ‘takken’ van een kolom gecombineerd met vormactieve, rechte lijnele-
menten, afwijken van de belastingen waarvoor een bepaalde vertakkende kolom een ideale geometrie heeft, 
ontstaan er extra horizontale belastingscomponenten. Deze extra belastingen dienen uiteraard ook te worden 
opgenomen. Als er vanuit gegaan wordt dat vertakkende kolommen alleen aan de voet horizontaal gesteund 
worden of aan de voet en de top, geldt er dat alle horizontale belastingscomponenten, die tussen de voet en de 
top van de kolom aangrijpen, in principe door momentvaste verbindingen van de kolomelementen moeten wor-
den opgenomen.  

Horizontale belasting 

Naast horizontale belastingscomponenten, die optreden als gevolg van verticale belastingen, kunnen er uiteraard 
ook nog andere horizontale belastingen op vertakkende kolomconstructies werken zoals bij voorbeeld windbe-
lasting op de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen. Het opnemen van zulke horizon-
tale belastingen gaat volgens dezelfde principes als bij enkele kolommen. Dat wil zeggen dat de belastingen 
kunnen worden opgenomen door de vertakkende kolommen zelf, door meerdere vertakkende kolommen eventu-
eel in combinatie met horizontale draagconstructie-onderdelen tussen de vertakkende kolommen of door scho-
rende draagconstructie-elementen of -onderdelen. In de eerste twee gevallen is er sprake van een ongeschoorde 
constructie en treden er in de vertakkende kolommen in principe altijd buigende momenten op. 

Ontwerp 

Stabiliteitssysteem  

De ontworpen vertakkende kolomconstructie is uitgevoerd met een geschoord stabiliteitssysteem. Hierbij zijn er 
in het midden van het dakraster twee horizontale stabiliteitsverbanden ontworpen en is er uitgegaan van een 
verticale stabiliteitsverband in het verlengde van de horizontale stabiliteitsverbanden in het midden van elk van 
de vier gevels die weer bestaan uit horizontale regels en verticale, enkele kolommen. De stabiliteitsverbanden 
hebben een breedte van zeven vakken van het primaire dakraster.  

De keuze voor een geschoord stabiliteitssysteem is voor de hand liggend omdat de vertakkende kolomconstruc-
tie zodanig ontworpen is dat gelijkmatige, verticale belastingen via de meest gunstige inwendige krachten in de 
vertakkende kolommen, namelijk normaalkrachten, worden afgedragen. Bij een geschoorde draagconstructie 
worden de belastingen immers ook grotendeels via normaalkrachten afgedragen. Dit terwijl er bij een onge-
schoorde constructie aanzienlijke buigende momenten kunnen optreden.  

Voordeel van een geschoorde draagconstructie is dat de constructie over het algemeen relatief licht en stijf is. 
Nadeel is wel dat bij de ontworpen stabiliteitsverbanden in het midden van het gebouw krachten ten gevolge van 
horizontale windbelasting op de gevel door het dakraster moeten worden doorgegeven tot aan de horizontale 
stabiliteitsverbanden. Doordat er is gekozen om stabiliteitsverbanden in het dak toe te passen en niet om een dak 
met schijfwerking te gebruiken, gelden er geen aanvullende eisen voor de secundaire dakconstructie. 

De vertakkende kolommen zijn in het geschoorde stabiliteitssysteem ontworpen als een constructie die ook 
zonder de stabiliteitsverbanden stabiel is, namelijk als een samenstel van ingeklemde raamwerken met scharnie-
rende verbindingen. Hiertoe zijn alle verbindingen van de kolommen consequent momentvast uitgevoerd, inclu-
sief de verbindingen met de fundering, en zijn alle verbindingen in het dak consequent scharnierend uitgevoerd. 
In de kolomelementen kunnen dus ‘steunpunts’momenten optreden maar in de dakelementen niet. Hierdoor zijn 
de ronde buisprofielen van de kolomelementen niet de meest gunstige profielen meer. Ze hebben echter wel een 
belangrijke architectonische kwaliteit als ‘stam’ en ‘takken’ van de vertakkende kolommen. 

Door de genoemde keuze voor de, ook zonder verbanden, stabiele vertakkende kolomconstructie, zijn de ver-
takkende kolommen op zichzelf al stabiel tijdens de montage terwijl de constructie toch niet gevoelig is voor 
zettingsverschillen. Omdat de vertakkende kolomconstructie in ongeschoorde toestand vermoedelijk een geringe 
stijfheid heeft vanwege de scharnieren in het dak, moet de montage zodanig worden uitgevoerd dat de construc-
tie in de ongeschoorde toestand zo min mogelijk op horizontale krachten of ongelijkmatige verticale krachten 
belast wordt. De montage van de secundaire dakconstructie en de gevel mag daarom pas plaatsvinden nadat de 
vertakkende kolomconstructie geschoord is met de stabiliteitsverbanden. 

Horizontale belastingen 

Horizontale belastingen worden volgens de resultaten van de berekeningen in deel 2E, bij de ontworpen vertak-
kende kolomconstructie, voornamelijk afgedragen door de ontworpen, stijve, horizontale en verticale stabili-
teitsverbanden. De belastingen veroorzaken namelijk slechts kleine momenten in de elementen van de 
vertakkende kolommen. De horizontale belastingen veroorzaken in combinatie met de belasting door het eigen 
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gewicht van de dakconstructie in de primaire dakelementen boven de vertakkende kolommen buiten de stabili-
teitsverbanden nagenoeg alleen trekkrachten en nauwelijks druk. In de primaire dakelementen tussen de vertak-
kende kolommen buiten de stabiliteitsverbanden treden daarentegen zowel redelijk trek- als drukkrachten op. 
Deze zijn echter nog steeds aanzienlijk kleiner dan de maximale krachten door wind belasting in de primaire 
dakelementen van de horizontale stabiliteitsverbanden, die als gedeeltelijk ‘voorgespannen’ horizontale vak-
werkliggers werken. Ook de maximale krachten in de scharnierend verbonden trekdiagonalen van de stabili-
teitsverbanden zijn flink. Voor de vervormingen van de hoofddraagconstructie bij horizontale windbelastingen 
geldt dat deze beperkt zijn wanneer de op sterkte gedimensioneerde  profielen worden toegepast. 

Niet-ideale, verticale belasting  

Bij de ontworpen vertakkende kolomconstructie worden ongelijkmatige, verticale belastingen die afwijken van 
de ideale belasting, enerzijds via normaalkrachten in het dak en via de in het midden van het gebouw ontworpen 
stijve stabiliteitsverbanden afgedragen en anderzijds via momenten in de kolommen. Uit de resultaten van de 
berekeningen van de krachtsverdeling die in deel 2E zijn uitgevoerd, is te concluderen dat in de gebruiksfase de 
ongelijkmatige aangenomen sneeuwbelasting niet maatgevend is voor de stabiliteitsverbanden maar wel voor de 
vertakkende kolommen. De belasting veroorzaakt namelijk aanzienlijke buigende momenten in de kolomele-
menten. Dit ondanks het feit dat er naast de ongelijkmatige sneeuwbelasting ook nog een aanzienlijke perma-
nente belasting aanwezig is door het eigen gewicht van het dak, die voor een gelijkmatige, verticale belasting 
zorgt waarvoor de constructie een ideale geometrie heeft.  De buigende momenten die ontstaan door het beurte-
lings monteren van de ontworpen secundaire dakelementen in de bouwfase, zijn nog aanzienlijk groter dan de 
momenten in de gebruiksfase en daardoor onaanvaardbaar.  

De buigende momenten zouden, uitgaande van dezelfde belastingen, gereduceerd kunnen worden door de or-
thogonale dakelementen in ieder geval onderling momentvast te verbinden of door ze ook nog momentvast met 
de vertakkende kolommen te verbinden. Door de gewijzigde stijfheidsverhoudingen zouden de momenten beter 
over de vertakkende kolom(men) en het bijbehorend dakvlak gespreid kunnen worden. Hierdoor verandert ui-
teraard wel de krachtswerking omdat de vertakkende kolommen dan gecombineerd worden met doorsnede-
actieve draagconstructie-onderdelen. Dit komt verderop nog nader aan de orde. Bijkomend voordeel van een 
dergelijke wijziging zou zijn, dat ook de verticale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen aan de toppen van de 
bovenste ‘takken’ van de kolommen kleiner zouden zijn. Bij een dergelijke wijziging zullen de ronde buispro-
fielen van de dakelementen niet meer de gunstigste profielen zijn. 

Wat de bouwfase betreft zouden de momenten in de kolomelementen ook gereduceerd of voorkomen kunnen 
worden door tijdens de bouwfase hulpconstructies te gebruiken die de ongelijkmatige belastingen kunnen afdra-
gen. Het aanpassen van de primaire dakconstructie of het wijzigen van de montagemethode zijn echter niet de 
enige oplossingen voor het verkleinen van de momenten in de bouwfase. De keuze voor de vrij zware, secun-
daire dakelementen ter grootte van slechts één vak van het dakraster is immers ook een oorzaak van de grote 
momenten in de kolomelementen tijdens de bouw. Een lichte secundaire dakconstructie of een secundaire dak-
constructie ter grootte van het dakvlak dat één kolom ondersteund zouden misschien een uitkomst kunnen zijn. 
De eerste heeft echter als nadeel dat er ook opwaartse belastingen op de constructie kunnen werken, dit in tegen-
stelling tot bij de betonnen schalen, en de tweede heeft als nadeel dat dit tot onhanteerbare elementen kan leiden. 

Niet-ideale belastingen  

Al met al kan geconcludeerd worden dat voor de ontworpen vertakkende kolomconstructie de belastingen die 
afwijken van de ideale belasting, maatgevend zijn.  

22.4.2.2 Doorsnede-actieve onderdelen 
Algemeen 

Veel van de in deel 1 bestudeerde vertakkende kolommen zijn gecombineerd met horizontale, doorsnede-
actieve onderdelen tussen de bovenste ‘takken’ van de kolommen. Er zijn drie soorten horizontale doorsnede-
actieve onderdelen te onderscheiden, waarmee de vertakkende kolommen gecombineerd zijn: 

- rechte ligger(s) of balkrooster 
- vlakke plaat 
- cirkelvormige ligger 

In de meeste gevallen gaat het om rechte ligger(s) of een balkrooster. Verder komen er in bijna alle draagcon-
structies meerdere vertakkende kolommen voor en zijn er in de meeste gevallen ook nog horizontale draagcon-
structie-onderdelen tússen de vertakkende kolommen aanwezig. Deze horizontale draagconstructie-onderdelen 
zijn in veel gevallen weer gelijk aan de onderdelen die zich tussen de takken van één vertakkende kolom bevin-
den.  

Comment [MSOffice417]:  

Comment [MSOffice418]:  



Afstudeerproject Vertakkende kolomconstructies  Hfdst. 22 Conclusies 

   
  253 

Ontwerp 

Wanneer in de ontworpen vertakkende kolomconstructie de verbindingen in het dak van scharnieren in mo-
mentvaste verbindingen gewijzigd zouden worden, is er sprake van vertakkende kolommen in combinatie met 
een doorsnede-actief balkrooster. 

Algemeen 

Over het algemeen geldt dat de vertakkende kolommen die met horizontale doorsnede-actieve onderdelen een 
gesloten draagstructuur vormen op dezelfde manier verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ 
kunnen splitsen als de hiervoor beschreven vertakkende kolommen met horizontale, vormactieve, rechte lijn-
elementen. Ook hier geldt dat de vertakkende kolommen zodanig vormgegeven kunnen dat ze bijvoorbeeld 
gelijkmatige neerwaartse belastingen op de horizontale draagconstructie-onderdelen alleen via drukkrachten in 
de ‘stam’ en de ‘takken’ van de kolom naar de voet van de kolom kunnen worden afgedragen. Net als bij de 
vertakkende kolommen in combinatie met horizontale, vormactieve onderdelen geldt voor de kolommen ge-
combineerd met doorsnede-actieve onderdelen dat als de belastingen op de toppen van de ‘takken’ afwijken van 
de belastingen waarvoor een vertakkende kolom een ideale geometrie heeft er extra horizontale belastingen 
ontstaan. Deze belastingen worden in tegenstelling tot de vertakkende kolommen in combinatie met de vorm-
actieve rechte lijnelementen, in principe afgedragen door buigende momenten in zowel de kolom als in de ele-
menten van de horizontale draagconstructie-onderdelen. 

In tegenstelling tot vormactieve rechte lijnelementen kunnen doorsnede-actieve elementen of onderdelen tussen 
de toppen van de bovenste ’takken’ van vertakkende kolommen er ook voor zorgen dat lijn- en/of oppervlakte-
belastingen op de draagconstructie naar de toppen van de takken kunnen worden afgedragen. Bij vormactieve 
rechte lijnelementen zijn daar per definitie nog andere horizontale draagconstructie-onderdelen voor nodig.  

22.4.2.3 Vectoractieve onderdelen 

Algemeen 

Vertakkende kolommen kunnen ook met vectoractieve vakwerken gecombineerd worden. Ook voor deze com-
binatie geldt dat verticale belastingen op de toppen van de ‘takken’ gesplitst kunnen worden en dat de kolom 
hiervoor een ideale geometrie kan hebben. Bij vertakkende kolommen in combinatie met horizontale vector-
actieve draagconstructie-onderdelen kunnen horizontale belastingen aan de toppen van de kolommen volgens 
dezelfde principes worden opgenomen als bij enkele kolommen. Dit gold ook al voor onder andere de vertak-
kende kolommen in combinatie met doorsnede-actieve onderdelen maar het verschil met die vertakkende ko-
lomconstructies is dat buigende momenten in vakwerken door een combinatie van normaalkrachten kunnen 
worden opgenomen. 

Net als de vormactieve, rechte lijnelementen kunnen ook de vectoractieve onderdelen boven de toppen van de 
bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen alleen maar zorgen voor het afdragen van puntsgewijze belas-
tingen op de draagconstructie. Er zijn dus ook bij vectoractieve onderdelen altijd nog andere secundaire en 
eventueel tertiaire horizontale draagconstructie-elementen of onderdelen nodig.  

Vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen 

Algemeen 

In deel 1 is ook een paar voorbeelden bekeken van vertakkende kolommen in combinatie met vormactieve 
boogdraagconstructie-onderdelen. De belastingafdracht van vertakkende kolommen in combinatie met vorm-
actieve boogdraagconstructie-onderdelen wijkt principieel af van de eerder genoemde combinaties. Er is name-
lijk geen sprake van het splitsen van verticale belastingen maar van het doorgeven ervan. 

Boogdraagconstructie-onderdelen zijn over het algemeen zodanig ontworpen dat er voor een bepaalde belasting 
op het onderdeel alleen maar drukkrachten in het onderdeel optreden. Deze drukkrachten kunnen worden door-
gegeven aan de bovenste ‘takken’ van vertakkende kolommen. Als hiermee rekening gehouden is bij de vorm-
geving van de geometrie van de vertakkende kolommen, is het mogelijk dat de drukkrachten in het 
boogdraagconstructie-onderdeel zuiver via drukkrachten in de ‘takken’ en de ‘stam’ naar de voet van de kolom 
kunnen worden afgedragen, zonder dat er extra horizontale belastingscomponenten ontstaan. Er is dan weer 
sprake van een, voor een bepaalde belasting, ideale geometrie. 

Als de belastingen op de boogdraagconstructie-onderdelen en de vertakkende kolommen afwijken van de belas-
tingen waarvoor de gehele draagconstructie een ideale geometrie heeft, kunnen er buigende momenten in de 
elementen van de draagconstructie optreden. 
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22.4.3 Open draagstructuur versus gesloten draagstructuur  
Algemeen 

Het grote verschil tussen vertakkende kolommen met een open en een gesloten draagstructuur is dat vertakkende 
kolommen met een gesloten draagstructuur zodanig ontworpen kunnen worden dat ze voor een bepaalde belas-
ting een ideale geometrie hebben. Dit wil zeggen dat er voor die belasting (nagenoeg) alleen maar normaal-
krachten in de vertakkende kolommen optreden. Meestal is de belasting, waarvoor de geometrieën van 
vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur ideaal zijn, een verticale, al dan niet gelijkmatige, be-
lasting. Bij vertakkende kolommen met een open draagstructuur treden daarentegen onder verticale belastingen 
altijd buigende momenten op in de kolomelementen. Omdat normaalkrachten over het algemeen gunstigere 
inwendige krachten zijn dan buigende momenten, is het constructief gezien het meest gunstig om vertakkende 
kolommen met een gesloten draagstructuur toe te passen. 

In hoeverre er in vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur, die voor een bepaalde verticale belas-
ting een ideale geometrie hebben, naast normaalkrachten ook nog buigende moment optreden, is van verschil-
lende zaken afhankelijk. Ten eerste is het afhankelijk van het feit hoe groot de verschillen zijn tussen een 
willekeurige verticale belasting en de verticale belasting waarvoor de geometrie ideaal is. Daarnaast is het ook 
nog afhankelijk van het feit of de vertakkende kolommen op uitwendige horizontale krachten belast worden en 
van de grootte van deze eventuele horizontale krachten. De grootte en de plaats van de optredende buigende 
momenten in de vertakkende kolommen en/of bijbehorende horizontale draagconstructie-onderdelen is verder 
nog afhankelijk van de manier waarop de draagconstructie vormvast en stabiel is gemaakt. Dit is weer afhanke-
lijk van de uitvoering van de verschillende verbindingen tussen de draagconstructie-elementen en -onderdelen. 
Ook de stijfheidsverhoudingen tussen de verschillende elementen en onderdelen van de draagconstructie bepa-
len mede de grootte van de optredende buigende momenten.  

Ontwerp 

Er is voor het ontworpen gebouw gekozen voor een gesloten draagstructuur vanwege de gunstigere krachtswer-
king. Verder is er gekozen voor een dak met lijnelementen vanwege de goede mogelijkheid daglichtopeningen 
in het dak te maken. Daarnaast is er in eerste instantie voor gekozen om de vertakkende kolommen te com-
bineren met vormactieve elementen vanwege het feit dat er dan alleen normaalkrachten in die elementen kunnen 
optreden waardoor ze mogelijk slank uitgevoerd kunnen worden. De keuze voor een ideale kolomgeometrie 
voor een verticale gelijkmatige belasting op het dakniveau is eveneens gemaakt vanwege de gunstige krachts-
werking van enkel normaalkrachten.  

De keuze om de vertakkende kolommen te combineren met vormactieve elementen is in het laatste stadium van 
het ontwerp, na het uitvoeren van de berekeningen en voor het detailleren, nog gewijzigd door te kiezen voor 
vertakkende kolommen in combinatie met doorsnede-actieve elementen. Deze wijziging heeft plaatsgevonden 
op basis van de in de voorgaande paragrafen toegelichte conclusies op basis van de resultaten van de construc-
tieve berekeningen van de constructie. 

22.5 Geometrie draagstructuur  
Algemeen 

Uit de bestudeerde vertakkende kolomconstructies in deel 1 blijkt dat er veel verschillende varianten mogelijk 
zijn voor de geometrie van vertakkende kolommen. Variabelen zijn bijvoorbeeld het aantal vertakkingniveaus 
van de kolommen, het aantal vertakkingen per niveau en de dimensie (2-dimensionaal of 3-dimensionaal).   
Doordat vertakkende kolommen 2- of 3-dimensionaal van aard zijn, kan de ruimte die ze innemen een nadeel 
zijn ten opzichte van enkele kolommen. Bij 2-dimensionale kolommen speelt dit extra ruimtegebruik maar in 
één richting en bij de 3-dimensionale speelt dit in twee richtingen. Voor het voordeel van het reduceren van de 
overspanningen van de horizontale draagconstructie-onderdelen, geldt echter ook dat dit bij 2-dimensionale 
kolommen maar in één richting van toepassing is en bij de 3-dimensionale in twee richtingen. 

Uit het bestuderen van de verschillende vertakkende kolommen kan verder geconcludeerd worden dat de geo-
metrie van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen met name afhankelijk is van de geometrie van 
de horizontale draagconstructie-onderdelen waarmee de kolommen gecombineerd zijn. Bij 2-dimensionale ver-
takkende kolommen hebben de bovenste ‘takken’ van de kolommen over het algemeen een lineaire oriëntatie. 
Kolommen waarvan de bovenste ‘takken’ een lineaire oriëntatie hebben zijn voornamelijk gecombineerd met 
horizontale draagconstructie-elementen of -onderdelen met een lineaire of orthogonale oriëntatie, zoals liggers, 
balkroosters en ruimtelijke vakwerken. De bovenste ‘takken’ van veel van de 3-dimensionale vertakkende ko-
lommen, die bekeken zijn, hebben een orthogonale oriëntatie. Deze kolommen zijn veelal gecombineerd met 
horizontale draagconstructie-elementen of -onderdelen met een orthogonale oriëntatie zoals balkroosters en 
ruimtelijke vakwerken. Er zijn ook nog voorbeelden gevonden van 3-dimensionale vertakkende kolommen 
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waarvan de bovenste ‘takken’ een cirkelvormige oriëntatie hebben. Al deze kolommen zijn gecombineerd met 
ringbalken. Ook vertakkende kolommen waarvan de bovenste takken een driehoekige oriëntatie hebben zijn 
denkbaar. Een dergelijke kolom zou goed passen bij bijvoorbeeld ruimtelijke vakwerken of balkroosters met een 
driehoekige oriëntatie. Al met al zijn er legio mogelijkheden. 

De geometrie van een vertakkende kolom is niet alleen afhankelijk van het aantal vertakkingniveaus, het aantal 
vertakkingen per niveau, en de oriëntatie van de bovenste ‘takken’, maar ook van de verhouding tussen de 
lengtes van de ‘stam’ en de ‘takken’ en daarmee samenhangend de hoeken tussen de verschillende kolomele-
menten. De verhoudingen tussen de lengtes kunnen, constructief gezien, willekeurig gekozen worden maar zoals 
hiervoor al is aangegeven, kan er ook bewust voor een bepaalde ideale kolomgeometrie gekozen.  

Ontwerp 

De geometrie van het dak van de ontworpen vertakkende kolomconstructie is een orthogonaal, vierkant raster 
dat horizontaal wordt uitgevoerd en waarvan de vakken voor de hele dakconstructie even groot zijn. Een derge-
lijke dakconstructie past goed bij een gebouw met een vierkante plattegrond en is bovendien zeer gebruikelijk 
bij vlakke constructies opgebouwd uit lijnelementen. De ontworpen vertakkende kolommen zijn 3-dimensionale 
kolommen, die zich op twee niveaus in vieren vertakken. Bovendien zijn de kolommen symmetrisch om twee 
orthogonale en twee diagonale vlakken. De kolommen passen dus goed bij het ontworpen dak. Het geheel van 
vertakkende kolommen en dakvlak is eveneens symmetrisch om twee orthogonale en twee diagonale vlakken. 

De vertakkende kolommen hebben een ideale geometrie voor een gelijkmatige, neerwaartse belasting. Uit de 
resultaten van het onderzoek dat in deel  2B van dit afstudeerproject is uitgevoerd valt te concluderen dat er voor 
de vertakkende kolommen ‘oneindig’ veel ideale geometrieën mogelijk waren. De gekozen ideale kolomgeo-
metrie en ook het aantal kolommen in het gebouw met al vastgelegde afmetingen is daarom vervolgens geba-
seerd op een onderzoek naar de qua materiaalverbruik van zowel de kolommen als het dak, meest optimale 
kolomgeometrie en gebouwgeometrie.  

Uit dat onderzoek valt te concluderen dat alleen voor neerwaartse belasting en niet voor opwaartse de optimale 
kolomgeometrie ook werkelijk een vertakkende kolom is. Dit komt doordat bij neerwaartse belasting knik van 
invloed is op de optimale geometrie maar bij opwaartse belasting niet. De optimale kolomgeometrie varieert met 
de gebouwgeometrie oftewel met het aantal vertakkende kolommen én met de belasting. Hierin is echter nau-
welijks een trend te ontdekken. Er wordt daarom een kolomgeometrie gekozen die hoort bij de gekozen ge-
bouwgeometrie, die direct wordt toegelicht, die enigszins in het midden ligt tussen de optimale geometrieën 
voor de verschillende belastingen én waarvan de verhoudingen refereren aan de Gulden Snede verhoudingen.  

Verder is op basis van het onderzoek vast te stellen dat alleen voor neerwaartse en niet voor opwaartse belasting 
de optimale gebouwgeometrie ook werkelijk een vertakkende kolomconstructie is. Dit komt wederom door de 
invloed van knik. Ook de optimale gebouwgeometrie varieert met de belasting waarbij er wederom geen trend te 
ontdekken is. De gebouwgeometrie van zes bij zes kolommen is echter het vaakst optimaal waardoor deze geko-
zen wordt voor het ontworpen gebouw.  

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat het qua materiaalverbruik gunstiger is om een vertakkende kolomcon-
structie toe te passen wanneer het eigen gewicht van de dakconstructie niet al te klein is, omdat er dan minder 
extra materiaal nodig is voor de constructie in verband met het optreden van opwaartse belastingen. Dit terwijl 
er nauwelijks meer materiaal nodig is voor de hele vertakkende kolomconstructie. Ook blijkt dat het toepassen 
van een groter eigen gewicht van de dakconstructie dan die waarde waarbij er net geen opwaartse belastingen 
meer optreden, in ieder geval qua materiaalverbruik niet gunstig meer is.  

De betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek is om een aantal redenen beperkt. Ten eerste is namelijk  
verwaarloosd dat de gelijkmatig verdeelde oppervlaktebelasting op het dak van het bekeken gebouw door een 
secundaire draagconstructie naar de toppen van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen moet wor-
den overgebracht. Het constructiemateriaal dat nodig is voor deze aanvullende dakconstructies zal over het al-
gemeen groter zijn bij grotere afstanden tussen de toppen van de ‘takken’ en dus bij minder vertakkende 
kolommen. Dit gegeven is echter niet meegenomen in de bepaling van de optimale gebouwgeometrie. Ten 
tweede is er een kritische opmerking te plaatsen bij het beperkte aantal kolomgeometrieën en belastingen dat 
bekeken is. Ten derde  is het eigen gewicht van de vertakkende kolommen en de primaire dakelementen ver-
waarloosd, al is dit niet heel bezwarend. Bezwarend is wel dat er voor het onderzoek is uitgegaan van een knik-
lengte van de kolom- en dakelementen die gelijk is aan de systeemlengte. Op basis van de resultaten van de 
berekeningen in deel 2E kan namelijk geconcludeerd worden dat deze aanname onjuist is geweest. Hierdoor is 
het de vraag of de gekozen, ideale kolomgeometrie en de gekozen gebouwgeometrie qua materiaalverbruik nog 
steeds gunstig zijn.  
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22.6 Gebouw 
Algemeen 

Veel van de vertakkende kolommen, die in deel 1 bekeken zijn, komen voor in draagconstructies van één 
bouwlaag hoog. Ze ondersteunen dus bijna allemaal horizontale draagconstructie-onderdelen waar geen andere 
verticale onderdelen meer op rusten. De meeste van de besproken gebouwen hebben bovendien nog gemeen dat 
er sprake is van een relatief grote verdiepingshoogte. Dit is met name het geval bij de gebouwen met vertak-
kende kolommen die zich vaker dan één keer vertakken.  

Het feit dat de draagconstructies met vertakkende kolommen voornamelijk één bouwlaag hoog zijn, is te verkla-
ren uit de voordelen die voor vertakkende kolommen kunnen gelden. Een voordeel kan immers zijn dat belas-
tingen puntsgewijs op redelijk grote hart-op-hart-afstanden kunnen worden afgevoerd zonder dat de 
bovengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen zwaar gedimensioneerd behoeven te worden en zonder 
dat kolomelementen hun slankheid hoeven te verliezen. Wanneer er zich boven vertakkende kolommen nog 
andere verticale draagconstructie-onderdelen bevinden, zullen deze over het algemeen lokaal verticale krachten 
veroorzaken die groter zijn dan de omringende verticale belastingen waardoor de slankheid van de kolomele-
menten in het gedrang komt. In een dergelijk geval zou bijvoorbeeld de ‘stam’ van de vertakkende kolom tot 
bovenaan door moeten lopen en zou deze aanzienlijk forser gedimensioneerd moeten worden dan de ‘takken’ 
van de kolom.  

Het gegeven dat de meeste gebouwen met vertakkende kolomconstructies een relatief grote verdiepingshoogte 
hebben, is zowel uit de voordelen als uit de nadelen van vertakkende kolommen te verklaren. Zo is een nadeel 
van vertakkende kolomconstructies dat ze met name aan de top veel ruimte nodig hebben, waardoor het bruik-
bare volume onder de horizontale draagconstructie-onderdelen afneemt. Bij gebouwen met een relatief lage 
verdiepingshoogte, zoals kantoorgebouwen en woningen, is er over het algemeen zeer weinig ruimte ingeruimd 
voor de draagconstructie. Daarentegen zijn er gebouwen met een relatief hoge verdiepingshoogte, zoals termi-
nals, galerijen, beursgebouwen, zwembaden, binnentuinen en stations, die slechts een relatief klein nuttig vo-
lume vragen. Een voordeel van vertakkende kolommen is nog dat de kolomelementen over het algemeen korter 
zijn dan bij enkele kolommen, wat gunstig kan zijn in verband met tweede-orde instabiliteitverschijnselen. Dit 
voordeel gaat steeds zwaarder wegen wanneer de lengte van de eventueel toe te passen enkele kolommen toe-
neemt en dus de verdiepingshoogte groter wordt.  

De meeste gebouwen waarin op meerdere niveaus vertakkende kolommen zijn toegepast hebben niet alleen een 
relatief grote verdiepingshoogte maar hebben bovendien ook vrij aanzienlijke gebouwafmetingen. 

Ontwerp 

Het ontworpen gebouw is een fictief éénlaags gebouw een vierkante plattegrond. Voor de afmetingen van het 
gebouw is ongeveer 104.150 ⋅ 104.150 ⋅ 17.000 mm3 aangehouden. Een dergelijk volume zou bijvoorbeeld een 
beursgebouw, een tentoonstellingshal of een vliegveldterminal kunnen zijn. Een dergelijke gebouw is dus ge-
schikt voor vertakkende kolomconstructies. 

22.7 Constructiemateriaal 
Algemeen 

De meeste vertakkende kolommen, die in deel 1 bestudeerd zijn, zijn uitgevoerd in staal. Dit is te verklaren uit 
het feit dat met het materiaal staal over het algemeen slank geconstrueerd kan worden. De vertakkende kolom-
men, die uitgevoerd zijn in staal zijn vaak ook met stalen horizontale draagconstructie-onderdelen gecombi-
neerd. Er zijn er echter ook stalen en andere vertakkende kolommen gecombineerd met betonnen, houten en 
stenen horizontale draagconstructie-onderdelen.  

Er zijn ook voorbeelden van vertakkende kolommen zelf in beton, hout en steen. Voor een experiment is zelfs 
een vertakkende kolom vervaardigd in een niet allerdaagse constructiemateriaal voor kolommen, namelijk glas. 
Ook zijn er twee voorbeelden van vertakkende kolommen die uit een combinatie van materialen bestaan name-
lijk beton en staal én beton en hout.  

Ontwerp 

Vanwege de mogelijkheid om slank te construeren is er ook voor de primaire draagconstructie van het ontwor-
pen gebouw uitgegaan van staal. Dit is een geschikte keuze voor een vertakkende kolomconstructie. 
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22.8 Overweging 
22.8.1 Doelstelling 
In de inleiding van dit afstudeerrapport, vóór deel 1, is de doelstelling van het afstudeerproject beschreven. Het 
doel is het onderzoeken van de mogelijkheden en het gedrag van vertakkende kolomconstructies, het ontwerpen 
van een gebouw met een dergelijke constructie zodanig dat de voordelen ervan goed worden benut en het bere-
kenen van de constructie van dat gebouw waarbij de nadruk steeds ligt op de constructieve aspecten. 

In deel 1 is aan het eerste deel van de doelstelling voldaan doordat het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd 
inzicht heeft gegeven in de mogelijkheden en het globale constructieve gedrag van vertakkende kolomconstruc-
ties. Het tweede deel van de doelstelling is echter niet overtuigend gehaald. In deel 2 van het afstudeerproject is 
wel een gebouw met een vertakkende kolomconstructie ontworpen en deze is ook constructief berekend maar uit 
de berekeningen is gebleken dat de vertakkende kolomconstructie niet op de meest gunstige manier is ingezet. 

Ondanks dat er aan het tweede deel van de doelstelling niet overtuigend is voldaan, is het absoluut niet zo dat 
het afstudeerproject daardoor minder betekenis heeft. Het niet volledig bereiken van het tweede deel van de 
doelstelling heeft namelijk alleen maar tot meer inzicht in het constructieve gedrag van vertakkende kolomcon-
structies geleid.  

22.8.2 Terugblik 
Het hele afstudeerproject bekijkend kan er gesteld worden dat het project een leerzaam proces is geweest waar-
van het uiteindelijke resultaat in ieder geval een aantal interessante conclusies heeft opgeleverd. Dit wil echter 
niet zeggen dat er geen zaken anders of beter hadden gekund.  

Zo heeft het onderzoek naar qua materiaalverbruik optimale kolom- en gebouwgeometrieën voor gelijkmatige, 
verticale belastingen dat met het oog op de verder te ontwerpen vertakkende kolomconstructie was uitgevoerd, 
achteraf bezien minder betekenis omdat er geen correcte aannames gedaan zijn en omdat de invloed daarvan 
niet in te schatten is. Het onderzoek heeft echter wel een systematische werkwijze afgedwongen en extra com-
putervaardigheden opgeleverd. 

Verder is het jammer dat er bij het bestuderen van de stabiliteit van de vertakkende kolomconstructie in deel 2C, 
met het oog op de verder te ontwerpen vertakkende kolomconstructie, alleen aandacht besteed is aan de eerste-
orde stabiliteit en niet aan de tweede-orde stabiliteit waardoor er een minder gunstig stabiliteitssysteem gekozen 
is zoals later in deel 2E bleek. Deze stap in het afstudeerproject heeft echter wel duidelijk het belang van de 
tweede-orde stabiliteit voor de vertakkende kolomconstructie aangegeven waardoor het inzicht in de ontworpen 
constructie is bevorderd. 

Met betrekking tot de in deel 2E uitgevoerde berekening kan nog worden opgemerkt dat het wellicht eenvoudi-
ger geweest was om alle vertakkende kolommen, gevelkolommen en het hele dakvlak in één Ansys-model te 
modelleren. Er hadden dan geen extra berekeningen uitgevoerd hoeven worden om de verticale belastingen op 
de kolommen te vertalen in horizontale belastingen op de horizontale stabiliteitsverbanden en de in Ansys aan-
gebrachte belastingen waren dan ook veel eenvoudiger te controleren geweest. Ook hadden er dan geen extra 
berekeningen en toetsingen uitgevoerd hoeven te worden om de stabiliteitsverbanden te relateren aan de con-
structie buiten die verbanden. Hier staat echter tegenover dat het meer tijd zou hebben gevraagd om één groot 
Ansys-model te ‘bouwen’. Verder is het jammer dat er niet meer gekeken is naar de tweede-orde instabiliteit 
van de stabiliteitsverbanden en de onderstaande kolommen. Doordat de verschillende berekeningen, zowel in 
Ansys als in PC-Frame, afzonderlijk zijn uitgevoerd is er wel een goed inzicht verkregen in het constructieve 
gedrag van de ontworpen constructie. Bovendien heeft het maken van meerdere modellen in Ansys geleid tot 
meer vaardigheid en inzicht. 
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23 Nawoord 

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij gesteund en geholpen heeft gedurende de periode waarin ik werkte   
aan mijn afstudeerproject ‘Vertakkende kolomconstructie’ ter afronding van mijn studie Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Met name mijn vriend Roel ben ik veel dank verschuldigd. 

 

Elmira Vrolings, 

juni 2001 
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Symbolen 
 
symbool grootheid                     eenheid  

A   oppervlak         mm2 
Aaanzichtdakelement  oppervlak van het aanzicht van een element van de secundaire dakconstructie  mm2 
Adaglichtopening  oppervlak van de daglichtopening van een element van de secundaire dakconstructie mm2  
Ageschatkunststoflichtkoepel  geschat oppervlak van de kunststoflichtkoepel van een element van de  

secundaire dakconstructie       mm2 

Ageschatschaal geschat oppervlak van de schaal van een element van de secundaire dakconstructie mm2  
Aplattgr.dakelement  oppervlak van de plattegrond van het secundaire dakelement    mm2 

Atot;afvoeren dakoppervlak dat afvoert via (nood)afvoeren (verticale projectie op het grondvlak)  mm2 

Aafvoer  dakoppervlak dat afvoert via één (nood)afvoer     mm2 

A   doorsnede-oppervlak         mm2 
Ahk   doorsnede-oppervlak van een element van een hoekkolom     mm2 
Agk;x   doorsnede-oppervlak van een element van een gevelkolom van elementtype x  mm2 
Agk;x;bu.sv  doorsnede-oppervlak van een element van een gevelkolom buiten de  

stabiliteitsverbanden van elementtype x      mm2 
Agk;x;in.sv  doorsnede-oppervlak van een element van een gevelkolom in de stabiliteitsverbanden 

van elementtype x        mm2 
Avk;x   doorsnede-oppervlak van een element van een vertakkende kolom van elementtype x mm2 
Aprim.dakelement;bu;sv  doorsnede-oppervlak van een primair dakelement buiten de stabiliteitsverbanden mm2 
Ac   doorsnede-oppervlak van een element bij een druknormaalkracht   mm2 
Ac;11   doorsnede-oppervlak van element 11 van een vertakkende kolom 
   bij een druknormaalkracht        mm2 
Ac;x11   doorsnede-oppervlak van element x11 van een dakvlak  

behorende bij een vertakkende kolom bij een druknormaalkracht   mm2 
At   doorsnede-oppervlak van een element bij een treknormaalkracht   mm2 
At;11   doorsnede-oppervlak van element 11 van een vertakkende kolom  

bij een treknormaalkracht        mm2 
At;x11   doorsnede-oppervlak van element x11 van een dakvlak  

behorende bij een vertakkende kolom bij een treknormaalkracht   mm2 
Ao;11  doorsnede-oppervlak van element 11 van een vertakkende kolom  

bij opwaartse belasting        mm2 

Ao;x11  doorsnede-oppervlak van element x11 van een dakvlak behorende bij een  
vertakkende kolom bij opwaartse belasting      mm2 

An;11  doorsnede-oppervlak van element 11 van een vertakkende kolom  
bij neerwaartse belasting        mm2 

An;x11  doorsnede-oppervlak van element x11 van een dakvlak behorende bij een  
vertakkende kolom bij neerwaartse belasting     mm2 

Amin;(c/t/o/n);(?) minimaal doorsnede-oppervlak van een element m.b.t. het element   mm2 
Ak;min;(n+o/o/n);(?) minimaal doorsnede-oppervlak van een element m.b.t. het element  

voor de gekozen kolomgeometrie       mm2 
Amin-k;min;(c/t/o/n);(?) minimaal doorsnede-oppervlak van een element m.b.t. het element  

en m.b.t. de kolomgeometrie       mm2 

C  vormfactor         -  
C1  vormfactor 1         -  
Cdim  factor in verband met de afmetingen van een gebouw    -  
Cdim;lok  lokale factor in verband met de afmetingen van een gebouw    - 
Ce  drukvereffeningsfactor        -  
Csn  vormfactor met betrekking tot sneeuw      - 
Csn;vlakdak;1  vormfactor met betrekking tot sneeuw op een vlakdak    - 
Csn;puntdak;helft1  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de eerste helft van een puntdak  - 
Csn;puntdak;helft2  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de tweede helft van een puntdak  - 
Csn;puntdak;gem  gemiddelde vormfactor met betrekking tot sneeuw op een puntdak   - 
Csn;reekspuntdaken;top vormfactor met betrekking tot sneeuw op de toppen van een reeks puntdaken  - 
Csn;reekspuntdaken;dal  vormfactor met betrekking tot sneeuw in de dalen van een reeks puntdaken  - 
Csn;reekspuntdaken;gem gemiddelde vormfactor met betrekking tot sneeuw op een reeks puntdaken   - 
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Csn;gekromddak;geva11  vormfactor met betrekking tot sneeuw op een gekromd dak volgens geval 1 - 
Csn;gekromddak;geval2;top  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de top van een gekromd dak  

volgens geval 2        - 
Csn;gekromddak;geval2;helft1  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de eerste helft van een gekromd dak  

volgens geval 2        - 
Csn;gekromddak;geval2;helft2  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de tweede helft van een gekromd dak  

volgens geval 2        - 
Csn;gekromddak;gem   gemiddelde vormfactor met betrekking tot sneeuw op een gekromd dak - 
Csn;reeksgekromddaken;gem gemiddelde vormfactor met betrekking tot sneeuw op een reeks gekromd  

daken         - 
Csn;helft1  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de eerste helft    - 
Csn;helft2   vormfactor met betrekking tot sneeuw op de tweede helft    - 
Csn;top  vormfactor met betrekking tot sneeuw op de top      - 
Csn;dal  vormfactor met betrekking tot sneeuw in het dal      - 
Csn;geval1  vormfactor met betrekking tot sneeuw volgens geval 1    - 
Csn;geval2;top vormfactor met betrekking tot sneeuw op de top volgens geval 2   - 
Csn;geval2;helft1 vormfactor met betrekking tot sneeuw op de eerste helft volgens geval 2  - 
Csn;geval2;helft2 vormfactor met betrekking tot sneeuw op de tweede helft volgens geval 2  - 
Cw  vormfactor met betrekking tot wind       - 
Cpe  vormfactor met betrekking tot wind van buitenaf     -  
Cpi  vormfactor voor windoverdruk en windonderdruk     -  
Cw;loef

  vormfactor met betrekking tot wind aan de loefzijde van de secundaire dakelementen - 
Cw;lij

  vormfactor met betrekking tot wind aan de lijzijde van de secundaire dakelementen - 
Cw;pe;loef

  vormfactor met betrekking tot wind aan de loefzijde van de secundaire dakelementen -   
Cw;pe;lij

  vormfactor met betrekking tot wind aan de lijzijde van de secundaire dakelementen - 
Cw;pe;loefgevel vormfactor met betrekking tot wind op de loefgevel     -
Cw;pe;zijgevel  vormfactor met betrekking tot wind op de zijgevel     - 
Cw;pe;lijgevel vormfactor met betrekking tot wind op de lijgevel     - 
Cw;pe;randdak vormfactor met betrekking tot wind op de rand van het dak    - 
Cw;pe;randdak;loef vormfactor met betrekking tot wind op de rand van het dak aan de loefzijde van de  

secundaire dakelementen        - 
Cw;pe;randdak;lij   vormfactor met betrekking tot wind op de rand van het dak aan de lijzijde van de  

secundaire dakelementen        - 
Cw;pe;middendak vormfactor met betrekking tot wind op het midden van het dak   -  
Cw;pe;middendak;loef vormfactor met betrekking tot wind op het midden van het dak aan de loefzijde van de  

secundaire dakelementen        - 
Cw;pe;middendak;lij vormfactor met betrekking tot wind op het midden van het dak aan de lijzijde van de  

secundaire dakelementen        - 
Cw;pe;lok;dakelement;loef  lokale vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement  

aan de loefzijde van de secundaire dakelementen    - 
Cw;pe;lok;dakelement;lij lokale vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement aan de lijzijde  

van de secundaire dakelementen       - 
Cw;pe;dakelement1;loef  vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement van de eerste rij  

aan de loefzijde van de secundaire dakelementen     - 
Cw;pe;dakelement1;lij  vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement van de eerste rij  

aan de lijzijde van de secundaire dakelementen     - 
Cw;pe;dakelementoverig;loef  vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement van de  

tweede tot en met de vijfentwintigste rij aan de loefzijde van de  
secundaire dakelementen       - 

Cw;pe;dakelementoverig;lij  vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement van de 
 tweede tot en met de vijfentwintigste rij aan de lijzijde van de  
secundaire dakelementen       - 

Cw;pe;dakelement;loef vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement aan de loefzijde van  
de secundaire dakelementen       - 

Cw;pe;dakelement;lij vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement aan de lijzijde van de  
secundaire dakelementen        - 

Cw;pi;gesloten;overdruk vormfactor voor windoverdruk voor een gesloten gebouw    - 
Cw;pi;gesloten;onderdruk vormfactor voor windonderdruk voor een gesloten gebouw   - 
Cw;pi;open;overdruk  vormfactor voor windoverdruk voor een open gebouw    - 
Cw;pi;open;onderdruk  vormfactor voor windonderdruk voor een open gebouw    - 



Afstudeerproject Vertakkende kolomconstructies  Symbolen 

   
  263 

Cw;t;dak;loef totale vormfactor met betrekking tot wind op het dak aan de loefzijde van de secundaire 
dakelementen         - 

Cw;t;dak;lij  totale vormfactor met betrekking tot wind op het dak aan de lijzijde van de secundaire 
dakelementen         - 

Cw;x;g;h;loefgevel ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op de loefgevel - 
Cw;x;g;h;lijgevel ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op de lijgevel - 
Cw;x;g;h;zijgevel ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op de zijgevel - 
Cw;x;g;h;dakelement1 ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op een  

secundair dakelement van de eerste rij       - 
Cw;x;g;h;dakelementoverig ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op een  

 secundair dakelement van de tweede tot en met de vijfentwintigste rij  - 
Cw;x;g;v;dak ‘verticale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op het dak  - 
Cw;x;g;v;dakelement;lok lokale ‘verticale’ vormfactor met betrekking tot wind x in gebruiksfase op een  

secundair dakelement        - 
Cw;x;b;h;loefgevel ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op de loefgevel - 
Cw;x;b;h;lijgevel ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op de lijgevel  - 
Cw;x;b;h;zijgevel ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op de zijgevel  - 
Cw;x;b;h;dakelement1 ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op een secundair  

dakelement van de eerste rij        - 
Cw;x;b;h;dakelementoverig ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op een  

secundair dakelement van de tweede tot en met de vijfentwintigste rij  - 
Cw;x;b;v;dak ‘verticale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op het dak  - 
Cw;x;b;v;dakelement;lok lokale ‘verticale’ vormfactor met betrekking tot wind x in bouwfase op een  

secundair dakelement        - 
Cw;h;loefgevel  ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind op de loefgevel   -  
Cw;h;lijgevel   ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind op de lijgevel   - 
Cw;h;zijgevel   ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind op de zijgevel   - 
Cw;h;dakelement1  ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement van de  

eerste rij          - 
Cw;h;dakelementoverig  ‘horizontale’ vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement van de  

tweede tot en met de vijfentwintigste rij      - 
Cw;v;dak   ‘verticale’ vormfactor met betrekking tot wind op het dak     - 
Cw;v;dakelement;lok lokale ‘verticale’ vormfactor met betrekking tot wind op een secundair dakelement - 

E  elasticiteitsmodulus        N/mm2
 

Ed  rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus      N/mm2 

F  kracht (algemeen)        N 
F  uitwendige kracht (belasting)       N 
Fd  rekenwaarde van een kracht       N 
Frep  representatieve waarde van een kracht      N 
F1  uitwendige kracht op knoop 1 (belasting)      N 
FE  Euler-knikkracht         N 
Fx  kracht in x-richting (algemeen)       N 
Fx  uitwendige kracht in x-richting (belasting)      N 
Fx;1  uitwendige kracht in x-richting op knoop 1 (belasting)    N 
Fy  kracht in y-richting (algemeen)       N 
Fy  uitwendige kracht in y-richting (belasting)      N 
Fy;1  uitwendige kracht in y-richting op knoop 1 (belasting)    N 
Fy;E  Euler-knikkracht met betrekking tot knik om de y-as     N 
Fz  kracht in z-richting (algemeen)       N   
Fz  uitwendige kracht in z-richting (belasting)      N 
Fbuc;i  knikkracht         N 
Fbuc;i  knikkracht van element i        N 
Fbuc;hk  knikkracht van een element van een hoekkolom     N 
Fbuc;gk;x;bu.sv knikkracht van een element van een gevelkolom buiten de stabiliteitsverbanden van  

elementtype x          N 
Fbuc;gk;x;in.sv knikkracht van een element van een gevelkolom in de stabiliteitsverbanden van  

elementtype x          N 
Fv;uiteinde  verticale kracht op het uiteinde van een element     N 
Fv;uiteinde;lok  lokale verticale kracht op het uiteinde van een element    N 
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Fv;5⋅2,5m  verticale kracht die zich vijf keer om de 2,5 m herhaalt    N 
Fv;6⋅2,5m   verticale kracht die zich zes keer om de 2,5 m herhaalt    N 
Fv;uiteindebovenstetak  verticale kracht op het uiteinde van een bovenste ‘tak’ van een vertakkende kolom N 
Fv;uiteindebovenstetak;lok lokale verticale kracht op het uiteinde van een bovenste ‘tak’ van een  

vertakkende kolom       N 
Fh;//;uiteinde evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een element   N 
Fh;⊥;uiteinde  loodrechte horizontale kracht op het uiteinde van een element    N 
Fh;⊥;midden loodrechte horizontale kracht op het midden van een element    N 
Fh;⊥;overigeknopen loodrechte horizontale kracht op de overige knopen van de ‘bovenrand’ van de  

gevelkolom         N 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;A;langsvk evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement in richting A langs de vertakkende kolom  N 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B;bo.vk  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement in richting B boven de vertakkende kolom  N  
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B;langsvk evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement in richting B langs de vertakkende kolom  N 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement.langsvk;x  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement langs de vertakkende kolom in knoop x   N 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;A;randsv evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement in richting A aan de rand van het stabiliteitsverband N 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B;insv   evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement in richting B in het stabiliteitsverband   N 
Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;1 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  

dakelement in richting B in lijn 10 tot en met 17 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 1     N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B18-25;x;randsv;10 evenwijdige horizontale kracht x op het uiteinde van een primair  
dakelement in richting B in lijn 18 tot en met 25 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;x;randsv;10 evenwijdige horizontale kracht x op het uiteinde van een primair  
dakelement in richting B in lijn 2 tot en met 9 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B10-17;randsv;26 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van een primair  
dakelement in richting B in lijn 10 tot en met 17 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 26     N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B18-25;x;randsv;17 evenwijdige horizontale kracht x op het uiteinde van een primair  
dakelement in richting B in lijn 18 tot en met 25 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;prim.dakelement;B2-9;x;randsv;17  evenwijdige horizontale kracht x op het uiteinde van een primair  
dakelement in richting B in lijn 2 tot en met 9 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv;11-13 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A26;insv;11-13 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;insv;14-16 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A26;insv;14-16 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv;10 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A26;randsv;10 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A1;randsv;17 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting A in lijn 1 aan de rand van het 
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stabiliteitsverband in lijn 17     N 
Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;A26;randsv;17 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  

horizontale regel in richting A in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv;11-13 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;insv;11-13 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;insv;14-16 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;insv;14-16 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv;10 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;randsv;10 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B1;randsv;17 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;bov.hor.regel;B26;randsv;17 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de bovenste  
horizontale regel in richting B in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A1;randsv.10  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A1;randsv.17  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A26;randsv.10  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A26;randsv.17  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B1;randsv.10  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B1;randsv.17  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 1 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B26;randsv.10  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 10     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B26;randsv.17  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 26 aan de rand van het 
stabiliteitsverband in lijn 17     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A1;in.sv.11-13 evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 1 in het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A1; in.sv.14-16  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 1 in het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16     N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A26; in.sv.11-13  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting A in lijn 26 in het 



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings  

   
266 

stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 
Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;A26; in.sv.14-16  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   

horizontale regel in richting A in lijn 26 in het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B1; in.sv.11-13  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 1 in het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B1; in.sv.14-16  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 1 in het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B26; in.sv.11-13  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 26 in het 
stabiliteitsverband in lijn 11 tot en met 13    N 

Fh;//;uiteinde;e/o.hor.regel;B26; in.sv.14-16  evenwijdige horizontale kracht op het uiteinde van de (on)even   
horizontale regel in richting B in lijn 26  in het 
stabiliteitsverband in lijn 14 tot en met 16    N 

Ftot;s;d   rekenwaarde van de normaalkrachten waarvoor de beschouwde staaf de stabiliteit  
  waarborgt          N  
Fy;tot;s;d  rekenwaarde van de normaalkrachten waarvoor de beschouwde staaf de stabiliteit          

in y-richting waarborgt         N  
Fz;tot;s;d  rekenwaarde van de normaalkrachten waarvoor de beschouwde staaf de stabiliteit           

in z-richting waarborgt         N  

G  permanente belasting        -  
Grep  representatieve waarde van de permanente belasting     -  
G1  permanente belasting 1        -  
G4betonbalken permanente belasting van de vier betonbalken van een element van de secundaire  

dakconstructie         N 
G4betonconsoles  permanente belasting van de vier betonconsoles van een element van de secundaire  

dakconstructie         N 
G4betonhoeken  permanente belasting van de vier betonhoeken van een element van de secundaire  

dakconstructie         N  
G4EPSconsoles  permanente belasting van de vier EPS consoles van een element van de secundaire  

dakconstructie          N 

G4⋅0,5rijbetontegels  permanente belasting van de vier halve rijen betontegels van een element van de  
secundaire dakconstructie         N 

Gbetonschaal  permanente belasting van de betonschaal van een element van de secundaire  
dakconstructie         N 

GEPSschaal  permanente belasting van de EPS schaal van een element van de secundaire  
dakconstructie          N 

Gkunststoflichtkoepel  permanente belasting van de kunststof lichtkoepel van de secundaire dakconstructie N 
Gsec.dakelement  permanente belasting van een standaardelement van de secundaire dakconstructie N 
Gextrabetonbalkhoekje  permanente belasting van het extra betonbalkhoekje van een hoekelement van de  

secundaire dakconstructie ten opzicht van een randelement    N 
Gextrabetonbalkrand  permanente belasting van de extra betonbalk van een randelement van de  

secundaire dakconstructie ten opzicht van een standaardelement   N 
Gextrabetontegelshoekje  permanente belasting van het extra betontegelhoekje van een hoekelement van de  

secundaire dakconstructie ten opzicht van een randelement    N 
Gextrabetontegelsrand  permanente belasting van de extra betontegels van een randelement van de  

secundaire dakconstructie ten opzicht van een standaardelement   N 
GextraEPShoekje  permanente belasting van het extra EPS hoekje van een hoekelement van de  

secundaire dakconstructie ten opzicht van een randelement    N  
GextraEPSrand  permanente belasting van het extra EPS van een randelement van de  

secundaire dakconstructie ten opzicht van een standaardelement   N 
Gextragevelafwerkingrandgeschat  geschatte permanente belasting van de extra gevelafwerking van een  

rand- of een hoekelement van de secundaire dakconstructie ten opzicht  
van een standaardelement       N 

Gextrasec.dakelementrand  extra permanente belasting van een randelement van de secundaire  
dakconstructie ten opzichte van een standaardelement   N 

Gextrasec.dakelementhoekje  extra permanente belasting van een hoekelement van de secundaire  
dakconstructie ten opzichte van een randelement    N 
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Gprim.dakelement;bu;sv  permanente belasting van een primaire dakelement buiten de stabiliteitsverbanden N/mm 
Ggevelk.x.bu.sv  permanente belasting van een gevelkolomelement van elementtype x buiten de 

stabiliteitsverbanden          N/mm 
Ggevelk.x.in.sv  permanente belasting van een gevelkolomelement van elementtype x in de 

stabiliteitsverbanden          N/mm 
Ghoekkolom  permanente belasting van een hoekkolom      N/mm 
Gvk.x   permanente belasting van een element van een vertakkende kolom van elementtype x N/mm 
Ghor.regel.bu.sv  permanente belasting van een horizontale regel buiten de stabiliteitsverbanden  N/mm 
Gbov.hor.regel.bu.sv  permanente belasting van een bovenste horizontale regel buiten de stabiliteitsverbanden N/mm 
Ghor.regel.in.sv  permanente belasting van een horizontale regel in de stabiliteitsverbanden  N/mm 
Gbov.hor.regel.in.sv  permanente belasting van een bovenste horizontale regel in de stabiliteitsverbanden  N/mm 

I   axiaal kwadratisch oppervlaktemoment (traagheidsmoment)    mm4 

Iy   axiaal kwadratisch oppervlaktemoment (traagheidsmoment) om de y-as  mm4 

M  moment           Nmm 
Mx  wringend moment om de x-as        Nmm 
My  buigend moment om de y-as       Nmm 
Mz  buigend moment om de z-as       Nmm 
Ms;d  rekenwaarde van het moment ten gevolge van de belasting     Nmm 
Mu;d  rekenwaarde van het moment met betrekking tot de capaciteit in de uiterste   
  grenstoestand         Nmm 
My;u;d rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de capaciteit in de   

uiterste grenstoestand        Nmm 
MV;y;u;d rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de capaciteit in de  

uiterste grenstoestand en in aanwezigheid van een dwarskracht in z-richting  Nmm 
Mz;u;d rekenwaarde van het buigend moment om de z-as met betrekking tot de capaciteit in de  

uiterste grenstoestand        Nmm 
Mx;s;d  rekenwaarde van het wringend moment om de x-as ten gevolge van de belasting  Nmm 
My;s;d  rekenwaarde van het buigend moment om de y-as ten gevolge van de belasting  Nmm 
My;pl;d  rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met betrekking tot de plastische 

 capaciteit          Nmm 
Mz;s;d  rekenwaarde van het buigend moment om de z-as ten gevolge van de belasting  Nmm 
My;1;s;d rekenwaarde van het eindmoment om de y-as met de kleinste absolute waarde ten           

gevolge van de belasting        Nmm 
Mz;1;s;d rekenwaarde van het eindmoment om de z-as met de kleinste absolute waarde ten      

gevolge van de belasting        Nmm 
My;2;s;d rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met de grootste absolute waarde ten  

gevolge van de belasting        Nmm 
Mz;2;s;d rekenwaarde van het buigend moment om de z-as met de grootste absolute waarde ten  

gevolge van de belasting        Nmm 
My;mid;s;d rekenwaarde van het buigend moment om de y-as in het midden van de staaf ten  

gevolge van de belasting        Nmm 
Mz;mid;s;d rekenwaarde van het buigend moment om de z-as in het midden van de staaf ten  

gevolge van de belasting        Nmm 
My;equ;s;d  rekenwaarde van het equivalente buigend moment om de y-as ten gevolge van de  

belasting         Nmm 
Mz;equ;s;d  rekenwaarde van het equivalente buigend moment om de z-as ten gevolge van de  

belasting         Nmm 

N  natuurlijk getal: 1,2,3,4,5...       - 

N  normaalkracht         N 
Na  normaalkracht in element a       N 
N11  normaalkracht in element 11 van een vertakkende kolom    N 
Nx11  normaalkracht in element x11 van een dakvlak behorende bij een vertakkende kolom N 
Ns;d  rekenwaarde van de normaalkracht ten gevolge van de belasting   N 
Nu;d  rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste  

grenstoestand          N 
Nx  normaalkracht in x-richting       N 
Nc  druknormaalkracht        N 
Nc;11  druknormaalkracht in element 11 van een vertakkende kolom    N 
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Nc;s;d  rekenwaarde van de druknormaalkracht ten gevolge van de belasting   N 
Nc;s;d;11  rekenwaarde van de drukknormaalkracht ten gevolge van de belasting 

in element 11 van een vertakkende kolom      N 
Nc;s;d;x11  rekenwaarde van de druknormaalkracht ten gevolge van de belasting 

in element x11 van een dakvlak behorende bij een vertakkende kolom   N 
Nc;u;d  rekenwaarde van de druknormaalkracht met betrekking tot de  

capaciteit in de uiterste grenstoestand      N 
Npl;d  rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de plastische capaciteit  N 
Nst;s;d  rekenwaarde van de kracht in een starre steun     N 
Nst;nst;s  kracht in een starre steun die nst element(en) steunt      N 
Nt  treknormaalkracht        N 
Nt;11  treknormaalkracht in element 11 van een vertakkende kolom    N 
Nt;s;d  rekenwaarde van de treknormaalkracht ten gevolge van de belasting   N 
Nt;s;d;11  rekenwaarde van de treknormaalkracht ten gevolge van de belasting 

in element 11 van een vertakkende kolom      N 
Nt;s;d;x11  rekenwaarde van de treknormaalkracht ten gevolge van de belasting 

in element x11 van een dakvlak behorende bij een vertakkende kolom   N 
Nt;u;d  rekenwaarde van de treknormaalkracht met betrekking tot de  

capaciteit in de uiterste grenstoestand      N 
NV;u;d rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste  

grenstoestand en in aanwezigheid van een dwarskracht    N 
NV;y;u;d  rekenwaarde van de normaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste  

grenstoestand en in aanwezigheid van een dwarskracht in z-richting   N 

Q  veranderlijke belasting        -  
Qrep  representatieve waarde van de veranderlijke belasting    -  
Q1;rep  representatieve waarde van veranderlijke belasting 1     -  
Qi;rep  representatieve waarde van veranderlijke belasting i     -  
Qpmm;v   verticale veranderlijke belasting door personen, materiaal of materieel    N/mm2  
Qw   veranderlijke belasting door de wind       N/mm2 

Qw;h;loefgevel horizontale veranderlijke belasting door de wind op de loefgevel   N/mm2
 

Qw;h;lijgevel  horizontale veranderlijke belasting door de wind op de lijgevel   N/mm2 
Qw;h;zijgevel horizontale veranderlijke belasting door de wind op de zijgevel   N/mm2

 
Qw;h;dakelement1  horizontale veranderlijke belasting door de wind op een secundair dakelement van de  

eerste rij          N/mm2 
Qw;h;dakelementoverig  horizontale veranderlijke belasting door de wind op een secundair dakelement van de  

tweede tot en met de vijfentwintigste rij      N/mm2 
Qw;v;dak  verticale veranderlijke belasting door de wind op het dak     N/mm2 
Qw;v;dakelement;lok  lokale, verticale veranderlijke belasting door de wind op een secundair dakelement N/mm2 
Qrw;v   verticale veranderlijke belasting door regelwater     N/mm2  
Qsn;v   verticale veranderlijke belasting door sneeuw      N/mm2 

R  reactiekracht          N 
Rx  reactiekracht in x-richting        N 
Rx;2  reactiekracht in x-richting in knoop 2      N 
Ry  reactiekracht in y-richting        N 
Ry;2  reactiekracht in y-richting in knoop 2      N 
Ry;415  reactiekracht in y-richting in knoop 415 van een vertakkende kolom   N 
Rz  reactiekracht in z-richting        N 

Sel  elastisch statisch moment        mm3 

V  dwarskracht          N 
Vy  dwarskracht in y-richting        N 
Vz  dwarskracht in z-richting        N 
Vs;d   rekenwaarde van de dwarskracht ten gevolge van de belasting    N 
Vy;s;d  rekenwaarde van de dwarskracht in y-richting ten gevolge van de belasting  N 
Vz;s;d  rekenwaarde van de dwarskracht in z-richting ten gevolge van de belasting  N 
Vz;pl;d  rekenwaarde van de dwarskracht in z-richting met betrekking tot de plastische  

capaciteit         N 
V  volume          mm3 
V4betonbalken volume van de vier betonbalken van een element van de secundaire dakconstructie mm3 
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V4betonconsoles volume van de vier betonconsoles van een element van de secundaire dakconstructie mm3 

V4betonhoeken  volume van de vier betonhoeken van een element van de secundaire dakconstructie mm3
 

V4EPSconsoles  volume van de vier EPS consoles van een element van de secundaire dakconstructie mm3 
V4⋅0,5rijbetontegels volume van de vier halve rijen betontegels van een element van de secundaire  

dakconstructie         mm3
  

Vbetonschaal  volume van de betonschaal van een element van de secundaire dakconstructie  mm3 
VEPSschaal  volume van de EPS schaal  van een element van de secundaire dakconstructie  mm3

  
Vextrabetonbalkhoekje  extra volume van de betonbalk van een hoekelement van de secundaire dakconstructie  

ten opzicht van een randelement       mm3  
Vextrabetonbalkrand extra volume van de betonbalk van een randelement van de secundaire dakconstructie  

ten opzicht van een standaardelement      mm3  
Vextrabetontegelshoekje extra volume van de betontegels van een hoekelement van de secundaire dakconstructie  

ten opzicht van een randelement       mm3 

Vextrabetontegelsrand  extra volume van de betontegels van een randelement van de secundaire dakconstructie  
ten opzicht van een standaardelement      mm3 

VextraEPShoekje  extra volume EPS van een hoekelement van de secundaire dakconstructie ten opzicht  
van een randelement        mm3 

VextraEPSrand extra volume EPS van een randelement van de secundaire dakconstructie ten opzicht  
van een standaardelement        mm3 

Vkunststoflichtkoepel  volume van de kunststoflichtkoepel van een element van de secundaire dakconstructie mm3 
Vc  volume staal van een element belast op een druknormaalkracht   mm3 

Vt  volume staal van een element belast op een treknormaalkracht   mm3 

Vdak  volume staal van een dakvlak behorende bij een vertakkende kolom,    
 opgebouwd uit elementen        mm3 

Vvk  volume staal van een vertakkende kolom, opgebouwd uit elementen   mm3 
Vvk+dak  volume staal van vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak   mm3 
Vtot  volume staal van een totale constructie opgebouwd uit elementen   mm3 
  en bovengelegen dakvlak        mm3 
Vdak;tot  volume staal van een dakvlak behorende bij een totaal aantal   

vertakkende kolommen, opgebouwd uit elementen     mm3 

Vvk;tot  volume staal van een totaal aantal vertakkende kolommen, opgebouwd  
uit elementen         mm3 

Vvk+dak;tot  volume staal van een totaal aantal vertakkende kolommen en 
  bovengelegen dakvlak        mm3 
Vc;dak  volume staal van een dakvlak behorende bij een vertakkende kolom,  

opgebouwd uit elementen belast op druknormaalkrachten    mm3 

Vt;dak  volume staal van een dakvlak behorende bij een vertakkende kolom,  
opgebouwd uit elementen belast op treknormaalkrachten    mm3 

Vc;dak;tot  volume staal van een dakvlak behorende bij een totaal 
aantal vertakkende kolommen, opgebouwd uit elementen belast op  
druknormaalkrachten        mm3 

Vt;dak;tot  volume staal van een dakvlak behorende bij een totaal aantal vertakkende  
kolommen, opgebouwd uit elementen belast op treknormaalkrachten   mm3 

Vc;vk  volume staal van een vertakkende kolom, opgebouwd uit elementen belast 
op druknormaalkrachten        mm3 

Vt;vk  volume staal van een vertakkende kolom, opgebouwd uit elementen belast 
op treknormaalkrachten        mm3 

Vc;vk;tot  volume staal van een totaal aantal vertakkende kolommen, 
    opgebouwd uit elementen belast op druknormaalkrachten    mm3 
Vt;vk;tot  volume staal van een totaal aantal vertakkende kolommen, opgebouwd 

uit elementen belast op treknormaalkrachten     mm3 

Vn;vk+dak  volume staal van een vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak  
bij neerwaartse belasting        mm3 

Vn;vk+dak;tot volume staal van een totaal aantal vertakkende kolommen en  
bovengelegen dakvlak bij neerwaartse belasting     mm3 

Vo;vk+dak  volume staal van een vertakkende kolom en bovengelegen dakvlak  
bij opwaartse belasting        mm3 

Vo;vk+dak;tot volume staal van een totaal aantal vertakkende kolommen en  
bovengelegen dakvlak bij opwaartse belasting     mm3 

Vmin;(c/t);(?)   minimaal volume staal van een element m.b.t. de element  mm3 
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Vmin;(c/t/o/n);(dak/vk/vk+dak)  minimaal volume staal van een constructieonderdeel 
m.b.t. de elementen      mm3 

Vmin-k;min;(c/t/o/n);(dak/vk/vk+dak)  minimaal volume staal van een constructieonderdeel 
m.b.t. de elementen en m.b.t. de kolomgeometrie   mm3 

Vmin;(c/t/o/n);(dak/vk/vk+dak);tot  minimaal volume staal van verzameling constructie- 
onderdelen m.b.t. de elementen     mm3 

Vmin-k;min;(c/t/o/n);(dak/vk/vk+dak);tot minimaal volume staal van verzameling constructie- 
onderdelen m.b.t. de elementen en de kolomgeometrie   mm3  

Vmin-g;min-k;min;(c/t/o/n);(dak/vk/vk+dak);tot minimaal volume staal van verzameling constructie- 
onderdelen m.b.t. de elementen, de kolom- en gebouw- 
geometrie       mm3 

Vg;k;min;(o+n/o/n);vk+dak;tot  minimaal volume staal van verzameling constructie- 
onderdelen voor de gekozen kolom- en gebouwgeometrie  mm3 

Wel  elastisch weerstandsmoment       mm3 

Wel;wr  elastisch weerstandsmoment ten aanzien van wringing     mm3 
Wpl  plastisch weerstandsmoment       mm3 

Wy;pl  plastisch weerstandsmoment om de y-as      mm3 

              

a  verhouding tussen q21 en q11        - 

amin-k;min;c;dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;c;dak     - 

amin-k;min;c;vk verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;c;vk     - 

amin-k;min;t;dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;t;dak     - 

amin-k;min;t;vk verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;t;vk     - 

amin-k;min;o;vk+dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;o;vk+dak     - 

amin-k;min;n;vk+dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;n;vk+dak     - 

b  verhouding tussen q311 en q11        - 
bmin-k;min;c;dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;c;dak     - 

bmin-k;min;c;vk verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;c;vk     - 

bmin-k;min;t;dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;t;dak     - 

bmin-k;min;t;vk verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;t;vk     -  

bmin-k;min;o;vk+dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;o;vk+dak     - 

bmin-k;min;n;vk+dak verhouding tussen q21 en q11 voor Vmin-k;min;n;vk+dak     - 
b  breedte          mm 
btot;afvoeren breedte van (nood)afvoeren (bij een spuwer)     mm  
bafvoer  breedte van (nood)afvoer        mm  
bbetonbalk  breedte van de betonbalk van een standaardelement van de secundaire dakconstructie mm 
bbetonconsole  breedte van de betonconsole van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
bbetonhoek  breedte van de betonhoek van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
bhor.strook   breedte van de horizontale strook op de overgang van twee elementen van de  

secundaire dakconstructie        mm 
bbetontegel   breedte van de betontegel van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
bEPSconsole  breedte van de EPS console van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
bextrabetonbalk  extra breedte van de betonbalk van een rand- of hoekelement van de secundaire  

dakconstructie ten opzicht van een standaardelement     mm 
bgoot  breedte van de goot op de overgang van twee elementen van de  

secundaire dakconstructie        mm 

c  verhouding tussen ldak en h       - 

d  uitwendige buisdiameter        mm 
dm  gemiddelde middellijn        mm 
dhw   waterhoogte boven het onvervormde dakvlak      mm 
dn  waterhoogte ten gevolge van de doorbuiging van het dakvlak door permanente belasting 

en wateraccumulatie        mm  

e  excentriciteit         mm 
e*  imperfectieparameter        mm 
ey

*  imperfectieparameter met betrekking tot de y-as     mm 
ez

*  imperfectieparameter met betrekking tot de z-as     mm 
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fy  vloeigrens         N/mm2 

fy;d  rekenwaarde van de vloeigrens       N/mm2 

fy;d;hk  rekenwaarde van de vloeigrens van een element van de hoekkolom   N/mm2 

fy;d;gk;x;bu;sv rekenwaarde van de vloeigrens van een element van de gevelkolom van elementtype x 
buiten de stabiliteitsverbanden       N/mm2 

fy;d;gk;x;in;sv rekenwaarde van de vloeigrens van een element van de gevelkolom van elementtype x 
buiten de stabiliteitsverbanden       N/mm2 

fy;d;gk;x  rekenwaarde van de vloeigrens van een element van de gevelkolom van elementtype x N/mm2 

g  valversnelling          m/s2 

h  hoogte (algemeen)        mm 
h  hoogte van een vertakkende kolom       mm 
h  gebouwhoogte          mm  
h  bouwwerkhoogte         mm 
h  kleinste gevel- of bouwlaaghoogte       mm 
hmax;water   maximale waterhoogte in de goot       mm 
hmax;water;goot  maximale waterhoogte in de goot ter plaatse van de (nood)afvoeren    mm 
hstuwkromme  waterhoogte in de goot door de stuwkromme     mm 
hxtr;stuwkromme  extra waterhoogte in de goot door de stuwkromme     mm 
hmax;stuwkromme  maximale waterhoogte in de goot door de stuwkromme    mm 
hbetonbalk  hoogte van de betonbalk van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
hbetonconsole hoogte van de betonconsole van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
hbetontegel   hoogte van de betontegel van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
hEPSconsole  hoogte van de EPS console van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
hsec.dakelement hoogte van een element van de secundaire dakconstructie    mm  

i  ontwerpregenintensiteit        l/s/mm2 

i  oppervlaktemomentarm (traagheidsstraal)      mm 
iy  oppervlaktemomentarm met betrekking tot de y-as (traagheidsstraal)   mm 

l  lengte (algemeen)        mm 
l  lengte van een element        mm 
la  lengte van element a        mm 
l  lengte van een element van een vertakkende kolom     mm 
l11  lengte van element 11 van een vertakkende kolom     mm 
ldak  lengte van een dakligger        mm 
lgeb  breedte van een gebouw        mm 
lgeb;fict  fictieve breedte van een gebouw       mm  
lbuc  kniklengte van een element       mm 
ly;buc  kniklengte van een element met betrekking tot knik om de y-as   mm 
lef elastisch effectieve kniklengte        mm 
ly;ef elastisch effectieve kniklengte van een element met betrekking tot de y-as  mm 
lbetonbalk  lengte van de betonbalk van  een element van de secundaire dakconstructie  mm 
lbetonconsole lengte van de betonconsole van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
lh.o.h.hor.regels  hart-op-hart-afstand tussen de horizontale regels     mm 
lh.o.h.;kozijnafvoer  hart-op-hart-afstand tussen de kozijnen aan weerszijde van de regenwaterafvoer mm 
lh.o.h.;kozijnglas  hart-op-hart-afstand tussen het kozijn langs de regenwaterafvoer en het middenkozijn mm 
ldak  lengte van een primair dakelement, een bovenste horizontale regel of een horizontale 
  regel          mm 
lEPSconsole  lengte van de EPS console van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
lgeb  breedte van het gebouw        mm 
lrijbetontegels  lengte van een rij betontegels van een element van de secundaire dakconstructie mm 

n  aantal           - 
ny  verhouding tussen de Fy;E en Nc;s;d        - 
nz  verhouding tussen de Fz;E en Nc;s;d        - 
nvk  aantal vertakkende kolommen in lengte- of breedterichting van een gebouw   - 
nst  aantal gesteunde elementen dat op druk is belast     - 

p  kracht per oppervlakte (belasting)       N/mm2 

pd  rekenwaarde van een kracht per oppervlakte      N/mm2  
prep  representatieve waarde van een kracht per oppervlakte    N/mm2  
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psn  sneeuwbelasting         N/mm2 

pw  extreme waarde van de stuwdruk door de wind     N/mm2 

q  kracht per lengte, lijnbelasting       N/mm 
qv  verticale lijnbelasting op een element      N/mm 
qv;x   verticale lijnbelasting op een element van elementtype x    N/mm 
qv;prim.dakelement verticale lijnbelasting op een primair dakelement      N/mm 
qv;11   verticale lijnbelasting op een element van een vertakkende kolom van elementtype 11 N/mm 
q  debiet per gootbreedte        l/s/mm 
q  krachtdichtheid         N/mm 
qa  krachtdichtheid van element a       N/mm 
q11  krachtdichtheid van element 11 van een vertakkende kolom    N/mm 
qy  factor met betrekking tot de dwarskracht in y-richting    - 
qz  factor met betrekking tot de dwarskracht in z-richting    - 

t  dikte           mm 
t  wanddikte van een buisprofiel        mm 
tbetonschaal  dikte van de betonschaal van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
tEPSschaal  dikte van de EPS schaal van een element van de secundaire dakconstructie  mm 
tgeschatkunststoflichtkoepel  geschatte dikte van de kunststoflichtkoepel van een element van de secundaire 

 dakconstructie        mm 

x  coördinaat langs de x-as        mm 
x1  coördinaat langs de x-as van knoop 1 (van een vertakkende kolom)   mm 
x31  coördinaat langs de x-as van knoop 31 van een vertakkende kolom   mm 
x31;min-k;min;c;dak coördinaat x31 voor Vmin-k;min;c;dak       mm 

x31;min-k;min;c;vk coördinaat x31 voor Vmin-k;min;c;vk       mm 

x31;min-k;min;t;dak coördinaat x31 voor Vmin-k;min;t;dak       mm 

x31;min-k;min;t;vk coördinaat x31 voor Vmin-k;min;t;vk       mm 

x31;min -k;min;o;vk+dak coördinaat x31 voor Vmin-k;min;o;vk+dak       mm 

x31;min-k;min;n;vk+dak coördinaat x31 voor Vmin-k;min;n;vk+dak       mm 

y  coördinaat langs de y-as        mm 
y1  coördinaat langs de y-as van knoop 1 (van een vertakkende kolom)   mm 

z  coördinaat langs de z-as        mm 
z2  coördinaat langs de z-as van knoop 2 van een vertakkende kolom   mm 
z2;min-k;min;c;dak coördinaat z2 voor Vmin-k;min;c;dak       mm 

z2;min-k;min;c;vk coördinaat z2 voor Vmin-k;min;c;vk       mm 

z2;min-k;min;t;dak coördinaat z2 voor Vmin-k;min;t;dak       mm 

z2;min-k;min;t;vk coördinaat z2 voor Vmin-k;min;t;vk       mm 

z2;min -k;min;o;vk+dak coördinaat z2 voor Vmin-k;min;o;vk+dak       mm 

z2;min-k;min;n;vk+dak coördinaat z2 voor Vmin-k;min;n;vk+dak       mm 

z31  coördinaat langs de x-as van knoop 31 van een vertakkende kolom   mm 
z31;min-k;min;c;dak coördinaat z31 voor Vmin-k;min;c;dak       mm 

z31;min-k;min;c;vk coördinaat z31 voor Vmin-k;min;c;vk       mm 

z31;min-k;min;t;dak coördinaat z31 voor Vmin-k;min;t;dak       mm 

z31;min-k;min;t;vk coördinaat z31 voor Vmin-k;min;t;vk       mm 

z31;min -k;min;o;vk+dak coördinaat z31 voor Vmin-k;min;o;vk+dak       mm 

z31;min-k;min;n;vk+dak coördinaat z31 voor Vmin-k;min;n;vk+dak       mm 

              

Σ  sommatieteken         - 

Δx  absoluut coördinaatverschil langs de x-as      - 
Δx11  absoluut coördinaatverschil langs de x-as tussen de x-coördinaten   

van de knopen van element 11 van een vertakkende kolom     - 
Δz  absoluut coördinaatverschil langs de z-as      - 
Δz11  absoluut coördinaatverschil langs de z-as tussen de z-coördinaten  

van de knopen van element 11 van een vertakkende kolom     - 
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α  hoek          ° 
αk  factor in de instabiliteitskrommen       - 
αy  factor die de invloed van de vloeigrens op de doorsnedeclassificatie in  

rekening brengt         - 

γf;a  belastingsfactor voor bijzondere belastingen      - 
γf;g  belastingsfactor voor permanente belastingen     - 
γf;q  belastingsfactor voor veranderlijke belastingen     - 
γbeton;rep  representatieve waarde van het volumiek gewicht van beton      N/mm3 

γEPS;rep  representatieve waarde van het volumiek gewicht van EPS    N/mm3 
γkunststof;rep representatieve waarde van het volumiek gewicht van kunststof   N/mm3 

γstaal;rep  representatieve waarde van het volumiek gewicht van staal     N/mm3 
γwater;rep   representatieve waarde van het volumiek gewicht van water    N/mm3 

λ0  factor in de instabiliteitskrommen       - 
λe  slankheid van een element waarbij de knikspanning volgens Euler juist gelijk  

is aan fy;d         - 
λ  slankheid van een element        - 
λy  slankheid van een element met betrekking tot knik om de y-as   - 
λrel  relatieve slankheid        - 
λy;rel  relatieve slankheid van een element met betrekking tot knik om de y-as  - 

ρstaal;rep  representatieve waarde van het volumieke massa van staal     kg/mm3 

σ  normaalspanning         N/mm2 

σs;d  rekenwaarde van de normaalspanning ten gevolge van de belasting   N/mm2
 

σvgl;s;d  rekenwaarde van de vergelijkspanning ten gevolge van de belasting   N/mm2
 

σbuc  knikspanning         N/mm2 

σe  eulerse knikspanning        N/mm2 

τ  schuifspanning          N/mm2
 

τs;d  rekenwaarde van de schuifspanning ten gevolge van de belasting   N/mm2
 

τy;d  rekenwaarde van de vloeischuifspanning      N/mm2
  

ϕ1  vergrotingsfactor m.b.t. de dynamische invloed van de wind    -  

χy  factor afhankelijk van de classificatie van een raamwerk in y-richting   - 
χz  factor afhankelijk van de classificatie van een raamwerk in z-richting   - 

ψ  factor voor de bepaling van de momentane belasting     - 
ψt  reductiefactor voor de extreme waarde van de veranderlijke belasting   -  

ωbuc  knikfactor         - 
ωbuc;hk  knikfactor voor een element van een hoekkolom     - 
ωbuc;gk;x  knikfactor voor een element van een gevelkolom van elementtype x   - 
ωbuc;gk;x;bu.sv knikfactor voor een element van een gevelkolom van elementtype x   - 
ωbuc;gk;x;in.sv knikfactor voor een element van een gevelkolom van elementtype x   - 
ωy;buc  knikfactor met betrekking tot knik om de y-as     - 
ωkip  kipfactor         - 
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