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Samenvatting

In dit eerste rapport over het ontwerp van het schaaldak van het Gelredome in aluminium wordt er een structuur
ontworpen teneinde de profielen te kunnen toetsen volgens de aluminiumnorm.

Uitgangspunt is dat er al profielen ontworpen zijn, zodat alle profielgegevens bekend zijn. Ook moet er een
berekening gemaakt zijn, zodat de belasting op het profiel bekend is. Aan de hand van deze gegevens wordt het
Programma Structuur Diagram (PSD) doorlopen. Het resultaat van dit diagram zijn diverse unity checks
(getallen tussen 0 en 1). Aan de hand van de unity checks is te zien of een bepaald profiel voldoet, dat wil
zeggen niet te zwak is.

Door het programma wordt gecontroleerd op knik, kip en  plooi. Tevens wordt er een doorsnedetoets
(spanningscontrole) uitgevoerd.

Het ontwikkelde PSD is eigenlijk specifiek gemaakt voor de toetsing van de profielen voor het Gelredome. Door
ABT is er echter ook een programma geschreven op basis van dit PSD dat te gebruiken is voor een willekeurige
constructie in aluminium.
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1 Inleiding:

In dit rapport wordt een toelichting gegeven bij het PSD (Programma Structuur Diagram) voor de toetsing van
op normaalkracht en buiging belaste aluminium profielen. De procedure is eigenlijk bedoeld voor het nieuwe
ontwerp van het schaaldak van het Vitesse stadion (Gelredome) in aluminium. Er is wel getracht het diagram zo
universeel mogelijk te houden. Er kan dan namelijk een universeel programma geschreven worden wat
aluminium staven kan toetsen. Er is al een soortgelijk programma voor stalen staven.

Eerst zal het in dit rapport beschreven PSD vertaald worden in een zelfstandig computerprogramma. Als dat
gereed is (met name het testen van het programma kost veel tijd) wordt het computerprogramma gekoppeld aan
de uitvoerfile van het programma RUSTAF. Het programma RUSTAF is een 3D raamwerkprogramma waarmee
de staafkrachten van het schaaldak bepaald worden. De uitvoerfile bestaat uit een lijst van alle staven met de
bijbehorende krachten. De bedoeling is nu dat het computerprogramma op basis van dit PSD de toetsing uitvoert
volgens de heersende aluminiumnorm, zodat duidelijk wordt of de ingevoerde profielen in RUSTAF voldoen.

De staven in het vakwerk worden overwegend op normaalkracht belast, zodat er een knikcontrole nodig is om
zowel de y-as als de z-as. Omdat er tevens een moment in de staaf kan zitten moet dat meegenomen worden in
de toetsing. Er wordt daarom getoetst volgens NEN 6710 [2] hoofdstuk 12 (staaf op druk en buiging belast).
Resultaat van deze toetsing zijn twee >unity checks=, één voor knik om de y-as en één voor knik om de z-as
(UC_Y en UC_Z). Beide checks moeten kleiner zijn dan 1,0. Afhankelijk van de belasting op de staaf wordt er
ook nog een plooicontrole uitgevoerd.

De derde controle betreft een doorsnede controle. Dit gebeurt volgens hoofdstuk 11 van NEN 6710 [2]. Hierbij
wordt er geen rekening gehouden met instabiliteit (zoals knik of kip) maar wordt puur gekeken of in een
doorsnede alle spanningen samen niet de grensspanning overschrijden. Het resultaat van deze toetsing wordt ook
uitgedrukt in een unity check (UCDS).

De procedure voor de toetsing van de aluminium staven zal grote gelijkenis vertonen met de (bestaande)
procedure voor de toetsing van de stalen staven. Belangrijk is echter dat de bestaande procedure niet klakkeloos
wordt overgenomen, omdat er toch kleine verschillen zijn tussen de TGB staal (NEN 6770 [6] ) en de TGB
aluminium (NEN 6710 [2] ).

De opbouw van dit rapport is als volgt. Eerst  wordt er weergegeven welke input noodzakelijk is voor de
berekening. Daarna wordt in een flowdiagram weergegeven op welke wijze de staven getoetst kunnen worden.
Aan de hand hiervan is het PSD gemaakt. Hierna wordt ieder PSD kort toegelicht, zodat de opbouw van de
procedure verduidelijkt wordt. Na de behandeling van de procedures worden alle gebruikte variabelen gedecla-
reerd. Als laatste worden nog enkele opmerkingen gegeven welke specifiek voor het schaaldak van belang zijn.
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2 Benodigde input voor de toetsing

2.1 Inleiding

De inputgegevens voor het aluminiumprogramma komen of uit een raamwerkprogramma of uit een
handberekening. De benodigde informatie bestaat verder uit twee delen: er zijn gegevens nodig voor ieder
profiel dat toegepast is en gegevens voor de gebruikte materialen. Eerst worden de benodigde
materiaalvariabelen genoemd:

2.2 Materiaalvariabelen:

Er worden de volgende materiaalgegevens opgeslagen:
NAAM Naam van het materiaal text (6)
MAT Nummer van het materiaal integer
ρ Soortelijk gewicht van het materiaal (kg/mm3 ) real
fyd 0,2% rekgrens van de aluminiumlegering real
fywzd rekenwaarde van de sterkte van de warmte beïnvloedde zone real
flasd rekenwaarde van de sterkte van het lasmetaal real
fld minimum van fywzd en flasd real
ft rekenwaarde van de treksterkte van het materiaal real
E E-modulus real
NU Dwarscontractiecoëfficiënt real
G Glijdingsmodulus real

Aangezien aluminium geen echte vloeigrens heeft wordt er gerekend met de 0,2% rekgrens. Dit is de maximale
spanning die toegelaten wordt in het materiaal. De echte treksterkte wordt alleen gebruikt bij de toetsing van de
capaciteit van een bruto doorsnede (bij een verbinding met bouten). De treksterkte wordt in het programma (nog)
niet gebruikt.

De E-modulus is natuurlijk van belang bij stabiliteitscontrole van de profielen. De werkwijze is hierbij identiek
aan de methode volgens NEN 6770 [6] staalconstructies. Opgemerkt wordt dat er alleen op instabiliteit getoetst
wordt en dat er niet naar de bruikbaarheidsgrenzen gekeken wordt. Als de doorbuigingen te groot worden, zal dat
door de gebruiker opgemerkt dienen te worden. Voor het projectspecifieke gedeelte is het handig als de zakking
van enkele punten in het midden van het schaaldak weergegeven wordt. Hierop wordt in hoofdstuk 4
teruggekomen.

Als laatste gegeven dient de dwarscontractiecoëfficiënt ingevuld te worden. Deze is nodig om de
glijdingsmodulus te berekenen. De glijdingsmodulus is nodig als de invloed van dwarskracht in de staven wordt
meegenomen. In eerste instantie wordt de dwarskracht niet meegenomen, omdat de krachtswerking in het
schaaldak voornamelijk verloopt via normaalkracht in de staven. De invloed van de dwarskracht is daarbij
minimaal. Voor het aluminiumprogramma is het wel aan te bevelen om in de toekomst de invloed van de
dwarskracht mee te nemen. Dat valt echter buiten het kader van mijn afstuderen.

Er kunnen meerdere materialen ingevoerd worden. Bij aluminium extrusieprofielen is er namelijk een keuze uit
allerlei legeringen. Er kunnen meerdere legeringen opgegeven worden. Bij de profielen wordt er steeds
aangegeven uit welke legering het profiel opgebouwd is.
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2.3 Staafvariabelen:

Voor iedere staaf  in de constructie zijn de volgende gegevens nodig:
SNR Staafnummer integer
L Lengte van de staaf real
Ncd Normaalkracht in de betreffende staaf real
Mybd Moment om Y-as boven in de staaf real
Mymd Moment om Y-as midden in de staaf real
Myod Moment om Y-as onder in de staaf real
Mzbd Moment om Z-as boven in de staaf real
Mzmd Moment om Z-as midden in de staaf real
Mzod Moment om Z-as onder in de staaf real

Het staafnummer is nodig om iedere staaf een eigen code te geven. Het is hierbij belangrijk dat de gebruiker ook
weet waar ieder staafnummer zich bevindt in de constructie. Het handigste is het om de nummering  van het 3D
raamwerkprogramma RUSTAF over te nemen. Iedere staaf bestaat uit een profiel. Er moet dus aangegeven
worden uit welk profiel de staaf is opgebouwd. Het profiel wordt weer toegewezen aan een materiaal. Indien er
maar één materiaal gebruikt wordt kan dat automatisch gebeuren.

De lengte van de staaf is nodig bij de stabiliteitscontrole. Er wordt steeds aangenomen dat de kniklengte van een
profiel gelijk is aan de systeemlengte. Die systeemlengte wordt berekend aan de hand van de coördinaten van de
begin- en eindknoop van de staaf. Met behulp van Pythagoras is hiermee de staaflengte te berekenen. Indien de
kniklengte niet gelijk is aan de systeemlengte kan dit bij de profieldeclaratie aangegeven worden. Er wordt dan
voor alle staven welke uit het bewuste profiel bestaan dezelfde kniklengte aangenomen.

Het tweede gegeven is de normaalkracht in de staaf. Dit is voor het schaaldak de belangrijkste kracht in de
constructie. Met behulp van de profielgegevens kan deze kracht getoetst worden aan de uiterst opneembare
normaalkracht. Vervolgens zijn er momentgegevens nodig voor de beide uiteinden van de staaf en het midden
van de staaf. Deze gegevens zijn nodig voor zowel het moment om de Y-as (sterke as) als het moment om de Z-
as (zwakke as). Indien alle belastingen in de knopen aangrijpen kan het moment in het midden bepaald worden
als gemiddelde van de momenten op de uiteinden. Bij het schaaldak grijpen de dakplaten echter aan over de
volledige staaflengte (q-last), waardoor er een veldmoment ontstaat. Het is de bedoeling dat het veldmoment
(moment in het midden van de staaf) ook uit de uitvoerfile van RUSTAF gehaald wordt.

Met deze gegevens berekent het programma zelf de effectieve momenten op de staaf. Dit wordt in het volgende
hoofdstuk uitgelegd.
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3 Toelichting procedures PSD

3.1 Inleiding

Dit is het belangrijkste gedeelte van het rapport. Hier zullen de PSD procedures toegelicht worden. Allereerst
wordt de hoofdopzet van de procedure behandeld. Dit gebeurt aan de hand van het flowdiagram, wat te zien is op
de volgende pagina. Vervolgens worden alle afzonderlijke procedures behandeld.

3.2 Flowdiagram

In dit diagram wordt aangegeven hoe de controle verloopt. De start is linksboven op de pagina. Eerst worden alle
profielgegevens ingelezen. Dit gebeurt in het blokje ‘profiel’. Ieder profiel heeft een eigen nummer. Deze
nummers moeten overeenkomen met de nummers zoals ze in het rekenprogramma gebruikt zijn. Als de
profielgegevens ingelezen zijn worden de materiaalgegevens ingelezen. Nu heeft het programma de
basisinformatie, waarmee de staven getoetst kunnen worden.

Bij het volgende proces ‘belasting’ begint een procedure om één staaf te toetsen. Onderaan de pagina wordt
steeds de vraag gesteld of alle staven getoetst zijn. Als dit het geval is, is de procedure beëindigd. Als nog niet
alle staven getoetst zijn wordt er weer terug verwezen naar het begin van de toetsprocedure, bij het blokje
‘belasting’.

Voor de toetsprocedure is het van belang op welke wijze de staaf belast wordt. Als er bijvoorbeeld in de gehele
doorsnede van de staaf trek heerst hoeft er niet op stabiliteit van de staaf getoetst te worden. Daarom wordt er
eerst bepaald of de te  toetsen staaf een drukstaaf of een trekstaaf is. Druk wil zeggen dat de normaalkracht in de
staaf (uitvoerfile RUSTAF) een negatieve waarde heeft.

Het tweede selectiecriterium is buiging. Voor de toetsing is het van belang of er sprake is van alleen
normaalkracht of normaalkracht met buiging. Bij het schaaldak zal er altijd buiging in de staven aanwezig zijn,
omdat het eigen gewicht ook wordt meegenomen, en de staven niet vertikaal toegepast zijn. Bij de toepassing
van de procedure voor een algemeen geval kan het voorkomen dat er geen buigend moment werkt op de te
toetsen staaf.

Na deze vragen over de belasting op de staaf kan de eigenlijke toetsing plaatsvinden. De toetsprocedures zijn
uitgewerkt in modules, welke hierna apart besproken zullen worden. Er zijn ook procedures die weer andere
procedures gebruiken, Dit gebeurt alleen als die subprocedures door meerdere procedures gebruikt worden. Het
is de bedoeling dat iedere toetsprocedure (zoals plooi, knik, etc) voor ieder belastinggeval doorlopen wordt. Er
volgen dan een aantal unity-checks, welke in de uitvoerfile van het programma weergegeven moeten worden.
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3.3 Bespreking van de procedures

In deze paragraaf wordt ieder PSD besproken. Voor alle PSD procedures geldt dat er volgens hetzelfde
eenhedensysteem gewerkt wordt. De gehanteerde eenheden zijn:

N voor kracht
mm voor afstand
Nmm voor moment
kg voor massa

3.3.1 Belastingen op de staaf

Bij de controles wordt er gewerkt met de methode van de effectieve momenten. Dit wil zeggen dat de momenten
op de staaf (My en Mz) worden omgewerkt tot My* en Mz*. Dit gebeurt in de procedure ‘belasting’. Op deze
manier worden zowel de dubbelsymmetrische profielen als de niet dubbelsymmetrische profielen  op de juiste
manier getoetst. Voordeel van deze methode is dat er bij de procedure ‘profiel’ gewoon de Iy, Iz en de Iyz van
het profiel opgegeven kan worden. Het programma rekent de momenten om naar momenten om deze assen. De
gebruikte formules zijn:

De methode van de effectieve momenten is ontleend aan: ‘Koud gevormde profielen’, [4]. Als er een enkel- of
dubbelsymmetrisch profiel wordt ingevoerd wordt de term Iyz gelijk aan nul, waardoor My* gelijk wordt aan
My en Mz* gelijk wordt aan Mz (ga na).

Belangrijk is wel dat de uiterste vezelafstanden goed worden opgegeven. Deze moeten nu gerekend worden
volgens het YZ assenkruis. De oorsprong van dat assenkruis ligt in het zwaartepunt van het profiel. Dit wordt in
het volgende voorbeeld geïllustreerd. De uiterste vezelafstand is steeds de maximale waarde van de twee
mogelijkheden. Dit is weliswaar een ongunstige aanname, echter het is moeilijk om een programma te
ontwerpen wat ‘weet’ aan welke zijde van een profiel drukspanning heerst. Dit is dus ook een punt waarop het
aluminiumprogramma in de toekomst verbeterd kan worden. Voor de toepassing van het programma voor het
schaaldak wordt er voornamelijk gewerkt met dubbelsymmetrische profielen, waardoor dit probleem niet aan de
orde is.

Een tweede mogelijkheid om de gegevens van de uiterste vezelafstanden te verkrijgen is een koppeling van het
aluminiumprogramma met het programma TRAAG. Dit is een programma dat van een willekeurig ingevoerde
profieldoorsnede de Iy, Iz, Iyz, A, en de uiterste vezelafstanden berekent. Deze koppeling is zeker interessant bij
het zelfstandige aluminiumprogramma, omdat zo snel allerlei willekeurig gevormde profielen ingevoerd kunnen
worden. Bij de koppeling met de uitvoerfile van RUSTAF zijn de profielgegevens al bekend, dus deze zullen via
een tekstbestand ingevoerd worden.
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Figuur 1: tekenafspraken

3.3.2  Uiterst opneembare momenten / krachten
Bij de toetsing zijn er verschillende mogelijkheden voor het maximaal opneembare moment. Voor
dubbelsymmetrische profielen wordt er gewerkt met het plastisch bezwijkmoment (My;pl;d), mits de doorsnede
valt onder klasse 1 of 2 (gedrongen). Anders wordt er gerekend met het maximaal elastisch moment (My;el;d).
Voor de categorie ‘overige profielen’ wordt er gerekend met My;kip;d. Hiermee wordt het negatieve effect van het
optredende extra torsiemoment verdisconteerd. Voor de maximaal opneembare normaalkracht wordt gerekend
met de waarde fyd x A.

Een klasse waartoe een profiel behoort wordt door de gebruiker zelf opgegeven. De TGB aluminium biedt te
weinig houvast om eenvoudig te bepalen tot welke klasse een profiel behoort. De klasse indeling is verwerkt in
de waarden die ingevuld worden voor Wy en Wz. Als hiervoor grotere waarden ingevuld worden dan Welastisch

wordt aangenomen dat het profiel behoort tot de klasse 1 of 2. Voor de controle van de staven in het schaaldak
wordt geen gebruik gemaakt van de extra plastische capaciteit.

Een moeilijkheid ontstaat echter wanneer het gebruikte profiel is opgebouwd uit verschillende delen of dat er
stompe lassen toegepast zijn. In die gevallen wordt de 0,2% rekgrens van het materiaal namelijk gereduceerd tot
ofwel de sterkte van de warmte beïnvloede zone ofwel tot de sterkte van het lasmetaal. De maatgevende sterkte
wordt in de procedure STERKTE bepaald. In die procedure worden de maatgevende momenten en
normaalkracht voor het profiel bepaald. In de toetsprocedures wordt er met deze waarden verder gerekend.

3.3.3 Procedure MATERIAAL (pagina 2 bijlage)

Er wordt de mogelijkheid geboden meerdere materialen te gebruiken. Dit sluit goed aan op de praktijk. Bij
extrusie van profielen kan doorgaans gekozen worden uit een heel scala van aluminium legeringen. Variabelen
zijn bijvoorbeeld de 0,2% rekgrens, de lasbaarheid en de corrosieve eigenschappen. De materiaalgegevens
worden aangeleverd in een bestand, of er wordt om gevraagd (handmatige invoer). Ook is het mogelijk een
bibliotheek aan te leggen met daarin de door de NEN 6710 [2] gestandaardiseerde materiaalsoorten. Standaard is
de legering 7003T6 ingesteld. Dit is een zeer sterke legering die ook goed lasbaar is. Nadeel is de wat moeilijke
extrudeerbaarheid en de gevoeligheid voor corrosie.

In de procedure MATERIAAL worden de E-modulus, de dwarscontractiecoëfficiënt en de glijdingsmodulus als
constante verondersteld. De overige gegevens worden per materiaal ingelezen. De uitvoer van de procedure
bestaat uit een tabel met op iedere regel een materiaal. In de kolommen van de tabel staan de verschillende
eigenschappen.

My

Mz

Cy

Cz Cz

Cy

y

z

y

z
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3.3.4 Procedure PROFIEL (pagina 3 bijlage)

Wat opvalt bij de procedure is dat er meer gegevens nodig zijn dan bij de berekening met RUSTAF. Dit wordt
veroorzaakt doordat RUSTAF alleen de mechanica van het probleem bekijkt en niet de controle van het
materiaal. Ook zijn er meer gegevens nodig dan bij programma voor de toetsing van stalen staven. Dit heeft te
maken met de vrije keuze van de doorsnede van een profiel met aluminium. Iedere gewenste vorm is met
extrusie simpel te maken. Er zijn nauwelijks standaardprofielen voorhanden zoals bij staal het geval is. Het
voordeel hiervan is dat er meer functionaliteit aan de profielen gegeven kan worden. Het nadeel is echter dat de
toetsing van de profielen ingewikkelder wordt. Zo kan plooi maatgevend worden, wat bij standaard stalen
profielen nauwelijks voorkomt.

In de procedure PROFIEL wordt eerst gevraagd om de algemene gegevens, zoals het profielnummer, het
materiaalnummer en de afmetingen van het profiel. Vervolgens moeten de traagheidsmomenten ingevoerd
worden. Hierbij wordt gerekend om de orthogonale Y-as en Z-as. Bij hoekprofielen en andere niet symmetrische
profielen hoeven de hoofdtraagheidsmomenten niet eerst berekend te worden. Wel is de Iyz nodig, welke nodig
is om de momenten op de staaf om te rekenen naar effectieve momenten. Dit is in paragraaf 3.3.1 besproken.

Na de traagheidsmomenten moeten de weerstandsmomenten ingevoerd worden. Afhankelijk van het profieltype
kan er de waarde voor het elastische of het plastische weerstandsmoment ingevoerd worden. (Wel of Wpl). Dit
wordt dus aan de gebruiker overgelaten. Deze zal bij het bepalen van de profielgegevens moeten nagaan tot
welke klasse de doorsnede behoort. Bij gedrongen doorsneden (klasse 1 en 2) mag er plastisch gerekend worden.
Het voert te ver om deze keuze te automatiseren. In de praktijk wordt er gewoon elastisch gerekend, behalve als
een voorafgaande plooiberekening heeft aangetoond dat zelfs bij Mplastisch plooi niet maatgevend is.

In de invoerprocedure wordt er onderscheid gemaakt in vier gevallen: een I-vormige profieldoorsnede, een
kokervormig profiel, een ronde buis en een groep overige profielen. Dit onderscheid is nodig bij de controle op
stabiliteit. Verder wordt er bij alle profielen de mogelijkheid geboden om de drukflens te ondersteunen met
strippen. Dit is gunstig voor het voorkomen van plooien van de drukflens. Verder moet aangegeven worden of er
lassen voorkomen in lengterichting van het profiel. Dit zal bij grotere profielen zeker nodig zijn, omdat de
capaciteit van de extrusie pers beperkt is. Ook is het belangrijk te weten of er stompe lasverbindingen
voorkomen tussen 0,1 en 0,9 L van het profiel, in verband met het knikken van het profiel. Aangezien aluminium
lasverbindingen een verzwakking van de doorsnede betekenen, wordt de capaciteit van het profiel daardoor
lager. Dit wordt bij de toetsing op knik verrekend met de keuze van de instabiliteitskromme (a, b of c).

Niet alle gegevens zijn noodzakelijk. In de tabel op de volgende pagina is dat aangegeven in laatste kolom. Als
er bijvoorbeeld geen verstijvingsribben zijn toegepast hoeven de afmetingen van die ribben niet opgegeven te
worden. De kniklengte is facultatief. Als er niets wordt ingevuld, wordt er gerekend met de systeemlengte van de
te toetsen staaf. Hetzelfde geldt voor de kiplengte. De kiplengte kan onafhankelijk van de kniklengte ingevoerd
worden.

De doorsnedegegevens kunnen bepaald worden met het programma TRAAG, waarna de overige gegevens zelf
toegevoegd moeten worden. Ook is het mogelijk een invoerbestand te maken met alle gegevens. Voor de
profielen van het schaaldak zal een invoerbestand gemaakt worden. Er wordt op gelet dat de profielgegevens
overeenkomen met de ingevoerde profielen in de berekening met RUSTAF. In de onderstaande tabel worden alle
benodigde profielgegevens nog eens opgesomd.:
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TABEL 1: BENODIGDE PROFIELGEGEVENS
Profielnummer PNR Verplicht [-]
Materiaalnummer MAT Verplicht [-]
Profielhoogte Hpr Verplicht mm
Profielbreedte Bpr Verplicht mm
kwadratisch oppervlakte moment om Y-as Iy Verplicht mm4

kwadratisch oppervlaktemoment om Z-as Iz Verplicht mm4

Centrifugaal oppervlakte moment Iyz Iyz Verplicht mm4

Uiterste vezelafstand tbv moment om Y-as (Z-richting) Cy Verplicht mm
Uiterste vezelafstand tbv moment om Z-as (Y-richting) Cz Verplicht mm
Weerstandsmoment om Y-as (elastisch of plastisch) Wy Verplicht mm3

Weerstandsmoment om Z-as (elastisch of plastisch) Wz Verplicht mm3

Doorsnede van de staaf A Verplicht mm2

Welke doorsnedevorm (kiezen uit Koker / I-profiel / Overig) DSN Verplicht [-]
Dubbel symmetrische doorsnede DSYM Verplicht Ja/nee
Lassen in lengterichting van het profiel, in kritiek gebied LLAS Verplicht Ja/nee
Stuiklassen in het profiel tussen 0,1 en 0,9 L SLAS01 Verplicht Ja/nee
Stompe lassen in het profiel SLAS Verplicht Ja/nee
Drukflens gesteund door strippen oid STR Verplicht Ja/nee
Dikte drukflens tf Verplicht mm
Breedte van het ongesteunde deel van de drukflens bplooi Verplicht mm
Dikte van de verstijvingsrib t0 Alleen als STR = ja mm
Breedte van de verstijvingsrib b0 Alleen als STR = ja mm
Kniklengte bij knik om Y-as LBUCY Facultatief mm
Kniklengte bij knik om Z-as LBUCZ Facultatief mm
Lengte tussen de kipsteunen LKIP Facultatief mm
Dikte lijf tw Alleen bij I profiel, en kokers mm
Totale breedte van de gedrukte flens bf Alleen bij overige doorsnede mm
Excentriciteit van het profiel (hart lijf tot dwarskrachtcentrum) e Alleen bij overige doorsnede mm
Hoogte van het lijf, nodig voor de plooicontrole van het lijf hplooi Verplicht mm

3.3.5 Procedure KNIK (pagina 4 en 5 bijlage)

In de knikprocedure wordt voor de staven op druk bekeken of de instabiliteitsvorm knik maatgevend is voor de
staven. Hiertoe wordt eerst de drukbelasting ingelezen, en deze vergeleken met de gecorrigeerde maximale
drukbelasting op de staaf. Dit levert een toets op welke onder de 1,0 moet blijven. In de uitvoer wordt er voor
iedere belastingcombinatie een unity check gegeven, welke dus allemaal onder de 1,0 moeten liggen.

In de procedure wordt eerst bekeken of er een speciale profielgebonden kniklengte is gedefinieerd. Als dat niet
het geval is wordt er gewerkt met de lengte van de staaf. Er wordt bij de berekening van de staven van het
schaaldak geen rekening gehouden met een gunstigere kniklengte vanwege inklemmingseffecten door de
lasverbinding. Voor de kniklengte wordt gewoon de systeemlengte gebruikt.

Nadat de kniklengte ingelezen is wordt de Eulerse kniklast berekend en vervolgens de relatieve slankheid
bepaald. Met deze relatieve slankheid is de correctiefactor ωbuc te bepalen waarmee de uiterst opneembare
drukkracht gereduceerd moet worden. Hiervoor zijn er drie krommen gegeven in de norm. De keuze van de
kromme hangt af van lassen in het profiel en symmetrie van de doorsnede. Deze gegevens zijn bij de
profielendeclaratie al ingevoerd. In de procedure OMEGA BUC wordt nu ωbuc berekend.

In het tweede gedeelte van de procedure wordt de invloed van buigende momenten meegenomen. Deze invloed
wordt meegenomen door een maximaal buigend moment te berekenen (My;kip;d). Het momentenverloop over de
ligger wordt uitgedrukt in een equivalent moment, wat gedeeld wordt door het maximale moment, waardoor er
een soort percentage verkregen wordt. Het aandeel buigend moment wat benut is wordt opgeteld bij het aandeel
normaalkracht wat benut is en dat samen levert de toets voor de knik.
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De bepaling van My;kip;d is afhankelijk van de vorm van de doorsnede van het profiel. Voor I-profielen wordt er
in de procedure I-LIGGER een My;kip;d bepaald. Voor kokers en overige doorsnedevormen zijn er thans geen
regels opgenomen in NEN 6710 [2]. Er wordt gebruik gemaakt van de regel dat My;kip;d vervangen mag worden
door My;u;d, indien het betreffende profiel niet gevoelig is voor torsieknik (paragraaf 12.3.1.2 a, NEN 6710 [2] ).
Volgens paragraaf 12.1.3 van NEN 6710 [1], zijn alle dubbelsymmetrische profielen niet gevoelig voor
torsieknik. Aangezien alle gehanteerde profielen voor het schaaldak geschematiseerd worden als zijnde een
dubbelsymmetrisch profiel mag er afgezien worden van de toetsing op torsieknik en kan er bij de procedure
KNIKY gewerkt worden met My;u;d. Er wordt in dat geval wel een aparte kiptoets uitgevoerd.

Opgemerkt wordt dat bovenstaande redenering inconsequent is. Volgens NEN 6710 [2] hoeft bij een rechthoekig
koker profiel met een h/b verhouding kleiner dan 3 geen rekening gehouden te worden met kip. In de
kniktoetsing wordt dan gerekend met My;u;d. Als de b/t verhouding echter groter is dan 3 moet My;kip;d bepaald
worden. Door nu aan te tonen dat de bewuste koker niet gevoelig is voor torsieknik (want de koker is
dubbelsymmetrisch) mag toch weer wel met My;u;d gerekend worden.

De knikprocedure komt twee keer voor. Één keer voor de toetsing op knik om de Y-as (sterke as) van het profiel
en een keer voor knik om de Z-as. Bij de toetsing van knik om de Z-as wordt er altijd gebruik gemaakt van
Mz;u;d, omdat bij knik om de zwakke as kip niet kan optreden.

In het geval van druk zonder buiging wordt de factor 1,1 bij de toetsing vervangen door 1,0. De factor 1,1 is
namelijk alleen nodig bij een combinatie van druk en buiging. Om ongunstige effecten bij zeer kleine momenten
tegen te gaan wordt er een ondergrens gesteld van 5% van het maximaal opneembare moment. Als het
optredende moment groter is dan wordt de factor 1,0 vervangen door 1,1.

De procedure KNIK heeft als randvoorwaarden dat de staven in een geschoord raamwerk zitten. Een
ongeschoord raamwerk valt buiten het kader van dit programma Verder betekent een I-vormige doorsnede dat de
doorsnede de volgende vorm heeft:

y

z

Figuur 2: definitie van een I-vormige doorsnede, met de ligging van het assenkruis

Dus bij knik om de Z-as betekent een I-vormige doorsnede eigenlijk een H-vormige doorsnede.

3.3.6 Procedure DOORSNEDE (pagina 6 bijlage)

De doorsnede toetsing houdt geen rekening met instabiliteit. Er wordt puur gekeken of de sommatie van
normaalspanning en buigspanning (zowel om sterke als zwakke as) samen niet de 0,2% rekgrens overschrijden.
Er wordt geen rekening gehouden met de dwarskracht, omdat de invloed van dwarskracht vrij klein is en de
moeite van het integreren niet waard is. RUSTAF biedt overigens wel de benodigde gegevens voor een
dwarskrachtcontrole. Ook de doorsnedetoets wordt uitgedrukt in een percentage van de maximaal opneembare
krachten. Voor iedere belastingcombinatie wordt er een unity check in de uitvoer geschreven.

Er wordt opgemerkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt in trekstaven en drukstaven. De normaalspanning en
de buigspanningen om de Y-as en om de Z-as worden absoluut gesommeerd.

De toetsing wordt op elf plaatsen in de staaf uitgevoerd. Dit is nodig, omdat bij toetsing van drie plaatsen het
maximum buiten de controles kan vallen. Daarom is gekozen om de staaf te beschouwen als een ligger met
normaalkracht en een begin- en eindmoment met een gelijkmatig verdeelde belasting. Hiervan is eenvoudig het
moment te bepalen op iedere gewenste plaats. Dit gebeurt in de procedure MOMENT. Door de ligger op te delen
in tien stukken (elf controles) wordt het maximale moment goed benaderd.

Nadat de sterktegegevens zijn bepaald wordt er elf keer een toets gedaan. De ongunstigste waarde wordt
gepromoveerd tot de UC_DSN. De doorsnedetoets wordt vervolgens voor alle belastingcombinaties uitgevoerd.
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3.3.7 Procedure PLOOI (pagina 7 bijlage)

Omdat aluminium een lagere E-modulus heeft dan staal kan locale instabiliteit sneller maatgevend zijn. Om
namelijk het effect van de lage E-modulus te compenseren is het gewenst om een zeer slanke doorsnede te
ontwerpen met een groot traagheidsmoment. Er ontstaat dan wel de mogelijkheid dat de op druk belaste flens
locaal gaat plooien.

In NEN 6710 [1] wordt er een controle op plooi voorgesteld die dezelfde werkwijze heeft als de knikcontrole.
Afhankelijk van de geometrie van het profiel wordt er een plooifactor bepaald (ωplooi) waarmee de maximaal
opneembare drukkracht gereduceerd moet worden. Deze plooifactor hangt af van de verhouding van de dikte en
de breedte van de drukflens. Verder zijn de opleggingen van de flens van belang. Een gesteunde flens (door
verstijvingsribben oid) zal minder snel plooien dan een ongesteunde flens. Door bij de profielgegevens al aan te
geven of de drukflens gesteund is, en tevens de dikte hoogteverhoudingen van de flens en de verstijvingsrib op te
geven kan er in de procedure de factor ωplooi bepaald worden. Met deze factor wordt er voor iedere
belastingcombinatie bekeken of plooi maatgevend is.

Er is een verschil tussen het plooigedrag van rechthoekige kokers en I-vormige profielen. De flens van een I-
profiel is namelijk aan het uiteinde ongesteund, terwijl de drukflens van een koker aan beide zijden gesteund is.
In de TGB aluminium wordt een rekenmethode voorgesteld voor zowel I-vormige profielen als kokers. Een
verstijfde koker kan met deze regels echter niet getoetst worden. Voor dit onderzoek voert het echter te ver om
andere rekenregels te gebruiken.

Belangrijk bij de plooicontrole is de opgave van de afmetingen van de drukflens. Dit gebeurt door de gebruiker
in de procedure PROFIEL. Bij rechthoekige profielen is meestal wel een drukflens aan te geven. maar bij
profielen met een willekeurige doorsnede, alsmede ronde buisprofielen is niet zomaar een (rechthoekige)
drukflens aan te wijzen.

Voor ronde buisprofielen wordt gerekend met formules uit NEN 1060 [5], welke zijn omgewerkt  van staal naar
aluminium. Er wordt in die formules afhankelijk van de diameter en de dikte van de buis een plooispanning
bepaald. De E-modulus is verwerkt in een constante in de formule. Voor de controle van aluminium buizen
wordt er gerekend met constantie die drie keer zo klein is. De drukspanning in de te toetsen ronde buis dient
onder de bepaalde plooispanning te blijven. Voor de precieze formules wordt verwezen naar pagina 7 van de
bijlage en NEN 1060 [5] bladzijde 61.

Er wordt in de norm de mogelijkheid geboden om de drukflens van een I-vormig profiel te verstijven met ribben.
In dat geval kan de gesteunde flens, de steungevende strip of de combinatie strip en flens maatgevend zijn. In het
geval dat er in de gehele doorsnede trekspanning heerst wordt de unity check plooi (UC_plooi) gesteld op nul.

Voor de categorie “overige profielen” zijn er verschillende toetsingsmogelijkheden:

• Door de parameter “verstijvingsrib” (STR) de waarde 1 mee te geven kan een soortgelijke situatie als bij het
I-profiel getoetst worden. Wordt er echter in dit geval de parameter “breedte van de verstijvingsrib” (b0) op
nul gesteld dan wordt een soortgelijke toetsing als bij een rechthoekige koker verkregen.

• Door de parameter “STR” op nul te stellen wordt er gerekend met een situatie als bij een I-profiel, maar dan
zonder verstijvingsrib.

Afhankelijk van de geometrie van het zelf ontworpen profiel zal er dus een instelling van de parameters STR en
b0 bepaald moeten worden.

3.3.8 Procedure LIGGER (pagina 8 bijlage)

Deze procedure speciaal voor de kiptoetsing van niet I-vormige liggers. In de aluminiumnorm wordt er een
andere procedure voorgeschreven dan voor de I-vormige liggers. Er wordt nu niet een My;kip;d bepaald, maar er
wordt een vergrotingsfactor bepaald, waarmee de optredende buigspanning vermenigvuldigd wordt. De uitkomst
van deze procedure is een unity-check 'UC_Kip'. De procedure LIGGER is een subprocedure van de procedures
KIP en KNIKY. Procedure KIP wordt alleen uitgevoerd als de staaf op trek en buiging belast wordt. Procedure
KNIKY wordt alleen uitgevoerd als de staaf op druk belast wordt. Als er géén normaalkracht in de staaf
aanwezig is wordt procedure LIGGER direct aangeroepen. In alle gevallen wordt dus getoetst op kip.

Bij de procedure LIGGER wordt er een waarde iA bepaald. De factor iA staat voor de oppervlaktemomentarm
van de gedrukte rand. Hiervoor moet er volgens NEN 6710 [2] paragraaf 12.2.2.2 gerekend worden met:
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Deze formule wordt alleen toegepast bij doorsneden zonder I-vormige doorsnede. Bij zulke doorsneden is er
doorgaans geen lijf aan te wijzen. Daarom wordt de formule omgewerkt tot:
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Hierbij is de factor 0,9 de vervanging van het negatieve effect van het oppervlak van het lijf.

3.3.9 Procedure I-LIGGER (pagina 9 bijlage)

In deze procedure wordt My;kip;d bepaald voor I-vormige liggers. Deze is weer nodig bij de knikprocedure en bij
de kipprocedure. My;kip;d is een maximaal opneembaar moment voor de ligger, rekening houdend met het
instabiliteitsverschijnsel kip.

Bij de formules voor de bepaling van My;kip;d moet er gewerkt worden met de maximaal opneembare plastische
momenten. Voor de gevallen waarbij bij voor W de waarde Welastisch is ingevuld wordt echter gerekend met
Melastisch. Dit heeft een ongunstige invloed op de waarde van My;kip;d en is derhalve geoorloofd.

3.3.10 Procedure KIP (pagina 10 bijlage)

In deze procedure wordt bekeken of het instabiliteitsverschijnsel kip niet maatgevend is. Door het moment in de
ligger te relateren aan het maximaal opneembare moment, rekening houdend met kip wordt er weer een
unitycheck verkregen. Het maximaal opneembaar moment wordt bepaald door de waarde van My;kip;d Deze
wordt in de procedure I-LIGGER bepaald (geldt alleen voor I-vormige profielen)

Kokervormige liggers met een verhouding h / b < 3 zijn niet gevoelig voor kip. In plaats van My;kip;d wordt er
gerekend met het maximaal opneembaar moment zonder rekening te houden met instabiliteit. Voor de groep
‘overige profielen’ en de kokers waarvoor geldt dat h / b > 3 wordt er weer met de afwijkende methode
gerekend, zoals beschreven in procedure LIGGER. Er wordt daar getoetst of de ongesteunde drukflens niet
uitknikt. Ook hier maakt het weer uit hoe de vorm van de doorsnede eruit ziet. De uitvoer van de procedure KIP
bestaat uit een unity check UC_KIP voor iedere belastingscombinatie.

Als de maximale normaaltrekspanning in een profiel groter is dan de maximale buigtrekspanning dan kan er
geen kip optreden. In dat geval wordt de unity check UC_KIP nul.

3.3.11 Procedure BELASTING (pagina 11 bijlage)

In deze procedure wordt de belasting op een bepaalde staaf, voor een bepaald belastinggeval opgezocht. De
parameters voor deze procedure zijn dan ook staafnummer en belastingsgeval nummer. Behalve het
profielnummer en de lengte van de staaf worden ook de normaalkracht, en de buigende momenten ingelezen. Al
deze uitvoer komt vanuit het RUSTAF programma. De procedure BELASTING wordt bij iedere controle
aangeroepen. Het zit dan in een lus, zodat voor ieder belastingsgeval de procedure weer aangeroepen wordt.

De lengte van de staaf wordt berekend met Pythagoras, hiervoor is de locatie van de begin- en eindknoop van de
staaf nodig. De momenten aan de uiteinden van de staaf en in het midden, om zowel de Y-as als de Z-as volgt uit
het programma RUSTAF. De momenten uit RUSTAF worden met behulp van de profielgegevens omgewerkt tot
de effectieve momenten. Hiermee worden M*y;max;d en M*z;max;d gegenereerd. Dit zijn de maximale waarden van
de absolute effectieve momenten. In de vervolgcontroles wordt er met deze maatgevende waarden verder
gewerkt. Opgemerkt wordt dat als er zowel moment om de Y-as als moment om de Z-as gecombineerd getoetst
wordt, er twee momenten op verschillende locaties gecombineerd kunnen worden. Als bijvoorbeeld het
maximale moment om de Y-as midden in de staaf is en het maximale moment om de Z-as boven aan de staaf
worden deze twee gecombineerd. In de praktijk zal dit niet vaak voorkomen, omdat er hetzij maar moment in
één richting op de staaf werkt hetzij het moment in beide richtingen een overeenkomstig verloop hebben. Alleen
bij de doorsnedecontrole wordt er een afwijkend systeem gehanteerd, waarbij de controle op 11 plaatsen
uitgevoerd wordt.
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3.3.12 Procedure STERKTE (pagina 12 bijlage)

In de procedure STERKTE wordt de capaciteit van een bepaald profiel bepaald. De capaciteit is namelijk van
bepaalde factoren afhankelijk. Zo is het belangrijk of het profiel lassen in lengterichting heeft of stompe lassen.
In dat geval neemt de sterkte van het aluminium af (in het gebied direct naast de las).

In de procedure wordt eerst het elastische weerstandsmoment om de Y-as en de Z-as bepaald. Vervolgens wordt
de sterkte van de gelaste doorsnede bepaald. Deze is altijd het minimum van de sterkte van het lasmetaal en de
sterkte van de warmte beïnvloede zone. Opgemerkt wordt dat de rekenwaarde van de sterkte van de warmte
beïnvloede zone en de rekenwaarde van de sterkte van het lasmetaal zijn gebaseerd op de treksterkte. Bij de 7000
legeringen zijn deze waarden dan ook bijna even groot als de 0,2% rekgrens van de legering.

De procedure is te gebruiken voor de knikberekening waarbij het belangrijk is of er stompe lassen in de staaf
voorkomen tussen 0,1 en 0,9 L, of lassen in lengterichting van het profiel. In dat geval moet er met de
gereduceerde sterkte gerekend worden. Voor dit doel wordt de parameter stabiliteit op 'ja' gesteld. Voor de
overige controles is het van belang of er een stompe lasverbinding is. (maakt niet uit waar). In dat geval moet
voor stabiliteit 'nee' worden ingevuld.
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In het geval van een las in lengterichting van het profiel wordt er altijd gerekend met de sterkte van de warmte
beïnvloede zone. Dit is een conservatieve aanname. Binnen de structuur van het PSD is het echter niet mogelijk
om een wanddikte reductiemethode toe te passen. Er wordt aangeraden om bij een las in lengterichting de
wanddikte ter plaatse van de las te vergroten met de factor:
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Door het profielontwerp op deze manier aan te passen kan er voor “lassen in lengterichting” nee worden
ingevuld. Voor de controle van de profielen van het schaaldak is dit probleem niet van belang, omdat bij het
ontwerp van de profielen een uitgangspunt is dat de profielen in één keer geëxtrudeerd moeten kunnen worden.
Dit is een voorwaarde voor een economisch aantrekkelijk ontwerp. in de volgende tabel wordt het bovenstaande
samengevat:

TABEL 2: STERKTE VAN ALUMINIUM
Situatie: 0,2% rekgrens

(f0,2%;d)
Maatgevende sterkte las
(fld)

KNIK
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9 L of X
Lassen in lengterichting van het profiel X
Andere gevallen: X
ANDERE CONTROLES
Stompe lassen X
Lassen in lengterichting van het profiel: X
Andere gevallen: X

De uitvoer van de procedure bestaat uit een waarde voor de sterkte (fy), een waarde voor de maximale
normaalkracht en een waarde voor de maximaal opneembare momenten.

3.3.13 Procedure OMEGA BUC (pagina 13 bijlage)

De procedure OMEGA BUC is een onderdeel van de procedure KNIK en de procedure LIGGER. In de
procedure wordt de waarde van ωbuc bepaald. In de TGB aluminium is een indeling gemaakt in drie
instabiliteitskrommen: a, b en c. De keuze voor een kromme hangt af van stompe lassen in een profiel en of
lassen in lengterichting van een profiel. Het tweede criterium is een dubbelsymmetrische doorsnede. In
tabelvorm:

TABEL 3: KEUZE VAN DE INSTABILITEITSKROMME

Dubbelsymmetrische doorsnede Niet dubbelsymmetrische doorsnede

Geen lassen in de profieldoorsnede A B

Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9 L
en of langslassen

B C

3.3.14 Procedure MOMENT (pagina 14 bijlage)

De procedure MOMENT is een subroutine welke gebruikt wordt bij de procedure DOORSNEDE. Zoals eerder
vermeld wordt de doorsnedetoetsing op 11 sneden van iedere staaf uitgevoerd, om de ongunstigste situatie te
vinden. De routine MOMENT bepaalt het moment om de Y-as en het moment om de Z-as op een zekere plaats.
De procedure wordt aangeroepen met drie parameters: de eerste is de staaf, vervolgens het belastingsgeval en
tenslotte wordt er een getal meegegeven wat de plaats representeert waar het moment bepaald moet worden. De
laatste parameter (n) heeft een waarde tussen 0 en 10. Het moment wordt bepaald op de locatie (n/10) x L van de
staaf.

De uitgangspunten van de procedure zijn een staaf met een zeker begin en eindmoment in combinatie met een q-
last. Voor dat geval is met de regels van de mechanica op iedere plaats van de staaf het moment te bepalen. Er
wordt nog eens opgemerkt dat de procedure alleen correct werkt als er alleen maar een q-last op de staaf werkt,
dus geen puntlasten en dergelijke. In de onderstaande figuur is de procedure te zien:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/8 ql2
M2

M1

M3

L

q

V

M

M7

Voorbeeld:
bepaling moment in snede 7
(M7)

Figuur 3: Bepaling moment op een willekeurige doorsnede van een staaf

Allereerst wordt de grootte van de q-last bepaald. Dit gebeurt met de formule:

3
212

28

1
M

MM
ql −

+
=

Hieruit volgt:

( )
2

321 84
l

MMM
q

−+⋅
=

Nu wordt de reactiekracht bij de oplegging bepaald (V). Deze is noodzakelijk bij de berekening van het moment:

l

M

l

M
qlV 21

2

1
−+=

Nu kan het moment op een willekeurige doorsnede bepaald worden met de volgende formule:

l
n

V
l

n
q

MM n ⋅⋅−






⋅

+=
102

10

2

1

Hierbij is n een getal tussen 0 en 10, wat de locatie van de snede voorstelt. De formule wordt zowel gebruikt
voor de bepaling van het moment om de Y-as als het moment om de Z-as. Voor de positieve richtingen van q, V
en M wordt verwezen naar figuur 2.

3.3.15 Procedure PLOOI LIJF (pagina 15 bijlage)

Voor alle profielen met een op buiging belast lijf (I-vormige, koker en overige profielen) wordt ook het lijf
getoetst op plooi. Dit gebeurt op pagina 15 van de bijlage. Aan de hand van de spanningsverdeling in het lijf
worden er een waarde voor “ksi” bepaald. In de onderstaande figuur is te zien hoe dat gebeurt:
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Bepaling van de factor "ksi"

-10

-10

-10

0

-10 -6

-6

-10

4

-10

10

1
10

10
=

−
−

=ksi

0
1010

1010
=

−−
+−

=ksi

4/1
106

106
−=

−−
+−

=ksi

1
10

10
−=

−
+

=ksi

y

dy

z

plz

pr

plooi

y

dy

y

dy

z

plz

y

dy

pr

plooi

y

dy

z

plz

y

dy

z

plz

W

M

W

M

A

N

H

h

W

M

W

M

W

M

A

N

ksi

W

M

H

h

W

M

W

M

A

N

W

M

W

M

A

N

ksi

*
max;;;

*
max;;

*
max;;;

*
max;;

31

3112

*
max;;;

3

*
max;;;

1

1

2

2

2

−−

⋅⋅+−−

=

⋅=−

⋅−+=

+−=

−−=

=

σσ

σσσσ

σ

σ

σ
σ

Voor I-profielen:
Mz;pl = 0
Voor overige profielen:
Mz;pl = M*

z;max;d

σ1

σ2

σ3

H
pr

h
plooi

Enkele voorbeelden van de bepaling van "ksi", voor I-profielen, dus Mz;pl = 0

Figuur 4: bepaling van “ksi”

Eerst wordt de negatieve spanning bepaald in de ongunstigste hoek van het profiel. Vervolgens wordt er
aangenomen dat het vertikale lijf in die hoek begint en vanaf de hoek vertikaal naar beneden loopt. De hoogte
van het lijf kan voor ieder profiel apart opgegeven worden. Vervolgens wordt de spanning bepaald aan de
“onderzijde” van het lijf. Door de spanning onderin het lijf te delen op de spanning boven in het lijf ontstaat de
factor ksi.

Voordeel van deze methode is dat er rekening gehouden wordt met een buigspanning in het lijf, dit is namelijk
gunstiger ivm het plooien van het lijf. Een nadeel is wel dat er altijd met een vertikaal lijf, beginnend in de
ongunstigste hoek van het profiel gerekend wordt. Voor het geval van I-profielen wordt er een uitzondering
gemaakt, aangezien het lijf van een I-profiel in het midden van het profiel zit en de buiging om de zwakke as
geen invloed heeft op het spanningsverloop in het lijf. Voor I-profielen wordt de term Mzpl in bovenstaande
formules op nul gesteld.
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Als de waarde van ksi bekend is wordt de waarde voor de plooicoëfficiënt kx bepaald. Hiervoor is de tabel uit
NEN 6710 [2] pagina 97 omgewerkt tot enkele parabolen. Als de waarde van kx bepaald is kan er een λp;c;d

bepaald worden voor het lijf van het profiel. De gevonden waarde voor λp;c;d wordt vergeleken met de eerder
bepaalde waarde voor λp;c;d  (in de procedure PLOOI, voor de drukflens). Voor de verdere toetsing (dat gebeurt
ook weer in de procedure PLOOI) wordt er gerekend met de maatgevende waarde van λp;c;d .
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4 Schaaldak

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke punten aangestipt welke specifiek belangrijk zijn voor de toetsing
van de staven in het schaaldak van het Vitesse stadion. Het schaaldak bestaat uit ca. 2400 staven. Er is een
compleet schaaldak ingevoerd, omdat er asymmetrische belastingen op het dak aangrijpen. Het schaaldak is
berekend met het programma RUSTAF. Er zijn de volgende gegevens nodig voor de toetsing van de constructie:

1. De uitvoerfile van RUSTAF met daarin de staafkrachten
2. De profielgegevens welke ingevoerd zijn in RUSTAF
3. De materiaaleigenschappen welke ingevoerd zijn in RUSTAF.

4.2 Uitvoer

Door het programma aluminium worden allerlei controles berekend. Afhankelijk van de belasting op de staaf
zijn dat 1à 4 unity checks. Bovendien zijn er zes belastingscombinaties die getoetst worden. Met 2400 staven
komt dat op 2400 x 4 x 6 = 57600 getallen. Alle getallen moeten onder de 1,0 liggen, anders voldoet de toetsing
niet.

Dit programma zal gebruikt worden om de dimensionering van de aluminium profielen te optimaliseren. Er zal
dus naar de waarden van de unity checks in de uitvoer gekeken worden en bepaald worden waar de profielen
zwaarder moeten en waar ze lichter kunnen. Ook is het belangrijk welk type toetsing maatgevend is. Als plooi
bijvoorbeeld maatgevend is, kan er extra materiaal gestopt worden in verstijvingen. Als knik maatgevend is en
de doorsnede heeft nog voldoende overcapaciteit kan het profiel groter en dunwandiger gemaakt worden,
waardoor het traagheidsmoment toeneemt met een gelijkblijvende oppervlakte.

In een uitvoerbestand met 57600 getallen is het echter onbegonnen werk om de maatgevende unity checks te
vinden. De uitvoer zal dus simpeler weergegeven moeten worden. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden:

1. Alleen de maatgevende belastingcombinatie weergeven. Hierdoor wordt het aantal unity checks gereduceerd
met factor zes. Dit is een zeer goede manier om de omvang van de uitvoerfile te reduceren. Het is wel
handig als er aangegeven wordt welke belastingscombinatie maatgevend is.

2. Alleen de maatgevende unity check weergeven. Dit is ook een goede methode, mits er aangegeven wordt
welke toets maatgevend is (knik, doorsnede of plooi). De uitvoer ziet er dan als volgt uit: STNR UC_MAX
COMB X. Hierbij staat X voor de maatgevende toets. Er blijven nog wel evenveel unity checks over als er
staven zijn.

3. Er kan gezocht worden naar de maximale unity check binnen een groep van staven. Er moeten daarvoor
duidelijk aanwijsbare groepen aangemaakt worden, waarin bijvoorbeeld de diagonalen van een delta ligger
zitten. Er kunnen zo steeds 10 à 40 staven in één groep. Hierdoor wordt het aantal getallen enorm
gereduceerd, terwijl er nog wel goed zichtbaar is, waar de problemen zitten in de dimensionering.

4. Het is ook mogelijk om per profieltype aan te geven welke unity check maatgevend is. Voor een bepaald
type randstaaf bijvoorbeeld wordt er dan gezocht naar de maximale unity check. Hierbij is het belangrijk dat
ook het staafnummer, de maatgevende toetsing en de belastingcombinatie wordt weergegeven.

Als basis is het handig om een uitvoerfile te hebben zoals aangegeven in 1. Dit bestand kan gebruikt worden als
een soort naslagwerk om selectief gegevens in op te zoeken. Ook een bestand van type 2 is handig om van
enkele staven de maximale check op te zoeken. Bestanden van het type 3 en 4 zijn zeer compact en handig bij
het optimaliseren van het ontwerp.

Ik hoop dus dat alle vier de uitvoerbestanden gerealiseerd kunnen worden. Voor het maken van de groepen zal er
naar de invoerfile van RUSTAF gekeken moeten worden. Ook moet er een goede opsplitsing komen van het
schaaldak in eenheden. Alle groepen kunnen gemaakt worden uit het originele uitvoerbestand met 57600
getallen.

Als laatste is het belangrijk dat er in de uitvoerfile informatie komt over de zakking van het schaaldak. Hiervoor
kunnen knooppunten gekozen worden ergens in het midden van de schaal. Het is belangrijk dat de
zakkingsinformatie van alle belastingsgevallen in de uitvoerfile opgenomen wordt.
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Aluminium

PSDNAME TGB Aluminium 1990 
Auteur: Egon Janssen
Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram berekening staafvormige elementen volgens NEN 6710 
Parameters: -
Locale variabelen: x
Input: Materiaalgegevens ; Profielgegevens ; Belastingen op de staven
Output: Toetsingen voor doorsnede, knik, plooi en kip
1 Definieer de materialen en grootheden volgens hoofdstuk 7 en 9 NEN 6710 (schema "MATERIAAL")
2 Lees alle profielgegevens in (schema "PROFIEL")

F
3 Bepaal het te controleren staafnummer (x)
4 Geef het staafnummer weer in de uitvoerfile

DOORSNEDE (x)

Herhaal totdat alle staven gecontroleerd zijn

24-8-98

LIGGER (x)

PLOOI (x)

F
DOORSNEDE (x)

T

\ rekenmodel A (volgens 10.2.1) / 
\ eerste orde elastisch /

PLOOI (x)

T

DOORSNEDE (x)

T
KIP (x)

PLOOI (x)

PLOOI (x)

F
KNIKY (x)

KNIKZ (x)

DOORSNEDE (x)

KNIKY (x)

KNIKZ (x)

\ geometrisch lineair en fysisch lineair /

/buiging\ /buiging\

\  controle van de belaste staaf: /

geen normaalkr.trekdruk

Pagina 1



materiaal

PSDNAME MATERIAAL
Auteur: Egon Janssen
Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de invoer van de materiaalgegevens
Parameters: -
Locale variabelen: -
Input: Materiaalgegevens uit bestand of uit handmatige invoer
Output: MATRIX (MAT) x (NAAM ; RHO ; fyd ; fywzd ; flasd ; ft ; E ; NU ; G)

1 Maak een matrix aan waarin alle gegevens ondergebracht kunnen worden
2 Open het invoerbestand waar alle materiaalgegevens inzitten of kies voor handmatig invoeren

3 E Default is 70000 N/mm²
4 NU Default is 0,3

5 G
6 NAAM Default is 7003T6
7 Nummer van het materiaal MAT Default is 1
8 fyd Default is 250 N/mm²

9 fywzd Default is 280 N/mm²

10 flasd Default is 230 N/mm²

11 ft Default is 310 N/mm²

24-8-98

\ Inleesprocedure materiaalgegevens / 

Naam van het materiaal

0,2% rekgrens van het materiaal

E-modulus 
Dwarscontractiecoëfficiënt

Glijdingsmodulus berekenen:

Herhaal totdat alle materialen zijn ingelezen
Treksterkte van het materiaal

Treksterkte in de warmte beinvloede zone (MIG-lassen)

Treksterkte van het lasmetaal

( )NU
E

G
+⋅

=
12
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PSDNAME PROFIEL
Auteur: Egon Janssen
Datum: 24-8-98
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de invoer van alle profieldoorsnede gegevens
Parameters: -
Locale variabelen: -
Input: Profielgegevens uit programma TRAAG of handmatig invoerbestand
Output: MATRIX (PNR) x (profielgegevens)
1 Open het bestand waar de profielgegevens inzitten
2 Maak een matrix aan waarin alle gegevens ondergebracht kunnen worden

3 Profielnummer PNR Verplicht
4 Materiaalnummer MAT Verplicht
5 Profielhoogte Hpr Verplicht

6 Profielbreedte Bpr Verplicht

7 kwadratisch oppervlakte moment om Y-as Iy Verplicht

8 kwadratisch oppervlaktemoment om Z-as Iz Verplicht

9 centrifugaal oppervlakte moment Iyz Iyz Verplicht

10 Uiterste vezelafstand tbv moment om Y-as (Z-richting) Grootste waarde Cy Verplicht

11 Uiterste vezelafstand tbv moment om Z-as (Y-richting) Grootste waarde Cz Verplicht

12 Weerstandsmoment om Y-as (elastisch of plastisch) Wy Verplicht

13 Weerstandsmoment om Z-as (elastisch of plastisch) Wz Verplicht

14 Doorsnede van de staaf A Verplicht
15 Welke doorsnedevorm (kiezen uit Koker / I-profiel / Overig) DSN Verplicht
16 Dubbel symmetrische doorsnede DSYM Verplicht
17 Lassen in lengterichting van het profiel, in kritiek gebied LLAS Verplicht
18 Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9 L SLAS01 Verplicht
19 Stompe lassen in het profiel SLAS Verplicht
20 Drukflens gesteund door strippen oid STR Verplicht
21 Dikte drukflens tf Verplicht

22 Breedte van het ongesteunde deel van de drukflens bplooi Verplicht

23 Dikte van de verstijvingsrib t0 Alleen als STR = ja

24 Breedte van de verstijvingsrib, 0 invullen indien geen rib b0 Alleen als STR = ja

25 Kniklengte bij knik om Y-as LBUCY Facultatief
26 Kniklengte bij knik om Z-as LBUCZ Facultatief
27 Lengte tussen de kipsteunen LKIP Facultatief
28 Dikte lijf tw Bij I profiel en koker

29 Totale breedte van de gedrukte flens bf Alleen bij overige dsn

30 Excentriciteit van het profiel (hart lijf tot dwarskrachtcentrum) e Alleen bij overige dsn
31 hoogte van het lijf, nodig voor plooicontrole lijf hplooi Verplicht

Herhaal totdat alle profielen ingelezen zijn

\ Inleesprocedure profielgegevens / 
\ De gegevens komen uit een zelfgemaakte file  (handmatig of mbv programma TRAAG) /

\ De gegevens moeten overeenkomen met de profielgegevens in RUSTAF! /
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kniky

PSDNAME KNIKY
Auteur: Egon Janssen
Datum: 24-8-98
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de berekening van een staaf op knik om de Y-as
Parameters: x

locale vars: lk ; FE ; lambda_rel ; My;kip;d ; MB ; MA ; My;equ;s;d ; q ; n

Nc;d ; Nc ; My ; omega_buc

Input: LBUCY ; L ; E ; Iy ; Hpr ; Bpr ; M*y;b;d ; M*y;m;d ; M*y;o;d ; M*y;max;d

Output: UC_Y
1 Is LBUCY ingevuld ? (Schema PROFIEL)

TRUE: lk : = LBUCY

FALSE: lk := L

2 Bereken FE : (pagina 73 NEN 6710)

3 STERKTE (stabiliteit = ja ; elastisch = nee ) (pagina 12)

4 Bereken lambda_rel: (pagina 73 NEN 6710)
5 OMEGA BUC (pagina 13)

6

7 Toetsing van een belastingcombinatie

8 n := 1

9 BELASTING (x ; n) (pagina 11)

10 MB := max(ABS(M*y;b;d) ; ABS(M*y;o;d))

11 MA := min(ABS(M*y;b;d) ; ABS(M*y;o;d))

12 My;equ;s;d wordt de grootste waarde van:

13 Is | M*y;max;d | / My < 0,05 ?NB: De 5% grens is willekeurig gekozen

TRUE: q := 1,0 (gedrukte staaf)
FALSE: q := 1,1 (gedrukte staaf met buiging)

14

15 Geef de waarde UC_Y weer in de uitvoerfile
16 n := n + 1

Herhaal totdat n > het aantal belastingcombinaties

(*) Er wordt aangenomen dat het profiel niet gevoelig is voor torsieknik, zie toelichting pagina13

LIGGERLIGGER(pag 9)

My;kip;d := My (*)

My;kip;d := My

I-LIGGER

F
My;kip;d := My (*)

T F
Hpr / Bpr > 3 ?

T

\ Is de vorm van de doorsnede I vormig? /

T F
Betreft het een koker?

E

c

F
N

rellambda =_

2

2

k

y
E l

EI
F

π
=

( ) BdmyAB MenMMM ⋅+−⋅ 4.01.0 *
;;

YUC
M

M
q

N

N
q

dkipy

dsequy

cbuc

dc
_

;;

;;;; =⋅+
⋅

⋅
ω
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PSDNAME KNIKZ
Auteur: Egon Janssen
Datum: 24-8-98
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de berekening van een staaf op knik om de Z-as
Parameters: x

locale vars: lk ; FE ; lambda_rel ; MB ; MA ; Mz;equ;s;d ; q ; n

Input: Nc;d ; Nc ; Mz ; omega_buc ; LBUCZ ; L ; E ; Iz ; 

M*z;b;d ; M*z;m;d ; M*z;o;d ; M*z;max;d

Output: UC_Z
1 Is LBUCZ ingevuld ? (Schema PROFIEL)

TRUE: lk : = LBUCZ

FALSE: lk := L

2 Bereken FE : (pagina 73 NEN 6710)

3 STERKTE (stabiliteit = ja ; elastisch = nee ) (pagina 12)

4 Bereken lambda_rel: (pagina 73 NEN 6710)
5 OMEGA BUC (pagina 13)

7 Toetsing van een belastingcombinatie

8 n := 1

9 BELASTING (x ; n) (pagina 11)

10 MB := max(ABS(M*z;b;d) ; ABS(M*z;o;d))

11 MA := min(ABS(M*z;b;d) ; ABS(M*z;o;d))

12 Mz;equ;s;d wordt de grootste waarde van:

13

14 Is | M*z;max;d | / Mz < 0,05 ?

TRUE: q := 1,0
FALSE: q := 1,1

15

16 Geef de waarde UC_Z weer in de uitvoerfile
17 n := n + 1

Herhaal totdat n > het aantal belastingcombinaties

E

c

F

N
rellambda =_

2

2

k

z
E l

EI
F

π=

( ) BdmzAB MenMMM ⋅+−⋅ 4.01.0 *
;;

ZUC
M

M
q

N

N
q

z

dsequz

cbuc

dc
_

;;;; =⋅+
⋅

⋅
ω
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doorsnede

Parameters: x
Locale variabelen: n ; Q ; s

Input: Ncd ; Nc ; My;d ; My ; Mz;d ; Mz

Output: UC_DSN
1 STERKTE (stabiliteit = nee ; Elastisch = ja) (pagina 12)
2 s := 1
3

4 UC_DSN := 0

5 n := 0

6 MOMENT (n ; s ; x) (pagina 14)

7 bereken:

8 ALS Q > UC_DSN

TRUE : UC_DSN := Q

9 n := n + 1
herhaal voor alle 11 de doorsneden

10 Geef de unity check weer in de uitvoerfile
11 s := s + 1 

Herhaal totdat s > het aantal belastingscombinaties

NB:
n is de teller voor de verschillende locaties op de staaf waar de doorsnede wordt getoetst (zie tekening)
Q is de waarde van de doorsnedetoets op plaats n.
s is de teller voor het belastingsgeval

Datum: 24-8-98
Project: Aluminium draagconstructies

PSDNAME DOORSNEDE
Auteur: Egon Janssen

berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de toetsing van de maximale spanning in 11 doorsneden

\ procedure doorsnede toetsing /

Subject: 

z

dz

y

dy

c

dc

M

M

M

M

N

N
Q

;;; ++=

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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PSDNAME PLOOI
Auteur: Egon Janssen
Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de toetsing van locale instabiliteit (plooi)
Parameters: x
Locale variabelen: A1 ; B1 ; C1 ; p1 ; αy ; λp;c;d ; λp;c;rel ; ωplooi ; n ; λ 0,2 ; fact ; σplooi

Input: fy ; Nc ; Ncd ; My ; E ; A ; Hpr ; bplooi ; tf ; b0 ; t0 ; M*y;max;d ; M*z;max;d ; Wy ; hplooi

Output: UC_PLOOI

1 STERKTE (stabiliteit = ja ; elastisch = ja) (pagina 12)

2 n := 1

3 BELASTING (x ; n) (pagina 11)

4 trek en buiging in de staaf?

Bepaal:

T
5 Betreft het een ronde buis?

6 Betreft het een rechthoekige buis?
TRUE: p1 := 1,65

FALSE: p1 := 5,1

7 Bepaal:

8 \ Is de drukflens van het profiel gesteund ? (STR = ja) /

TRUE:

Bepaal: σplooi := 1

Artikel: 12.5.3.4 a ; FALSE:
9 plooi gesteunde flens pagina 101

Bepaal:

Artikel: 12.5.3.4 a ; TRUE:
10 plooi verstijvingsstrip σplooi := fy

Bepaal: FALSE:
Artikel: 12.5.3.4 a ; Bepaal:

11 plooi combinatie strip en flens
12 ALS b0 = 0

TRUE: B1 := 0 en C1 := 0 Plooi ongesteunde drukflens 
13 λp;c;d := MAX (A1 ; B1 ; C1 ) par. 12.5.3.4 b pagina 103

14 ALS hplooi ≠ 0

TRUE: PLOOI LIJF (pagina 15)

15 Bepaal:
16 Bepaal:

UC_plooi := 0 Bepaal unity check plooi:
17 Geef de unity check weer in de uitvoerfile
18 n := n + 1
Herhaal totdat n > het aantal belastingcombinaties

FT

24-8-98

F

F T

0,1
2

1

0,16,025,175,1

6,00,1

;;2
;;

;;;;

;;

≥=

<<−=

≤=

relcp
relcp

plooi

relcprelcpplooi

relcpplooi
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E
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f

plooi
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b
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b
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⋅
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2
0

2
0
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f

plooi
dcp t
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λ
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⋅
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−
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ω
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dy
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M

N

N *
max;;

*
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ligger

Parameters: -

Locale variabelen:lk ; FE ; λrel ; σrand;d ; Wrand;el ; Mmax;s;d ; iA ; λA ; σkip;d ; n ; LL

Input: fy ; My ; Mz ; E ; Iy ; LBUCZ ; L ; Nc ; Bpr ; tf ; Nc;d ; M*y;max;d ; M*z;max;d ; 

q ; e ; Hpr ; LKIP

Output: UC_kip
1 STERKTE (stabiliteit = nee ; elastisch = ja) (pagina 12)
2 Is LBUCZ ingevuld ? (Schema PROFIEL)

TRUE: lk : = LBUCZ

FALSE: lk := L

3

4
5 OMEGA BUC (pagina 13)

6

7

8

9
10 Is LKIP ingevuld ? (Schema PROFIEL)

TRUE: LL := LKIP\Toetsing van een belastingscombinatie op kip/
FALSE: LL := L

11

12

13

14
15 Indien UC_kip < 0 dan UC_kip := 0                        (in het geval van een trekstaaf)
16

Bepaal:                                                                        pagina 87 NEN 6710

Geef de waarde weer in de uitvoerfile

Bepaal:                                                                        pagina 89 NEN 6710

Bepaal:                                                                        pagina 89 NEN 6710

Bepaal:                                                                        pagina 89 NEN 6710

Bepaal:                                                                        zie toelichting

Bepaal:                                                                       pagina 73 NEN 6710

Bepaal:                                                                   

Bepaal:                                                                   

Bepaal:                                                                   

Bepaal:                                                                       pagina 73 NEN 6710

Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de toetsing op kip voor niet I-vormige doorsneden

Datum: 24-8-98
Project: Aluminium draagconstructies

PSDNAME LIGGER
Auteur: Egon Janssen

E

c
rel F

N
=λ

2

2

k

z
E l

EI
F

π
=

y

elrand

ds

buc

drand

f

W

M

n

n

kipUC ;

;max;;

1
_

⋅
−

+
=

ω
σ

y
z

dz

y

dy

c

dc
drand f

M

M

M

M

N

N
⋅














++

−
=

*
max;;

*
max;;;

; :σ

6

2

;
prf

elrand

Bt
W

⋅
=

pr

ds H

Leq
M

⋅
⋅⋅

=
8

2

;max;

prA Bi ⋅=
12

9.0

A
A i

LL
=λ

2

2

;
A

dkip

E

λ
π

σ
⋅

=

drand

dkipn
;

;

σ
σ

=
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I-ligger

Parameters: -

Locale variabelen: α3 ; R ; My;kip ; λrel ; 

Input: fy ; Nc ; My ; Hpr ; tf ; tw ; Bpr ; L ; LKIP

Output: My;kip;d

1 STERKTE (stabiliteit = nee ; elastisch = nee) (pagina 12)

2
3

4

5

6

\  α3 < 575 ??  /

R = 1

24-8-98

bereken:                                                                                   ( pagina 87 NEN 6710 )

Subject: berekeningsschema staafvormige elementen

Opmerkingen: Structuurdiagram voor de berekening van My;kip;d voor I-vormige doorsneden

Bereken                                                                                     (  pagina 87 NEN 6710 )

T

bereken:                                                                                  ( pagina 85 NEN 6710 )

bereken:                                                                                  ( pagina 85 NEN 6710 )

T F
R = 1 R = 1.03 - 5.336 10 - 5 α3

F
\ Hpr / tw < 75  ??/

PSDNAME I-LIGGER
Auteur: Egon Janssen
Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies

23

12

3

10

LBt

tH

prw

fpr

⋅⋅
⋅⋅

=α

( )
kip

fpr
kipy L

tB
ERM

2

; 66.0
⋅

⋅⋅⋅=

kipy

y
rel M

M

;

=λ

( ) 4;;
1 rel

y
dkipy

M
M

λ+
=
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kip

Parameters: x
Locale variabelen: n

Input: Nc ; My ; Mz ; Ncd ; M*y;max;d ; M*z;max;d ; DSN ; Hpr ; Bpr ; My;kip;d

Output: UC_kip

1 STERKTE (stabiliteit = ja ; elastisch = ja) (pagina 12)
2 n := 1

3 BELASTING (x ; n) (pagina 11)
4

5

6

7

My;kip;d := My

8 \Toetsing van een belastingscombinatie op kip/

9 Bepaal                                        
en geef de uitkomst weer in de uitvoerfile LIGGER

10 n := n + 1

Herhaal totdat n > het aantal belastingscombinaties

berekeningsschema staafvormige elementen

PSDNAME
Auteur: 

KIP
Egon Janssen

\  Hpr / Bpr > 3  /

I-LIGGER

T

Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies

24-8-98

Subject: 
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de berekening van een op trek en buiging belaste staaf

\ Is de vorm van de doorsnede I vormig? /

T F
\ Betreft het een koker? /

\ trekspanning in staaf is groter dan buigspanning? /

T

UC_kip := 0

F

F T

F

dkipy

dy

M

M
kipUC

;;

*
max;;_ =

z

dz

y

dy

c

dc

M

M

M

M

N

N
*

max;;
*

max;;; +≥
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belasting

PSDNAME BELASTING
Auteur: Egon Janssen
Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies
Subject: berekeningsschema staafvormige elementen
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de invoer van de belasting op staaf x
Parameters: x (staafnummer) ; y (belastingsgeval)
Locale variabelen: -
Input: Uitvoerfile RUSTAF met alle staafkrachten en momenten
Output: Effectieve momenten op staaf x en maximale effectieve momenten 

1
2

3 Staafnummer SNR [-]
4 Lengte van de staaf (Pythagoras) L mm
5 Normaalkracht in de betreffende staaf Ncd N

6 Moment om Y-as boven in de staaf Mybd Nmm

7 Moment om Y-as midden in de staaf Mymd Nmm

8 Moment om Y-as onder in de staaf Myod Nmm

9 Moment om Z-as boven in de staaf Mzbd Nmm

10 Moment om Z-as midden in de staaf Mzmd Nmm

11 Moment om Z-as onder in de staaf Mzod Nmm

12 M*ybd Nmm

13 M*ymd Nmm

14 M*yod Nmm

15 M*zbd Nmm

16 M*zmd Nmm

17 M*zod Nmm

18 M*y;max;d := MAX ( ABS(M*ybd) ; ABS(M*ymd) ; ABS(M*yod) ) M*y;max;d Nmm

19 M*z;max;d := MAX ( ABS(M*zbd) ; ABS(M*zmd) ; ABS(M*zod) ) M*z;max;d Nmm

Open het uitvoerbestand van Rustaf
Zoek in het uitvoerbestand naar de resultaten van staaf x, belastingsgeval y

\ Inleesprocedure staafkrachten / 

24-8-98

yz

yz

z

yz
dbzdby

dby

II

I

I

I
MM

M
2

;;;;
*

;;

1

:

−

−
=

yz

yz

y

yz
dbydbz

dbz

II

I

I

I
MM

M
2

;;;;

*
;;

1

:

−

−

=

yz

yz

z

yz
dmzdmy

dmy

II

I

I

I
MM

M
2

;;;;
*

;;

1

:

−

−
=

yz

yz

y

yz
dmydmz

dmz

II

I

I

I
MM

M 2

;;;;

*
;;

1

:

−

−

=

yz

yz

y

yz
doydoz

doz

II

I

I

I
MM

M 2

;;;;

*
;;

1

:

−

−
=

yz

yz

z

yz
dozdoy

doy

II

I

I

I
MM

M
2

;;;;
*

;;

1

:

−

−
=

Pagina 11



sterkte

Parameter: stabiliteit ; elastisch

Locale variabelen: LAS ; fld

Input: flasd ; fywzd ; fyd ; A ; SLAS01 ; SLAS ; LLAS ; Wy ; Wz ; Iy ; Cy ; Iz ; Cz

Output: fy ; Nc ; My ; Mz

1 ALS elastisch  = ja
TRUE: Wy := Iy / Cy en Wz := Iz / Cz (Er wordt Wel bepaald)

FALSE: Wy := Wy en Wz := Wz (de ingevulde W mag niet kleiner zijn dan Wel ) 

2 fld := MIN ( flasd ; fywzd )

3
TRUE: LAS := SLAS01 
FALSE: LAS := SLAS

4 LAS ?

5 fy := fld fy := fld fy := fyd

6 Nc := fy x A Nc := fy x A Nc := fy x A

7 My := fld x Wy My := fld x Wy My := fyd x Wy

8 Mz := fld x Wz Mz := fld x Wz Mz := fyd x Wz

24-8-98

Subject: 
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de berekening van de sterkte van een staaf

berekeningsschema staafvormige elementen

ALS stabiliteitsberekening = ja; 

T

PSDNAME
Auteur: 

STERKTE
Egon Janssen

Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies

F
LLAS ?

T F
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Omega BUC

Parameters: -
Locale variabelen: alfa_k ; lambda_0
Input: DSYM ; LLAS ; SLAS01 ; 
Output: BUC
1 Is de doorsnede dubbel symmetrisch?

TRUE:
OR (LLAS ; SLAS01)

TRUE: alfa_k := 0,526
FALSE: alfa_k := 0,210

FALSE:
OR (LLAS ; SLAS01)

TRUE: alfa_k := 1,157
FALSE: alfa_k := 0,526

2 lambda_0 := 0,2

3 Bereken BUC
4 ALS BUC > 1

BUC := 1

PSDNAME
Auteur: 

Omega BUC
Egon Janssen
24-8-98

Subject: 
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de bepaling van de omega BUC

berekeningsschema staafvormige elementen

Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies

( ) ( ){ } 222
022

2
0 41

2

1

2

1
relrelrelk

relrel

relrelk
buc λλλλα

λλ
λλλα

ω −+−+−
+−+

=
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Moment

Parameters: n ; s ; x

Locale variabelen: qy ; qz ; V

Input: M*y;b;d ; M*y;m;d ; M*y;o;d ; M*z;b;d ; M*z;m;d ; M*z;o;d ; L

Output: My;d ; Mz;d

1 BELASTING (x ; s)
2 Bepaal de q-last op de ligger (qz en qy)

3 Bepaal:

TEKENS VERANDERD !!

4 Bepaal:

TEKENS VERANDERD !!

Datum: 
Project: Aluminium draagconstructies

\  Bepaal My;d en Mz;d op locatie (n/10) x L  /

24-8-98

Subject: 
Opmerkingen: Structuurdiagram voor de bepaling van de momenten in een staaf

berekeningsschema staafvormige elementen

PSDNAME
Auteur: 

MOMENT
Egon Janssen

( )
2

*
;;

*
;;

*
;; 84

L

MMM
q dmydoydby

y

⋅−+⋅
=

( )
2

*
;;

*
;;

*
;; 84

L

MMM
q dmzdozdbz

z

⋅−+⋅
=

L

M

L

M
LqV

doydby

yy

;;
*

;;
*

2/1 −+⋅⋅=

( )( ) ( )( )LnV
Lnq

MM y
y

dbydy ⋅⋅−
⋅⋅

+= 10/
2

10/ 2

;;
*

;

( )( ) ( )( )LnV
Lnq

MM z
z

dbzdz ⋅⋅−
⋅⋅

+= 10/
2

10/ 2

;;
*

;

L

M

L

M
LqV

dozdbz

zz

;;
*

;;
*

2/1 −+⋅⋅=
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Plooi lijf

Parameters: -

Locale variabelen: Mz;pl ; KSI ; Q ; kx ; k1 ; k2 ; k3

Input: Ncd ; A ; M*z;max;d ; M*y;max;d ; Wy ; Wz ; Hpr ; tf ; tw ; λp;c;d ; hplooi

Output:  λ p;c;d

1 Betreft het een I-profiel ?
TRUE: Mz;pl := 0

FALSE: Mz;pl := M*z;max;d

1 Bepaal ksi : (zie toelichting in rapport)

2

3 Bepaal:

4 Bepaal:

5

PSDNAME
Auteur: 

PLOOI LIJF
Egon Janssen

Project: Aluminium draagconstructies
24-8-98

ksi < -1
F

Subject: 

Opmerkingen: Structuurdiagram voor de bepaling van de λ p;c;d voor het lijf van een profiel

berekeningsschema staafvormige elementen

Datum: 

T F
k1 = 6.5 k1 = 9.6

k2 = 6.4
k3 = 7.8

k2 = 10.4
k3 = 6.9

λp;c;d := Q

ksi > 0

Q > λ p;c;d          (de waarde voor λp;c;d volgt uit de procedure plooi)

T F

k1 = 2.2
k2 = 6.0
k3 = 7.8

T

y

dy

z

plz

pr

plooi

y

dy

z

plz

W

M

W

M

A

N

H

h

W

M

W

M

A

N

ksi
*

max;;;

*
max;;; 2

1

−−










 ⋅
−⋅−−

=

32
2

1 kksikksikkx +⋅−⋅=

kxt

h
Q

w

plooi 92.10
⋅=
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Egon Janssen 1

Samenvatting

Dit is het tweede deelrapport over het ontwerp van het schaaldak van het Gelredome in aluminium. In dit rapport
wordt een eerste aluminium ontwerp gemaakt. Eerst wordt de opbouw van het schaaldak besproken. Hierbij
wordt het gerealiseerde stalen ontwerp als uitgangspunt genomen. Vervolgens wordt er ingegaan op de
krachtswerking in de schaal en worden de gebruikte staalprofielen besproken.

In Hoofdstuk 3 wordt de modellering van het stalen ontwerp besproken. Het stalen ontwerp is berekend met het
EEM pakket RUSTAF. Ook het aluminium ontwerp wordt berekend met dit model.

Hoofdstuk 4 behandelt de randvoorwaarden waaraan de te ontwerpen aluminium profielen moeten voldoen. Er
wordt gekeken naar het type aluminium legering, de mogelijkheden van de extrusie, de randvoorwaarden vanuit
het ontwerp en de randvoorwaarden vanuit de mechanica.

In het volgende hoofdstuk worden de profielen ontworpen. Hiervoor is een rekenmodel opgesteld, wat rekening
houdt met de eerder bepaalde randvoorwaarden. De profielen worden ontworpen als vervanging van de gebruikte
stalen profielen. Er wordt rekening gehouden met instabiliteitsverschijnselen als knik en plooi.

De ontworpen profielen zijn geschematiseerd als I-profiel (met verstijvingsribbels), rechthoekig kokerprofiel en
rond buisprofiel. In het volgende rapport wordt er dieper ingegaan op de vormgeving van de profielen, zodat de
verbindingen gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.
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1 Inleiding:

In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven voor het ontwerp van het schaaldak van het Gelredome in
aluminium. Als uitgangspunt dienen hierbij de toegepaste stalen profielen. Deze profielen zijn dusdanig
geoptimaliseerd dat de gemiddelde benuttingsgraad ongeveer 90% is. Mijn afstudeeropdracht bestaat uit het
maken van een aluminium alternatief voor het in staal gebouwde schaaldak. Om tot een alternatief ontwerp te
komen is gekozen voor de volgende werkwijze:

1. Gebruik het bestaande ontwerp voor het schaaldak. Dit is gekozen om de hoeveelheid werk in de hand te
houden.

2. Gebruik het bestaande EEM model, welke voor het stalen ontwerp ingevoerd is bij ABT te Velp. Alleen de
materiaal- en de profielgegevens worden aangepast.

3. Controleer de toegepaste aluminium profielen conform NEN 6710 [3] aluminiumconstructies. Daar waar
deze norm tekortschiet kan gebruik gemaakt worden van de Europese norm (EC9).

4. Door een iteratieproces wordt een goed aluminium ontwerp voor het schaaldak gevonden. Dit rapport
beschrijft de eerste stap van het proces, namelijk de eerste profielkeuze, welke ingevoerd wordt in het EEM
pakket.

In dit rapport zal eerst beschreven worden uit wat voor een staven het schaaldak opgebouwd is. Vervolgens
wordt er aandacht besteed aan de modellering van het schaaldak in het raamwerkprogramma RUSTAF.
Vervolgens worden de aluminium profielen ontworpen.

Bij het ontwerp van de aluminium profielen wordt aandacht besteed aan de te gebruiken legering, de
extrusiemogelijkheden en aan de randvoorwaarden welke volgen uit het ontwerp.

De aluminium profielen worden ingevoerd in het programma RUSTAF en er zal een nieuwe berekening gemaakt
worden. Aan de hand van de resultaten van deze berekening kan begonnen worden aan de optimalisatie van de
profielen. Dit gebeurt in een vervolgrapport.
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2 Huidige ontwerp schaaldak

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de algemene opbouw van het schaaldak in staal beschreven. Dit is belangrijk omdat dit de
basis is voor het ontwerp in aluminium. In principe wordt het aluminium ontwerp hetzelfde opgebouwd. Alleen
de profielen zijn anders. De opbouw van het schaaldak wordt hieronder per functionele eenheid toegelicht.
Allereerst worden hieronder de plattegrond en de doorsneden van het Gelredome weergegeven:

Figuur 1: Plattegrond Gelredome met gesloten schaaldak

In de plattegrond is te zien dat het voetbalveld zich buiten het stadion bevindt. Als er gevoetbald gaat worden
schuift het veld onder de tribune door het stadion binnen. De overkapping van het stadion bestaat uit twee
schalen, welke open en dicht kunnen schuiven.
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Figuur 2: doorsneden Gelredome

In de bovenste doorsnede is te zien dat de schaaldaken geopend zijn. Ze schuiven dan boven de tribunes. In de
doorsnede is ook te zien dat schaaldak in gesloten toestand ligt op een ligger, welke de belasting afvoert naar de
“beuken” in de hoeken van het stadion. Door het eigen gewicht van het schaaldak te verlagen kan deze
onderliggende constructie ook lichter worden. In de onderstaande figuur is de krachtsafdracht duidelijk
weergegeven:

Beuk

zwaar vakwerk

schaalschaal

Beuk
tribune

Beuk

zwaar vakwerk

Beuk
tribune

schematische doorsnede Gelredome

75 m

belasting schaaldak

krachtsafdracht schaaldak

Figuur 3: krachtsafdracht schaaldak Gelredome

2.2 Opbouw schaal

2.2.1 Kopschotten
Aan de voorzijde en achterzijde van de schaal bevindt zich een kopschot. Deze schotten zijn opgebouwd als een
ruimtelijk vakwerk. De schotten bestaan uit een onderrand, een halve cirkel en een tussenliggend vakwerk. De
kopschotten nemen ook de windbelasting op de kopse kant van het schaaldak op. De onderrand van het kopschot
is daartoe extra zwaar uitgevoerd. In de onderstaande figuur is de opbouw van het kopschot te zien.

42m42m 83.3m

167.3m

27.5 m Dwarsdoorsnede
Gelredome

Langsdoorsnede
Gelredome

122.3m

206.3m

42m42m
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Figuur 4: vooraanzicht kopschot en standaard doorsnede schaaldak

2.2.2 Tussenschotten
De schaal heeft een lengte van 128 meter. Deze lengte wordt opgedeeld in vier secties. Dat betekent dat er op
drie plaatsen een tussenschot is geplaatst. Het tussenschot bestaat uit een zware ruimtelijke driehoekligger welke
de breedte van de schaal overspant. Bovenop deze driehoekligger is een 2D boogligger geplaatst. De ruimte
tussen de boog en de driehoekligger wordt opgevuld met diagonalen. In de onderstaande tekening is de opbouw
van een tussenschot te zien:

A

Tussenschot schaaldak Doorsnede A

Figuur 5: aanzicht en doorsnede van een tussenschot

2.2.3 Hoedrand
Over de volle lengte van de schaal zijn hoedranden aangebracht. Dit zijn ruimtelijke vakwerkliggers. In de
bovenstaande “standaard doorsnede” van het schaaldak is de hoedrand te zien als een ruimtelijke rechthoekige
ligger. Het doel van de hoedliggers is om meer stijfheid te geven aan de schaal. Tussen de twee schalen zit een
stuk horizontaal dak (twee hoedranden naast elkaar). Dit is nodig teneinde sneeuwophoping tussen de schalen te
voorkomen. Nu kan het besneeuwde dak geopend worden, zonder dat er een lawine sneeuw naar binnen valt.

2.2.4 Deltaliggers
Als de kopschotten, tussenschotten en hoedranden geplaatst zijn moet de schaal opgebouwd worden. Er wordt
begonnen met ruimtelijke delta vakwerkliggers, welke overspannen van schot naar schot. De lengte van de delta
liggers is 33 meter, opgebouwd uit secties van 4160 mm. De deltaliggers welke op de kopschotten rusten zijn
opgebouwd uit zeven secties van 4160mm, de middelste twee uit 8 secties. De deltaliggers zijn in de
bovenstaande figuur weergegeven als gearceerde driehoekjes.

De twee bovenrandstaven van de deltaliggers bestaan uit halve I-profielen, waarover een geknikte plaat is gelast.
Op deze manier kunnen de dakplaten eenvoudig bevestigd worden. Er zijn verschillende typen bovenrandstaven
toegepast. De belasting neemt toe van de randen naar het midden van de schaal. In het midden zin de zwaarste
profielen toegepast. De bovenrandstaven (verder aangeduid met de naam 'gordingen' ) worden belast op zowel
normaalkracht als buiging. De normaalkracht volgt uit de schaalwerking van het dak en bestaat uit een trek of
drukspanning. De buiging ontstaat door de dakplaten, welke opgelegd zijn op de gordingen. Doordat de
gordingen op een boog liggen treedt er bij de gordingen aan de rand dubbele buiging op.

Dwarsdoorsnede schaaldak

Vooraanzicht schaaldak (kopschot)

Hoedrand

Deltaligger
2D vakwerk
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2.2.5 Vakwerkliggers
De ruimten tussen de deltaliggers wordt opgevuld met 2D vakwerkliggers. De randstaven van deze
vakwerkliggers zijn de bovenrandstaven van de deltaliggers. Er worden dus alleen wandstaven gemonteerd. De
wandstaven zijn volgens een ‘kruisverband’. Op de kruising van twee diagonalen zijn de staven gelast.

2.2.6 Algehele stabiliteit
De genoemde onderdelen zijn allemaal statisch bepaald. Als deze ‘macroliggers’ verbonden worden moet er ook
voor de globale stabiliteit gezorgd worden. Om het grondvlak van het dak, wat bestaat uit de twee hoedranden en
de vijf schotten vormvast te maken worden er diagonalen in de vier secties gemonteerd. Op deze manier kan het
grondvlak geen ruitvorm aannemen. Omdat deze diagonalen een zeer grote lengte hebben worden ze opgehangen
aan de deltaliggers in de schaal. In de onderstaande figuur is een “onderaanzicht” van het schaaldak te zien.

12
7
3
0
0

43850

Figuur 6: onderaanzicht schaaldak

De onderzijde van het schaaldak kan worden voorgesteld als een groot vakwerk. Om grote momenten in de
hoekpunten te voorkomen zijn de diagonalen toegepast. Er wordt benadrukt dat de vormvastheid van het
vakwerk (de weerstand tegen vervorming naar een ruit) zeer groot moet zijn, omdat het gehele dak over de
geleiderails moet kunnen verschuiven.

De stabiliteit van het dak wordt gegarandeerd door de schotten en de deltaliggers. De 2D vakwerken van de
schotten (in boogvorm) dienen als ribbels op de schaal. Tussen de ribbels en het grondvlak worden weer
diagonalen geplaatst. In lengterichting zijn er ook ribbels, namelijk de deltaliggers.

In de onderstaande figuur is het schaaldak ruimtelijk weergegeven. Let op de hoedranden en de schotten, welke
de schaal steunen tegen ongewenste vervormingen uit het vlak van de schaal.
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Figuur 7: isometrie schaaldak

2.3 Krachtswerking

2.3.1 Diagonalen
De schaal is opgebouwd uit gordingen met daartussen diagonalen. Als de schaal geprojecteerd wordt op een plat
vlak is aan de richting van de diagonalen te zien of er druk dan wel trek heerst in de diagonalen. Dit werkt
hetzelfde als bij een 2D vakwerk. De diagonalen die naar een steunpunt lopen staan onder druk, de andere onder
trek. In de onderstaande figuur zijn de drukdiagonalen van het schaaldak aangegeven:

 L

b

drukdiagonalen in de schaal

Figuur 8: krachtswerking diagonalen

2.3.2 Dakhuid
De dakplaten bestaan uit geprofileerde stalen platen, welke op de gordingen (met geknikte bovenflens)
gemonteerd worden. Er wordt in de berekening vanuit gegaan dat de dakplaten niet bijdragen in de stabiliteit van
de liggers. Voor de kniklengte van de gordingen wordt gerekend met de systeemlengte.

2.3.3 Krachten in gordingen
De gordingen worden belast met normaalkrachten door de schaalwerking van het dak. Voor de gordingen welke
laag gesitueerd zijn betekent dit dat ze dienen als trekstaaf. De gordingen boven in de schaal zijn drukstaven. Dit
is een belangrijk gegeven, in verband met instabiliteitsverschijnselen.
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2.4 Gebruikte staalkwaliteit

Voor de profielen is voornamelijk gewerkt met staalkwaliteit S355. De vloeigrens van dit materiaal is 355
N/mm². In het aluminiumontwerp wordt er met minder sterke legeringen gewerkt, waardoor de doorsnede van
ieder profiel een factor hoger moet zijn.

Er zijn in het 'stalen ontwerp' ook samengestelde staven ingevoerd. Zo zijn enkele 2D vakwerken ingevoerd als
een enkele staaf. In de bijlage staan de randvoorwaarden waaronder dat gebeurt. Belangrijk hierbij is dat er altijd
conservatief gerekend wordt. Voor het aluminium ontwerp worden dezelfde aannamen gedaan, zodat de
vergelijking reëel is. Voor de 'fictieve profielen' (de samengestelde staven) is ook een apart materiaal ingevoerd.
Dit materiaal heeft dezelfde stijfheid als staal maar heeft een dichtheid van nul. Het eigen gewicht van de staven
wordt als een externe belasting ingevoerd in de berekening.
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2.5 Gebruikte staalprofielen

In deze paragraaf wordt een tabel met alle profielnamen, nummers en functies weergegeven zoals toegepast in
het uitgevoerde stalen ontwerp. Deze tabel staat ook in de bijlage. Enkele profielnummers zijn profielen welke
zijn samengesteld uit meerdere profielen. Deze worden genoemd als ‘fictief profiel’.

TABEL 1: PROFIELGEGEVENS GEBRUIKTE STAALPROFIELEN
no: Naam type profiel as L (mm) t/d Functie in schaaldak
1 IPE 360 I-profiel z 2500 d Onderrand in de hoedrand
2 HE 360A I-profiel z 2500 d Onderrand in de hoedrand
3 HE 400A I-profiel z 2500 d Onderrand in de hoedrand
4 HE400B I-profiel z 2500 d Onderrand in de hoedrand
5 profiel 5 Fictief profiel z 5000 t Extra stijve hoedrand (eigenlijk 2D ligger)
6 hIPE360 + pl170x12 I-profiel z 4160 d Gording
7 hIPE400 + pl200x15 I-profiel z 4160 d Gording
8 hIPE400 + pl300x15 I-profiel z 4160 d Gording
9 hIPE500 + pl300x15 I-profiel z 4160 d Gording
10 hIPE500 + pl300x15 I-profiel z 4160 d Gording
11 hHE500A + pl300x15 I-profiel z 4160 d Gording
12 hHE500A + pl300x15 I-profiel z 4160 d Gording
13 k 160x160x8.8 Koker z 6000 d Diagonaal 2D vakwerk in schaal
14 k 160x160x6.3 Koker z 6000 d Diagonaal 2D vakwerk in schaal
15 k 150x150x5.0 Koker z 3300 d Diagonaal verticale hoedrand
16 k 150x150x6.3 Koker z 6000 d Diagonaal 2D vakwerk in schaal
17 k 150x150x5.6 Koker z 6000 d Diagonaal 2D vakwerk in schaal
18 k 150x100x5.0 Koker y 6000 d Diagonaal 2D vakwerk in schaal
19 b 88.9x4.0 Buis z 3600 d Wandstaaf 3D ligger
20 k 140x140x5.0 Koker z 4200 d Onderrandstaaf 3D ligger
21 k 150x150x6.3 Koker z 4200 d Onderrandstaaf 3D ligger
22 HE 180B I-profiel z 4200 d Buitenste cirkel kopschot
23 HE 200B I-profiel z 4200 d Buitenste en binnenste cirkel kopschot
24 HE 160A I-profiel z 1000 d Binnenste cirkel kopschot
25 k 200x200x12.5 Koker z 3800 d Wandstaven cirkel kopschot
26 k 120x120x5.0 Koker z 3500 d Onderste diagonaal cirkel tussenschot
27 b 168.3x4.5 Buis z 10000 t Grote diagonaal binnencirkel tussenschot
28 k 200x200x6.3 Koker z 4200 d Wandstaven kopschot
29 k 140x140x6.3 Koker z 8500 t Wandstaven kopschot
30 HE 140A I-profiel z 5000 d Wordt niet meer gebruikt!
31 HE 200A I-profiel z 3700 d Binnenste cirkel tussenschot
32 profiel 32 Fictief profiel z 5000 t Onderrand kopschot (geleiderail + vakwerk)
33 HE 160A I-profiel z 4200 d Buitenste cirkel tussenschot
34 b 100x100x5.0 Buis z 3000 d Diagonalen cirkel tussenschot
35 profiel 35 Fictief profiel z 5000 t Onderrand deltaligger tussenschot
36 profiel 36 Buis z 5014 d Diagonalen deltaligger tussenschot
37 HE 160A I-profiel z 3750 d Bovenrand deltaligger tussenschot
38 b 139.7x5.0 Buis z 47500 t Stabiliteitsverband in ondervlak
39 b 139.7x5.0 Buis z 47500 t Stabiliteitsverband in ondervlak
40 b 88.9x5.0 Buis z 3600 d Wandstaaf 3D ligger
41 k 160x160x8.0 Koker y 6000 d Diagonaal 2D vakwerk in schaal (zwaar)
42 profiel 42 Fictief profiel z 5200 t Verticale regel in kopschot (2D vakwerk)
43 k 400x200x10 Koker z 3000 d Diagonaal cirkel kopschot zuidzijde
44 k 200x200x8.0 Koker z 4500 d Diagonaal wand kopschot zuidzijde
45 k 140x140x8.0 Koker z 4900 d Diagonaal wand kopschot zuidzijde
46 profiel 46 Fictief profiel z 2500 t Aansluiting 2D vakwerk tussenschot op

hoedrand
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3 Modellering schaaldak

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan in de modellering van het schaaldak. Er wordt besproken met welk
programma de berekening is gemaakt en welke vereenvoudigingen in het model doorgevoerd zijn. Tevens
worden de belastingscombinaties besproken.

3.2 RUSTAF

Het schaaldak is ingevoerd in het eindige elementen pakket RUSTAF. Er is gekozen om de hele schaal in te
voeren in plaats van een kwart of een halve schaal. Deze keuze heeft te maken met de belastingsgevallen op de
schaal. Er is namelijk een asymmetrisch belastinggeval, waardoor de krachtswerking in de schaal ook ongelijk
wordt. Daarom is de hele schaal ingevoerd.

3.3 Vereenvoudigingen

Vanwege de grote hoeveelheid knopen zijn er enkele vereenvoudigingen aangebracht in de modellering. De
reden voor de vereenvoudigingen was de capaciteit van het programma. Zo zijn enkele vakwerkliggers
gemodelleerd als een enkele staaf. Wel is er conservatief omgegaan met de profieleigenschappen van de
samengestelde staven. Hieronder worden de vereenvoudigingen doorgesproken. In de onderstaande afbeelding is
de plaats van de vereenvoudigde profielen te zien.

profiel 5

profiel 35
en profiel 36

profiel 32

profiel 42

profiel 46

Figuur 9: locaties van de vereenvoudigde profielen
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3.3.1 Profiel 5
Profiel 5 is de rand van het schaaldak. Eigenlijk is het een 3D vakwerkligger met een rechthoekige doorsnede.
Omdat hierdoor erg veel knopen en staven in het model geïntroduceerd zouden worden is er gekozen om de
steun van de hoedrand uit te drukken in de stijfheid van één staaf, namelijk profiel 5. In de onderstaande figuur is
de vereenvoudiging te zien:

250cm

2d vakwerk = profiel 5

profiel 5 is
de regel
loodrecht
op het vlak

Stijfheid niet
meegenomen,
gestippelde staven niet
gemodelleerd

Schaaldak

Hoedrand

Figuur 10: vereenvoudiging hoedrand

In de bijlage is in het hoofdstuk 'speciale profielen' te zien hoe de vereenvoudiging precies in elkaar steekt. Het
hoofdstuk speciale profielen behandelt echter alleen het aluminium ontwerp. Behalve de andere profielen is de
methode echter gelijk aan het stalen  ontwerp.

3.3.2 Profiel 32
Profiel 32 is de onderrand van het kopschot van het schaaldak. Omdat er een grote windbelasting aangrijpt op het
kopschot moet er voldoende capaciteit zijn, met name in de 37 meter lange onderrand. De onderrand is dan ook
uitgevoerd als een 2D vakwerkligger. Bovendien zit er vóór het 2D vakwerk nog een geleiderail, waardoor de
schaal als deze open schuift niet ontspoort. Dit is een zeer complex geheel om te modelleren. Daarom is er de
keuze gemaakt om de onderrand te modelleren als een enkele staaf. Voor de profieleigenschappen van deze staaf
is profiel 32 ontwikkeld. Profiel 32 bestaat uit de volgende onderdelen:
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Figuur 11: schematisatie onderrand kopschot

Er zijn de volgende eigenschappen toegekend aan profiel 32:

IT: Alleen de geleiderail wordt meegenomen
Iy (wind loodrecht op kopgevel): Alleen de capaciteit van het vakwerk wordt meegenomen
Iz (eigen gewicht): Alleen de capaciteit van de geleiderail wordt meegenomen
Vy en Vz (oppervlak voor opname dwarskracht) Alleen de geleiderail wordt meegenomen.

Vanzelfsprekend worden de geleiderail en het 2D vakwerk wel gekoppeld, zodat de windbelasting ook
overgedragen kan worden op het vakwerk.

3.3.3 Profiel 35
In het grondvlak van de schaal zijn enkele dwarsverbindingen tussen de beide hoedranden aangebracht. Dit zijn
de tussenschotten. De onderrand van het schot bestaat uit een driehoekige ligger. De onderrand van die
deltaligger is in het model van de schaal geschematiseerd als een enkele staaf, met de stijfheid van een 2D
vakwerkligger. In de onderstaande figuur is de schematisatie te zien.

2d vakwerk onderrand wordt
geschematiseerd als staaf

416cm

Profiel 35

Profiel 36

KokerKoker

buisbuis

buis

Figuur 12: schematisatie onderrand tussenschot

Er zijn de volgende eigenschappen toegekend aan profiel 35:

IT: Er wordt gerekend met de waarde van twee profielen
Iy : Er wordt gerekend met de waarde van het 2D vakwerk
Iz : Er wordt gerekend met de waarde van twee profielen
Vy en Vz : Er wordt gerekend met de waarde van twee profielen
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De waarde van Iy wordt bepaald met behulp van de regel van Steiner (I = Ieigen + A x a² ). Voor de veiligheid
wordt er vermenigvuldigd met een factor 0,8. Deze veiligheidsfactor is uit ervaring gekozen door de
constructeurs van ABT. Vanwege de uiteindelijke vergelijking tussen staal en aluminium wordt er bij het
aluminium ontwerp gerekend met dezelfde factor.

3.3.4 Profiel 36
Profiel 36 zijn de diagonalen van de deltaligger (ronde buis). In het model is de deltaligger geschematiseerd als
een 2D vakwerk, zodat er steeds maar één diagonaal aanwezig is, waar er in werkelijkheid twee zitten. Om dit te
compenseren wordt er voor de profieleigenschappen van profiel 36 gerekend met de eigenschappen van twee
diagonalen.

Er zijn de volgende eigenschappen toegekend aan profiel 36:

IT: Er wordt gerekend met de waarde van twee buisprofielen
Iy : Er wordt gerekend met de waarde van twee buisprofielen
Iz : Er wordt gerekend met de waarde van twee buisprofielen
Vy en Vz : Er wordt gerekend met de waarde van twee buisprofielen

3.3.5 Profiel 42
Het kopschot is opgebouwd uit verticale stijlen. Vanwege de grote hoogte van de schaal zijn deze stijlen
uitgevoerd als een 2D vakwerk. In het model is dit vakwerk geschematiseerd als een enkele staaf. In
onderstaande figuur is dit te zien.

Vooraanzicht kopschot

A'

Doorsnede AA'

profiel 32

Schematisatie

profiel 32

profiel 42

A

kopschot

Figuur 13: schematisatie stijlen van het kopschot

Er zijn de volgende eigenschappen toegekend aan profiel 42:

IT: Er wordt gerekend met de waarde van twee profielen
Iy : Er wordt gerekend met de waarde van het 2D vakwerk
Iz : Er wordt gerekend met de waarde van twee profielen
Vy en Vz : Er wordt gerekend met de waarde van twee profielen

De waarde van Iy wordt bepaald met behulp van de regel van Steiner (I = Ieigen + A x a² ). Voor de veiligheid
wordt er vermenigvuldigd met een factor 0,8. (dat is ook bij het stalen ontwerp gebeurd)

3.3.6 Profiel 46
Profiel 46 is een zeer bijzonder profiel. Door de schematisatie van de deltaliggers in de schotten als 2D
vakwerken sluiten de vakwerken aan midden op een staaf in de hoedrand en niet in een knoop. Hierdoor ontstaan
er grote spanningen in deze staaf van de hoedrand. Om dit te voorkomen is er een zeer stijve oplegging
gemodelleerd, waar de 2D vakwerkligger op steunt. De profieleigenschappen van deze gewichtsloze staaf zijn
gelijk aan het sterkste profiel uit het schaaldak (dat is de geleiderail). In de onderstaande tekening is te zien waar
profiel 46 zich bevindt.
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Bovenaanzicht hoedrand

Tussenschot

Bovenaanzicht hoedrand

Tussenschot

Probleem

Werkelijke situatie Model

Probleem

Profiel 46

Zijaanzicht hoedrandZijaanzicht hoedrand

Figuur 14: functie van profiel 46

3.4 Staafbeëindigingen

In het model zijn alle aansluitingen ingevoerd als een momentvaste aansluiting. Gezien de statische
overbepaaldheid zouden scharnierende aansluitingen ook voldoen. Door te rekenen met momentvaste
verbindingen worden de staven ook belast met begin- en eindmomenten, waardoor de belastingen op de staven
ongunstiger zijn. De toegepaste verbindingen zijn ook dusdanig uitgevoerd dat er moment overgedragen kan
worden. De vervormingen van de schaal zijn kleiner door de opname van moment bij de verbindingen. Ook voor
de berekening van het aluminium model wordt gekozen voor momentvaste staafbeëindigingen, omdat op deze
manier de vervormingen geringer zijn. (Die zijn bij aluminium toch al groter, vanwege de lagere E-modulus.)

3.5 Belastingsgevallen

Bij de berekening van het schaaldak wordt er een onderscheid gemaakt in de volgende belastinggevallen:

Belastingsgeval:
1. EG aluminiumconstructie
2. EG huid + installaties 0.10 kN/m²
3. F=1,5 kN aan de randen (lampen voor evenementen ed, op daarvoor geschikte knopen)
4. Symmetrische sneeuwbelasting
5. A-symmetrische sneeuwbelasting
6. Wind over dwarsrichting ' richting 285 graden gesloten'
7. Wind over langsrichting 'richting 195 graden gesloten'
8. Wind over langsrichting 'richting 15 graden gesloten'

Met de bovenstaande belastingsgevallen zijn de volgende combinaties samengesteld, welke in RUSTAF
ingevoerd worden. Het gebouw behoort tot veiligheidsklasse 3. De waarden in de onderstaande tabel zijn
rekenwaarden volgens NEN 6702 [2].

TABEL 2: BELASTINGSCOMBINATIES:
BC1 1,2 x EG +  1,2 x huid  +  1,2 x F1,5  +  1,5 x sneeuw
BC2 1,2 x EG +  1,2 x huid  +  +  1,5 x A-sneeuw
BC3 1,2 x EG +  1,2 x huid  +  1,2 x F1,5  +  1,5 x wind à 285
BC4 0,9 x EG +  0,9 x huid  +  +  1,5 x wind à 285
BC5 1,2 x EG +  1,2 x huid  +  1,2 x F1,5  +  1,5 x wind à 195
BC6 1,2 x EG +  1,2 x huid  +  1,2 x F1,5  +  1,5 x wind ß 195
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3.6 Wijzigingen ivm aluminium ontwerp

In principe wordt voor de berekening van het aluminium ontwerp dezelfde modellering toegepast. Er wordt
alleen gerekend met andere staven. Ook de vereenvoudigingen worden op dezelfde wijze toegepast. Dit is voor
de vergelijking staal versus aluminium reëler.

Voor de dimensionering van de profielen wordt een trial and error methode toegepast. Dit betekent dat aan de
hand van de resultaten van de eerste berekening er een aanpassing in de profielenlijst komt. Binnen enkele
iteraties wordt zo een optimale configuratie verkregen.

Er zijn twee mogelijkheden voor het invoeren van nieuwe profielen in het iteratieproces. De eerste methode is de
krachtswerking van de vorige berekening constant te veronderstellen en een nieuw type profiel in te voeren. Er
kan dan een optimaal profiel ontworpen worden op de vorige krachtswerking. Als er een aantal profielen op deze
manier gewijzigd zijn verandert de krachtswerking in de schaal. Als er bijvoorbeeld een twee keer zo stijf profiel
ingevoerd wordt trekt dat profiel meer kracht naar zich toe, waardoor andere profielen ontlast worden.

De tweede methode voor het invoeren van nieuwe profielen is een nieuwe berekening. Dit kan alleen gebeuren
bij ABT in Velp en duurt circa 24 uur (rekentijd). Het rekenblad in de bijlage is dusdanig opgezet dat er als
uitvoer de invoerfiles van het EEM programma RUSTAF geleverd worden.

De beste methode van het optimaliseren is het volgende:

1. Eerst wordt er aan de hand van de huidige krachtswerking in het model gekeken welke profielen niet
voldoen.

2. Deze profielen worden aangepast, rekening houdend met dezelfde krachtswerking en ook de verbinding aan
de overige profielen in ogenschouw nemende.

3. Als alle profielen geoptimaliseerd zijn voor de dan oude krachtsverdeling wordt er een invoerfile
gegenereerd en wordt er een nieuwe berekening opgestart.

De concrete profieldimensionering vindt plaats met een rekenblad in Excel. Hier kunnen I-vormige profielen,
kokers en buisprofielen ingevoerd worden. De I-vormige profielen kunnen ook voorzien worden van
verstijvingsstrips. Het programma bepaalt de traagheidsmomenten van de profielen en de maximale
(druk)belasting. Er wordt daarbij rekening gehouden met de systeemlengte van de staaf en het type staaf (druk of
trek). De staven worden gecontroleerd op knik en plooi. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op ingegaan.
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4 Randvoorwaarden ontwerp aluminium profielen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt besproken welke zaken allemaal een rol spelen bij het ontwerp van aluminium profielen.
Het ontwerpen van aluminium profielen gaat op een compleet andere wijze dan bij staal, waar het profielenboek
als uitgangspunt dient. Bij aluminium profielen kan door middel van extrusie de doorsnede naar eigen inzicht
gemaakt worden, mits er aan enkele randvoorwaarden voldaan wordt. Deze randvoorwaarden worden in dit
hoofdstuk besproken.

4.2 Randvoorwaarden

Er zijn verschillende randvoorwaarden te onderscheiden:

• Randvoorwaarden van het materiaal (sterkte, corrosiewering, lasbaarheid, extrudeerbaarheid)
• Randvoorwaarden van de extrusie (afmetingen en vorm doorsnede)
• Randvoorwaarden vanuit het ontwerp (vorm doorsnede)
• Randvoorwaarden vanuit de mechanica (instabiliteit, vervorming, sterkte)

Al deze randvoorwaarden hebben invloed op het ontwerp van de profielen. In de onderstaande paragraven wordt
uitgelegd hoe hier in het geval van het schaaldak het beste mee omgegaan kan worden.

4.3 Legering

Aluminium is in vele legeringen te extruderen. Voor de bouw interessante legeringen zijn de 6000 en de 7000
serie. De 6000 serie bestaat uit aluminium met een toevoeging van Magnesium en Silicium. De 7000 serie heeft
als legeringselementen  Zink, Magnesium en soms Koper. De keuze voor een legering hangt af van de volgende
factoren:

4.3.1 Sterkte
De sterkte van een legering wordt bepaald door de 0,2% rekgrens van de legering. Aluminium heeft namelijk
geen vloeitraject, zoals staal. De sterkte van de 6000 legeringen variëren van minimaal zo'n 110 N/mm² (6082
T4), tot zo'n 260 N/mm² (6082 T6). De 6061 T6 en de 6082 T6 zijn goed verkrijgbaar. De 7000 legeringen zijn
over het algemeen iets sterker en liggen zo rond de  300 N/mm² . De 7003 T6 en 7020 T6 zijn in de extrusie
goed verkrijgbaar.

4.3.2 Lasbaarheid
Een nadeel van aluminium is de sterktereductie bij het lassen. Dit is met name een nadeel bij stompe lassen,
waardoor alle (normaal)kracht door de las heen moet en de las dus maatgevend wordt. Juist bij aluminium
komen deze stompe lassen regelmatig voor, vanwege de beperkte 'billetgewichten'. Dit is het gewicht wat in één

Bij de 6000 legeringen loopt de sterkte terug tot zo'n 140N/mm². De 7000 legeringen hebben als voordeel dat de
sterkte zich weer 'herstelt', waardoor het verlies minder groot is. In het geval dat er stompe lassen voorkomen in
een constructie is een 7000 legering in het voordeel.

Bij hoeklassen is het probleem iets minder groot, omdat hier de las wat dikker gemaakt kan worden dan de dikte
van het profiel. In dat geval is de sterkte van de warmte beïnvloede zone maatgevend. Concreet betekent dit dat
bij constructies op trek stompe lassen vermeden moeten worden en bij constructies op druk, waarbij knik
maatgevend is de stompe las dicht bij een oplegging te plaatsen, zodat voor de knikberekening met de volledige
sterkte gerekend kan worden.

Voor het schaaldak wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van een 7000 legering, voor de profielen waarbij
dat niet kan wordt gebruik gemaakt van een 6000 legering.

4.3.3 Extrudeerbaarheid
De extrudeerbaarheid van de 6000 en 7000 legeringen verschillen sterk. Een 6000 legering is makkelijker te
extruderen dan een 7000 legering. Hierdoor zal er bij een moeilijk te extruderen profielvorm een 6000 legering
gebruikt worden. Te denken valt hierbij aan grote buizen en I-profielen, welke aan de grens van de capaciteit van
de matrijs liggen.
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4.3.4 Corrosiebestendigheid
De 6000 legering is uitmuntend bestand tegen corrosie. Deze legering is dus goed toe te passen in het schaaldak.
De 7000 legering is gevoelig voor spanningscorrosie, waardoor deze beter niet toegepast kan worden in een
agressieve omgeving. Aangezien de constructie van het schaaldak niet blootgesteld wordt aan weersinvloeden
kan er gebruik gemaakt worden van een 7000 legering. Wel zullen de lassen beschermd moeten worden tegen
corrosie.

4.3.5 Prijs per kilo
De prijs van de aluminiumlegeringen hangt af van het type legering en de vorm van de profieldoorsnede. Zo
neemt de kiloprijs toe naarmate het gewicht van het profiel per meter lengte toeneemt. De kiloprijs van een 6000
legering begint bij F6,- voor een simpel profiel en loopt door tot F12,- voor een zwaar profiel. De 7000 legering
is gemiddeld één à twee gulden duurder per kilo.

4.4 Mogelijkheden extrusie

Bij de extrusie van aluminium wordt een billet (cilindervormig blok aluminium) door een matrijs geperst. De
maximale afmetingen van het profiel hangen af van een aantal zaken. Allereerst is het belangrijk dat de
profieldoorsnede in de matrijs moet passen, en ook dat de matrijs niet bezwijkt door de belasting van de pers.
Hierdoor kan nooit de hele oppervlakte van de matrijs gebruikt worden. Met name gesloten profielen
introduceren veel belasting op de matrijs, omdat er hier een 'doorn' aanwezig is welke het binnenste van de
gesloten doorsnede vasthoudt. Open doorsneden als I-profielen zijn dus gemakkelijker te extruderen dan kokers
en buizen.

Verder is het bij extrusie van belang hoe groot de weerstand is die het blok aluminium ondervindt bij de extrusie.
Bij een dunwandig profiel met zeer veel ribben (grote profielomtrek) wordt de weerstand groot en maatgevend.
Bij zware I-profielen zal de weerstand niet snel maatgevend zijn, omdat de omtrek van deze profielvorm in
verhouding tot de doorsnede gering is. De capaciteit van een pers wordt uitgedrukt in het aantal ton dat de pers
kan leveren.

Bij het ontwerp van de profielen voor het schaaldak zijn de mogelijkheden van de extrusie in Nederland snel te
beperkt. De extrusiepersen in Nederland zijn goed voor profielen voor kleine constructies, zoals kozijnen,
lichtmasten ed. Voor het schaaldak van het Gelredome zijn echter zware profielen nodig, zodat de maximale
afmeting snel bereikt wordt. In eerste instantie wordt er daarom uitgegaan van de extrusiemogelijkheden in
Europa, deze representeren de mogelijkheden met aluminium beter dan de extrusiemogelijkheden in Nederland.
Later zal er bekeken worden wat de consequenties zijn als er gewerkt wordt met de Nederlandse capaciteit.

4.5 Randvoorwaarden vanuit het ontwerp

Omdat de vorm van een doorsnede van een profiel niet verkregen wordt uit een lijst met standaardprofielen is het
mogelijk om speciale voorzieningen in te bouwen in het profiel, zodat de constructie gemakkelijker in elkaar te
zetten is. Zo zijn er allerlei strippen aan het profiel te extruderen, zodat er niet naderhand gelast hoeft te worden.
Hier zit het grote voordeel van aluminium.

De dakhuid van het schaaldak is een cirkelboog . Voor het schaaldak wordt er in eerste instantie gebruikt
gemaakt van bijzondere profieldoorsneden bij de gordingen van het schaaldak. Omdat de rechte dakplaten steeds
onder een kleine (identieke) hoek samenkomen en toch een rechte oplegging voor de dakplaten gewenst is wordt
de bovenflens van de gordingen geknikt uitgevoerd. In de tekening op de volgende pagina is dat te zien.
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Figuur 15: speciale profielvorm voor makkelijke montage

In een later stadium van het ontwerp van de profielen zal er meer gebruik gemaakt worden van de
extrusiemogelijkheden, zodat extra slimmigheden in de profielen ingebouwd kunnen worden.

4.6 Randvoorwaarden vanuit de mechanica

Een nadeel van aluminium ten opzichte van staal is de lagere E-modulus. Hierdoor worden niet alleen de
zakkingen van de constructie groter, maar treden ook eerder locale of globale instabiliteitsverschijnselen op.
Zaken zoals knik, kip en plooi houden een recht evenredig verband met de E-modulus. Hierdoor zullen profielen,
welke in staal niet zullen plooien in aluminium wel gaan plooien.

Het voordeel van aluminium is echter dat door de vrije profielvorm de stijfheid van het profiel in alle richtingen
zelf ontworpen kan worden. Zo is door gebruik te maken van grote dunwandige kokers het knikprobleem
makkelijk te omzeilen, omdat de stijfheid toeneemt met de derde macht van de afmeting.

Door toepassing van grote dunwandige profielen (welke nog wel extrudeerbaar zijn ) is dus het probleem van de
globale instabiliteit (vanwege de lage E-modulus) te omzeilen. Bij deze profielen treedt er echter wel locale
instabiliteit op, in de vorm van plooi van een deel van het profiel. De weerstand van een profiel tegen plooi is te
verbeteren door toepassing van verstijvingsribben op de plaatvelden van een doorsnede. Op deze manier kan er
toch met dunwandige profielen gewerkt worden. In onderstaande figuur is te zien hoe een gunstige doorsnede
verkregen wordt (specifiek voor belasting met normaalkracht, zonder buiging):

staal
EIst
Ast

aluminium
EIalu = EIst
Ast < Aalu

Plooi
maatgevend

aluminium
EIalu = EIst
Ast < Aalu

Plooi niet
maatgevend

Figuur 16: ontwerp van een gunstige aluminium doorsnede
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4.7 Conclusie

Het ontwerpproces voor een optimaal aluminium schaaldak is zeer complex. Er zijn veel invloedsfactoren bij het
ontwerp van een aluminium doorsnede. Doordat deze factoren allemaal samenhangen met elkaar, is het moeilijk
een 'beste oplossing' te vinden. Per profiel, welke een bepaald onderdeel van de constructie representeert moet er
bekeken worden aan de hand van de in dit hoofdstuk genoemde overwegingen hoe de profielvorm eruit gaat zien
en welke legering er gebruikt gaat worden.

Mocht het ontworpen profiel niet voldoen dan zijn er vele mogelijkheden om het profiel aan te passen.. Dat is
weer een voordeel van zoveel ontwerpvrijheid en mogelijkheden. Voor het schaaldak gebeurt het ontwerpen van
de profielen in een Excel rekenblad. Hierin zitten bovenstaande overwegingen verwerkt. In het volgende
hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de werking van het rekenblad.
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5 Ontwerp aluminium profielen

5.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is behandeld hoe het schaaldak van het Gelredome is opgebouwd en gemodelleerd.
Vervolgens zijn de mogelijkheden van de extrusie besproken. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke profielen
nu gebruikt worden in plaats van de stalen profielen. De bespreking volgt de stappen welke in het rekenblad
gevolgd zijn.

Eerst worden van de gebruikte stalen profielen de profieleigenschappen in kaart gebracht. Vervolgens wordt de
capaciteit van de stalen profielen op knik berekend. Daarna volgt een blad met de basisgegevens van de
aluminium profielen. Vervolgens wordt er een knikberekening en een plooiberekening van de
aluminiumprofielen gemaakt. Hoofdstuk 6 van de bijlage is het belangrijkste. Hier worden de aluminium
profielen naast de stalen equivalenten gezet. De resultaten van deze toetsing wordt ook in dit rapport
weergegeven.

Na de toetsing van de aluminium profielen worden de profieleigenschappen van de speciale profielen bepaald.
De functie van de speciale profielen is in het vorige hoofdstuk al beschreven. Enkele profielen worden ook op
buiging belast. In hoofdstuk 8 van de bijlage wordt daarop ingegaan. De laatste drie hoofdstukken van de bijlage
zijn specifiek bedoeld om de invoer van het raamwerkprogramma RUSTAF te genereren. Hier staan de gegevens
van de aluminium profielen precies in de goede kolommen.

5.2 Profielen staal

De gebruikte staalprofielen dienen als uitgangspunt van de studie naar optimale aluminium profielen. In dit
hoofdstuk worden de doorsnedegegevens van de gebruikte staalprofielen weergegeven. Er worden de volgende
gegevens ingevoerd:

TABEL 3: MATERIAALGEGEVENS:

Nummer het nummer van de staalkwaliteit

E De E-modulus van de betreffende staalkwaliteit

S De rekenwaarde van de vloeigrens van de betreffende staalkwaliteit

Omschrijving Een omschrijving van de staalkwaliteit

In de volgende tabel worden de gebruikte profielgegevens weergegevens:

TABEL 4: PROFIELGEGEVENS
Naam: Hieruit is af te leiden hoe het profiel eruit ziet. K = koker, b = buis, hIPE = halve IPE, profiel x

is speciaal profiel, etc.
Type: Er zijn vier profieltypen mogelijk: i = I-profiel, o = overig profiel, k = koker en b = buis
Mat: Het materiaalnummer, zie bovenstaande tabel
Iy en Iz: De traagheidsmomenten om de sterke en zwakke as
EIy en EIz: Een maat voor de stijfheid van een profiel. De aluminium profielen moeten dezelfde stijfheid

hebben
A: De oppervlakte van de doorsnede van het profiel
H: De hoogte van het profiel
B: De breedte van het profiel
L: De systeemlengte van het profiel, deze maat wordt gebruikt als kniklengte, behalve bij de

diagonalen in de huid van de schaal
D/T: Geeft aan of het profiel op druk of op trek belast wordt. Als beide gevallen kunnen optreden

wordt er gerekend met druk
Functie: Een omschrijving van de functie van het profiel

5.3 Knik staal

De stalen profielen worden op verschillende wijze belast in het schaaldak. Voornamelijk wordt de belasting
afgedragen door normaalkracht in de staven. Vanwege de momentvaste aansluitingen kan daarbij nog een klein
inklemmingsmoment optreden. In dat geval is voor de drukstaven knik maatgevend en voor de trekstaven de
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capaciteit van de doorsnede. Om de invloed van knik mee te nemen bij het ontwerp van de aluminium profielen
wordt eerst de capaciteit van de stalen profielen bepaald, rekening houdend met het instabiliteitsverschijnsel
knik. Het inklemmingsmoment wordt in eerste instantie verwaarloosd.

In hoofdstuk 2 van de bijlage wordt voor alle 46 gebruikte profielen een knikberekening gemaakt. De
knikberekening wordt als volgt uitgevoerd. Ieder punt van de onderstaande lijst is het resultaat van de waarde in
de desbetreffende kolom in de bijlage.

1. Bepaling van de Eulerse kniklast volgens: 
2

2

k

E l

EI
F

π
= , waarbij voor de kniklengte gewerkt wordt met

de systeemlengte van de profielen. De systeemlengte is afgeleid uit de tekeningen van het schaaldak.
2. Bepaling van de maximaal opneembare drukkracht (Npl = A x fy;d )

3. Bepaling van de relatieve slankheid: 
E

pl

rel F

N
=λ

4. Bepaling van de te hanteren knikkromme. Omdat de profielen allemaal kunnen uitknikken om zowel de
Y-as als de Z-as zal knik om de Z-as maatgevend zijn. Hierdoor moet er bij de I-vormige profielen
gerekend worden met een ongunstige knikkromme (kromme c). De koker en buisprofielen maken
gebruik van kromme a. In de volgende twee kolommen worden de factoren αk en λ0 bepaald behorende
bij de gehanteerde knikkromme.

5. Bepaling van de reductiefactor ωbuc volgens NEN 6770  [5] pagina 121
6. Bepaling van de maximaal opneembare normaalkracht van de staaf, rekening houdend met het

verschijnsel knik. plbuc NN ⋅= ωmax . In de volgende kolom wordt de spanning weergegeven, waarbij

het profiel gaat knikken.
7. In de laatste kolom wordt weergegeven of de staaf een druk of een trekstaaf is. Als de staaf zowel druk

als trek moet kunnen opnemen wordt er gerekend met druk. Als het profiel alleen maar als trekstaaf
wordt gebruikt wordt de Nmax gelijkgesteld aan de Npl.

5.4 Basis aluminium

In dit hoofdstuk van de bijlage worden de basisgegevens van de aluminium profielen weergegeven. Eerst worden
de materiaalgegevens van de te kiezen materialen weergegeven, vervolgens de profielgegevens.

5.4.1 Materiaalgegevens
Er worden eerst de gegevens weergegeven welke voor alle aluminiumlegeringen identiek zijn. Het betreft de E-
modulus, de dwarscontractiecoëfficiënt en de dichtheid. Vervolgens worden de sterkte eigenschappen van vijf
legeringen opgegeven. Twee 7000 legeringen, twee 6000 legeringen en een fictieve, gewichtsloze legering. Deze
legering wordt gebruikt voor de eerder behandelde speciale profielen. Bij deze profielen wordt het eigen gewicht
als een externe belasting aangebracht. Bij elke legering horen twee waarden voor de sterkte:

1. De rekenwaarde van de 0,2% rekgrens van de legering
2. De rekenwaarde van de treksterkte van de warmte beïnvloede zone, de sterkte na het lassen. Deze is van

invloed als er stompe lassen of langslassen in het profiel aanwezig zijn. Bij de profielgegevens kan
aangegeven worden of er lassen aanwezig zijn, waarna er automatisch de juiste sterkte wordt gekozen.

5.4.2 Profielgegevens
Hier worden de afmetingen van de aluminium profielen weergegeven, evenals de legering en de sterkte. Er
worden de volgende punten weergegeven:

Omschrijving: Hieraan is te zien wat voor een profiel het is (vorm) en waar het ongeveer wordt toegepast in
het schaaldak.

Materiaal: Het nummer van het betreffende materiaal. Voor kokers en buizen wordt er met een 6000
legering gewerkt, omdat die beter extrudeerbaar is. Voor I-vormige profielen wordt er gebruik
gemaakt van een 7000 legering.

Las Geeft aan of er stompe lassen voorkomen in het profiel. In dat geval wordt er gerekend met de
geringere sterkte van de warmte beïnvloede zone. 1 betekent dat er een las is, 2 betekent geen
las.

Type Deze waarde geeft weer wat voor een vorm de doorsnede van het profiel heeft. Er kan gekozen
worden uit I-vormig, koker, buis en overig. Van de eerste drie is het programma in staat om de
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doorsnede-eigenschappen te bepalen, van de categorie overig gebeurt dat in het hoofdstuk
'speciaal' van de bijlage.

H, B, b0, t0, tf, tl De afmetingen van het profiel. Zie hiervoor de onderstaande tekening
Fy De sterkte van de gekozen legering, rekening houdend met eventuele stompe lassen.
Atot;alu De totale oppervlakte van het profiel
Ay;alu, Az;alu De oppervlakte van het profiel dat in staat is om dwarskracht op te nemen bij buiging om de Y-

as en om de Z-as. Zie hoervoor onderstaande tekening.
IT Het torsie weerstandsmoment. Dit heeft het programma RUSTAF nodig, ook al zijn er geen

staven die op torsie belast worden. Voor de bepaling van IT wordt er gebruik gemaakt van de
volgende formules:

Buis: IT = Ip = Iy + Iz (exact)

I-profiel: ∑ ⋅⋅= 33/1 tbIT gesommeerd over alle flenzen waaruit het profiel

opgebouwd is (benadering)

Koker:
2∑ ⋅= xAIT , waarbij A de oppervlakte van een strip is en x de afstand

tot het zwaartepunt  van de strip tot het zwaartepunt van de koker (veilige
benadering)

Iy en Iz De traagheidsmomenten van de profielen. Deze worden voor de buizen bepaald met de formule

)(
64

44 dDII zy −==
π

. Voor de kokers wordt het traagheidsmoment van het gebied

binnen de binnenomtrek afgetrokken van het traagheidsmoment van de gehele koker. Voor de

I-profielen wordt er gebruik gemaakt van de regel van Steiner: ∑ ⋅+= 2aAII eigen ,

waarbij er over alle strippen waaruit het profiel is opgebouwd gesommeerd wordt.
Npl;alu De maximaal opneembare kracht in een profiel, waarbij geen rekening wordt gehouden met

instabiliteit. (A x f0,2%;d)
Profielnaam De naam van een profiel, zoals hij ook bij de berekening van RUSTAF en bij het

toetsingsprogramma achteraf gebruikt wordt. De speciale profielen heten "Profiel x", waarbij x
het nummer van het speciale profiel is. De overige profielen worden als volgt benoemd:
ABxCxDxE , waarbij:

A is het type profiel (i, b, k)
B is de hoogte van het profiel
C is de breedte van het profiel
D is de dikte van de flens (bij buizen vervalt D)
E is de dikte van het lijf (bij buizen vervalt E)
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Figuur 17: afmetingen van de toegepaste aluminium profielen

5.5 Knik aluminium

In dit hoofdstuk wordt de maximaal opneembare drukkracht in de aluminium profielen bepaald, rekening
houdend met het instabiliteitsverschijnsel knik. Hierbij wordt dezelfde methode gevolgd als in het hoofdstuk
"knik staal" in de bijlage.

De bepaling van de te hanteren knikkromme verschilt echter bij de knikberekening volgens de TGB aluminium.
Hierbij is het van belang of het profiel een dubbelsymmetrische doorsnede heeft en of er stompe lassen tussen
0,1 en 0,9 L van het profiel aanwezig zijn, dan wel langslassen. Dit is in het hoofdstuk "knik alu" in de bijlage
verdisconteerd. Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.3.

5.6 Plooi aluminium

De capaciteit van de aluminium profielen zou door toepassing van "oversized" doorsnedevormen met zeer
geringe wanddikten vergroot kunnen worden. De op druk belaste plaatvelden van de doorsnede kunnen ook
locaal door plooi bezwijken. Daarom wordt er een aparte plooitoets uitgevoerd in hoofdstuk 5 van de bijlage.
Voor de eenvoud wordt alleen de drukflens van de I-profielen en kokers getoetst. Voor de buizen wordt er
gebruik gemaakt van een aparte "plooiformule". De lijven van de profielen worden niet getoetst.

De plooicontrole van de drukflens gebeurt conform NEN 6710 [3] paragraaf 12.5. Daarbij zijn de afmetingen
van de drukflens van belang (breedte dikte verhouding). Tevens maakt het verschil of een drukflens aan het
einde vrij is (I-profiel) of  gesteund (koker). De berekeningsmethode is als volgt:

Type Geeft aan of het een koker, I-profiel of buis is
B Breedte van het profiel
t Dikte van de drukflens
b0 en t0 De afmeting van de verstijvingsrib (alleen bij I-profielen). Let op: t0 moet gelijk zijn aan t,

anders mag de interactieformule voor λp;c;d niet gebruikt worden.
λpcd De plaatslankheid van het profiel, voor belasting met een drukspanning.

Voor kokers: 
t

b
dcp ⋅= 65,1;;λ , waarbij de b de breedte van de koker is
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Voor I-profielen: de grootste waarde van: 

t

b

t

b

t

b

dcp

dcp

⋅







−⋅=

⋅=

2
0

2
0

;;

0

0
;;

80
11,5

1,5

λ

λ

 . Hier is b de halve

breedte van het I-profiel en b0 en t0 de afmetingen van de verstijvingsrib.
λ0,2% De slankheid van een plaat, waarbij volgens Euler de knikspanning gelijk is aan f0,2%;d , in

formule: 
df

E

%;2,0
%2,0 ⋅= πλ

λp;c;rel De relatieve plaatslankheid, 
%2,0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

ωplooi De reductiefactor voor het instabiliteitsverschijnsel plooi, bepaald volgens NEN 6710 [3]
pagina 95. Deze factor is afhankelijk van de relatieve plaatslankheid.

Np Dit is de opneembare normaalkracht in het profiel, rekening houdend met plooi. Deze kracht
wordt vergeleken met de Nmax van het stalen profiel. Het is de bedoeling dat het aluminium
profiel even sterk is als het gebruikte stalen profiel, met zo min mogelijk materiaal.
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5.7 Toetsing

Dit is eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk van de bijlage. Hier is te zien in hoeverre de ontworpen aluminium
profielen sterker zijn dan hun stalen equivalent.  Eerst worden de basisgegevens weergegeven:

1. De omschrijving van het profiel
2. De systeemlengte
3. De soort belasting (druk of trek)
4. De vorm van het profiel (i, k, b, o)
5. De as waarover het profiel knikt (y of z)

Hierna worden de afmetingen van het profiel weergegeven. Deze gegevens zijn hetzelfde als in het hoofdstuk
"basis alu" van de bijlage. Er wordt in het hoofdstuk toetsing echter getoetst of het profiel wel extrudeerbaar is.
Hiervoor moeten de begrenzingen van de extrusie ingegeven worden. Bij de eerste berekening is uitgegaan van
een maximale vierkante maat van 300x300 mm. Bovendien mag het gewicht per meter profiel niet meer zijn dan
80kg. Voor het billetgewicht wordt er gerekend met billets van 1000 kg, wat betekent dat er gebruik gemaakt
wordt van de grotere Europese extrusiepersen. In een later stadium wordt bekeken wat de gevolgen zijn van het
toepassen van de Nederlandse extrusiemogelijkheden.

In de volgende kolom worden de stijfheden van de aluminium profielen weergegeven. Hier wordt de EI
weergegeven, omdat dat een betere maat is dan de I, zeker omdat er vergeleken gaat worden met staal.

De kolom met de ratio's is de belangrijkste kolom van het hoofdstuk toetsing. Hier is namelijk de capaciteit van
het ingevoerde aluminium profiel te zien, in verhouding met het stalen profiel. Er worden de volgende ratio's
weergegeven:

A Dit is de verhouding van de oppervlakken van de doorsneden van de profielen: Aalu /Ast

EIy en EIz de verhouding van de stijfheden: EIalu / EIst

Npl De verhouding van de plastische capaciteit, dus zonder invloed van instabiliteitsverschijnselen:
Aalu x f0,2%;d / Ast x fy;d

Nmax De verhouding van de maximaal opneembare drukkracht rekening houdend met knik: Nmax;alu /
Nmax;st

Np De verhouding van de maximaal opneembare drukkracht rekening houdend met plooi (bij staal
rekening houdend met knik, omdat de standaardprofielen dusdanig ontworpen zijn dat ze niet
plooien) Nplooi;alu / Nmax;st

Als laatste wordt er een eindtoets gegeven, welke "OK" is als alle ratio's groter zijn dan 1,0. Dit betekent dat het
alternatieve profiel op alle gebieden minimaal even goed  scoort als het stalen profiel. Ook wordt er hierbij
gekeken naar de extrudeerbaarheid, deze moet ook mogelijk zijn, wil het predikaat "OK" verleend worden.
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In de onderstaande tabel worden de uiteindelijke aluminium profielen weergegeven, samen met de ratio's.

TABEL 5: EERSTE ONTWERP ALUMINIUM
PROFIELEN

Basisgegevens Ratio's

no
:

positie: Staalprofiel: Aluminium profiel: A EIy EIz Npl Nmax P Toets

1 I profiel hoedrand IPE 360 i300x300x10x10 1.5 0.4 3.0 1.0 1.3 1.0 OK
2 I profiel hoedrand HE 360a i400x300x20x10 1.3 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 OK
3 I profiel hoedrand HE 400a i300x300x25x22 1.5 0.3 0.8 1.1 1.0 1.1 OK
4 I profiel hoedrand HE400b i300x300x32x20 1.4 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 OK
5 Fictief profiel profiel 5 Profiel5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
6 ligger geknikte flens hIPE360 + pl170x12 i300x300x8x8 1.5 1.3 2.2 1.0 2.0 1.6 OK
7 ligger geknikte flens hIPE400 + pl200x15 i300x300x10x8 1.4 0.9 1.7 1.0 1.6 1.0 OK
8 ligger geknikte flens hIPE400 + pl300x15 i350x300x10x10 1.3 1.2 0.8 0.9 1.0 1.0 OK
9 ligger geknikte flens hIPE500 + pl300x15 i350x300x12x12 1.3 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 OK

10 ligger geknikte flens hIPE500 + pl300x15 i400x300x12x12 1.4 1.1 0.9 1.0 1.2 1.4 OK
11 ligger geknikte flens hHE500aa +

pl300x15
i400x300x13x12 1.3 1.1 0.7 0.9 1.0 1.1 OK

12 ligger geknikte flens hHE500a + pl300x15 i400x300x17x13 1.3 1.0 0.7 0.9 1.0 1.1 OK
13 koker als diagonaal k 160x160x8.8 k250x250x8x8 1.5 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 OK
14 koker als diagonaal k 160x160x6.3 k220x220x7x7 1.6 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 OK
15 koker als diagonaal k 150x150x5.0 k175x175x7x7 1.6 0.7 0.7 1.2 1.0 1.1 OK
16 koker als diagonaal k 150x150x6.3 k200x200x7x7 1.5 0.9 0.9 1.1 0.9 1.5 OK
17 koker als diagonaal k 150x150x5.6 k200x200x6x6 1.5 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 OK
18 koker als diagonaal k 150x100x5.0 k175x175x6x6 1.7 0.9 1.6 1.2 0.9 1.7 OK
19 buis in 3d ligger b 88.9x4.0 b150x3xx 1.3 1.3 1.3 0.9 1.2 1.4 OK
20 koker in 3d ligger k 140x140x5.0 k175x175x6x6 1.5 0.8 0.8 1.1 0.9 1.0 OK
21 koker in 3d ligger k 150x150x6.3 k200x200x7x7 1.5 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 OK
22 I profiel kopschot HE 180b i300x300x8x8 1.3 1.2 1.8 0.9 1.7 1.8 OK
23 I profiel kopschot HE 200b i300x300x10x10 1.4 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 OK
24 I profiel kopschot HE 160a i180x180x8x8 1.4 0.6 1.1 1.0 1.0 1.1 OK
25 koker kopschot k 200x200x12.5 k260x260x12x12 1.3 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 OK
26 koker tussenschot k 120x120x5.0 k160x160x6x6 1.6 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 OK
27 buis tussenschot b 168.3x4.5 b200x5xx 1.4 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 OK
28 koker kopschot k 200x200x6.3 k220x220x9x9 1.6 0.6 0.6 1.1 0.9 1.0 OK
29 koker kopschot k 140x140x6.3 k200x200x7x7 1.6 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 OK
30 I profiel ? HE 140a i200x200x5x5 1.3 0.9 1.6 0.9 1.7 1.5 OK
31 I profiel tussenschot HE 200a i250x250x8x8 1.4 0.7 1.2 1.0 1.3 1.5 OK
32 Fictief profiel profiel 32 Profiel32 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
33 I profiel tussenschot HE 160a i200x200x7x6 1.3 0.7 1.2 0.9 1.4 2.3 OK
34 buis tussenschot b 100x100x5.0 b180x5xx 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.6 OK
35 Fictief profiel profiel 35 Profiel35 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
36 Fictief profiel profiel 36 Profiel36 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
37 I profiel tussenschot HE 160a i200x200x7x6 1.3 0.7 1.2 0.9 1.4 2.0 OK
38 trekstaaf stabiliteit b 139.7x5.0 b220x5xx 1.6 1.4 1.4 0.9 0.9 1.0 OK
39 trekstaaf stabiliteit b 139.7x5.0 b220x5xx 1.6 1.4 1.4 0.9 0.9 1.0 OK
40 buis diagonaal 3d ligger b 88.9x5.0 b150x4xx 1.4 1.4 1.4 1.0 1.3 1.5 OK
41 koker diagonaal 2d ligger k 160x160x8.0 k220x220x8x8 1.4 0.9 0.9 1.0 1.0 1.4 OK
42 Fictief profiel profiel 42 Profiel42 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
43 koker diagonaal kopschot k 400x200x10 k350x350x14x14 1.6 0.5 1.5 1.2 1.2 1.0 OK
44 koker diagonaal kopschot k 200x200x8.0 k250x250x10x10 1.6 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0 OK
45 koker diagonaal kopschot k 140x140x8.0 k200x200x8x8 1.5 1.1 1.1 1.0 1.1 1.5 OK
46 Fictief profiel profiel 46 Profiel46 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
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5.8 Speciaal

Zoals eerder genoemd zijn er in het stalen ontwerp van het schaaldak enkele samengestelde profielen
gedefinieerd. De betreffende profielen zijn al genoemd in hoofdstuk 3. In het aluminium ontwerp worden de
"speciale profielen" volgens dezelfde methode ontworpen. Dit gebeurt in hoofdstuk 7 van de bijlage. Per profiel
zijn er aannamen gemaakt voor de traagheidsmomenten, torsietraagheidsmoment en het oppervlak. De aannamen
van het aluminium ontwerp zijn gelijk aan de aannamen in het uitgevoerde stalen ontwerp. Alleen de
afzonderlijke profielen zijn speciaal omgewerkt naar een aluminium doorsnede. Voor de details wordt er
verwezen naar hoofdstuk 7 van de bijlage.

5.9 Buiging

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de krachtswerking van het schaaldak. Daaruit bleek dat de profielen overwegend
op normaalkracht belast worden. Alleen de doorlopende gordingen van het schaaldak worden ook op buiging
belast, vanwege de dakplaten welke op de gordingen gemonteerd worden. De overige profielen worden alleen op
buiging belast door de component van het eigen gewicht van de staaf en een eventueel inklemmingsmoment,
deze invloed is echter niet erg groot.

Doordat de gordingen in een cirkelboog geplaatst zijn, wordt alleen de bovenste gording belast op enkele
buiging. De overige gordingen worden belast met een buigend moment om de Y-as en om de Z-as. Voor het
ontwerp van de aluminium gordingen wordt het maximaal opneembaar moment bepaald, om zowel de Y-as als
de Z-as. Dit wordt vergeleken met de waarden van het stalen profiel. Ook hier volgen weer twee ratio's, één voor
My;u;d en één voor Mz;u;d. Voor het eerste ontwerp van de aluminium profielen moeten beide ratio's minimaal 1,0
zijn.

Voor de berekening van het maximaal opneembare moment van de aluminiumprofielen is er uitgegaan van een
elastische spanningsverdeling, dit om de berekening te vereenvoudigen. Dit is in deze fase van de studie zeker
aanvaardbaar. Verder worden de momenten berekend uitgaande van een dubbel symmetrisch profiel. Dit is voor
de gordingen niet geheel juist, vanwege de geknikte bovenflens. In een volgende fase van de studie zal dieper
ingegaan worden op de benadering van een gording door een dubbel symmetrisch profiel. In de onderstaande
tabel worden de resultaten van de maximaal opneembare momenten van de gordingen weergegeven:

TABEL 6: BUIGING
(GORDINGEN)
no.: Naam: My;u;d Mz;u;d Ratio Y Ratio Z

kNm kNm [-] [-]
6 i300x300x8x8 229 113 1.8 2.7
7 i300x300x10x8 273 139 1.5 2.4
8 i350x300x10x10 347 155 1.8 1.6
9 i350x300x12x12 408 184 1.3 1.7
10 i400x300x12x12 494 203 1.6 1.9
11 i400x300x13x12 525 219 1.5 1.4
12 i400x300x17x13 646 279 1.7 1.4
Ratio Y = My;u;d;alu / My;u;d;staal en Ratio Z = Mz;u;d;alu / Mz;u;d;staal ;

De ratio moet dus minimaal 1 zijn

Uit de tabel volgt dat de aluminium gordingen veel sterker zijn dan de stalen exemplaren. Dit komt door de vrij
gunstige geometrie van de profielen. Zeker bij buiging om de Z-as zijn de profielen veel sterker. Dit is zo gedaan
omdat het profiel zowel om de Y-as als om de Z-as kan uitknikken en ook nog eens belast wordt op dubbele
buiging.

5.10 Profiel.txt

De eigenschappen van de ingevoerde aluminium profielen worden automatisch ingevoerd in het programma
RUSTAF, wat de berekening maakt. Als invoerfile voor RUSTAF dient het hoofdstuk profiel.txt. Dit is een
tekstbestand met daarin de materiaaleigenschappen en de profieleigenschappen van de ingevoerde profielen,
precies in de goede vorm voor RUSTAF. Op deze manier kan er eindeloos gevarieerd worden met de afmetingen
van de profielen. Als alle profielen "optimaal" zijn gedimensioneerd dan hoeft alleen het hoofdstuk profiel.txt te
worden gekopieerd naar de invoerfile van RUSTAF en kan de berekening gestart worden.
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Voor de materialen zijn de E-modulus, de Glijdingsmodulus en de dichtheid van belang. Deze waarden zijn
eigenlijk voor alle legeringen gelijk, alleen voor de speciale profielen wordt er gewerkt met een gewichtsloze
legering. Voor de profielen zijn de traagheidsmomenten nodig (ook voor torsie) en de oppervlakken van de
profielen. Hierbij moet ook aangegeven worden welk deel van het oppervlak in staat is om dwarskracht op te
nemen (om Y-as en om de Z-as). Verder wordt per profiel nog het materiaalnummer en de naam gegeven. In de
kolom "type" kan worden opgegeven dat het profiel alleen in staat is om trek op te nemen. Er wordt dan "11"
ingevuld. Als zowel trek als druk kan worden opgenomen wordt er "1" ingevuld. Voor de invoergegevens wordt
verwezen naar pagina 15 van de bijlage.

5.11 Profdat.txt

Het programma RUSTAF rekent lineair elastisch. De uitkomsten zijn de belastingen op de staven. Deze
gegevens worden getoetst volgens de TGB aluminium. Hiervoor is een programmastructuur geschreven. Zie
hiervoor het rapport "PSD schema Aluminium" [1]. De programmastructuur is omgewerkt tot een BASIC
programma wat alle staven toetst. Het BASIC programma heeft als invoer behalve de belastingen op de staven
ook een profielendatabase nodig, waarin de profielgegevens vermeld staan. De profielendatabase wordt
gegenereerd in het hoofdstuk profdat.txt. Dit gebeurt allemaal door Excel, zodat de gegevens exact overeen
komen met de gegevens die door RUSTAF gebruikt worden.

Het toetsingsprogramma heeft echter veel meer inputgegevens nodig van de profielen dan RUSTAF. Het blad
profdat.txt kent dan ook 37 kolommen met gegevens. In de bijlage is het hele bestand opgenomen op pagina 16
(wel erg kleine letters). Er is tevens een toelichting opgenomen met de betekenis van de waarden in de
kolommen. Voor een uitleg waarvoor de gegevens nodig zijn bij de toetsing volgens de TGB aluminium wordt
er verwezen naar het rapport "PSD schema Aluminium" [1].

5.12 Egon6he.kol

Als laatste hoofdstuk is er het blad Egon6he.kol opgenomen in de bijlage. Dit bestand is speciaal gemaakt om de
uitvoergegevens van RUSTAF te sorteren. Zoals eerder opgemerkt bestaat de constructie uit ca 2000 staven en 6
belastingsgevallen. De uitvoer van die staven wordt door RUSTAF weergegeven per profiel en vervolgens per
staafnummer. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar logische onderdelen van het schaaldak (onderrand,
schotten ed). Daarom is er een BASIC programma geschreven dat de uitvoerfile van RUSTAF opent en sorteert
naar een aantal logische onderdelen, te weten:

1. Diagonaal (alle diagonalen van de schaal)
2. Driehoek (de staven van de deltaligger van het vakwerk)
3. Regel (de gordingen van het schaaldak)
4. Schotten (de twee kopschotten en de drie tussenschotten)
5. Onderrand (gehele onderrand van het schaaldak)

Deze verdeling kan eenvoudig gemaakt worden door de uitvoer te sorteren op profieltype. Voor ieder van de
bovenstaande onderdelen zijn namelijk andere profielnummers gebruikt. De vijf bestanden worden stuk voor
stuk getoetst aan de TGB aluminium, waaruit weer unity checks volgen welke aangeven of de gehanteerde
profielen voldoen. Over de toetsing van de ingevoerde profielen wordt verwezen naar het rapport: "Optimalisatie
van de profielen voor het schaaldak van het Gelredome"
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6 Conclusies

6.1 Inleiding

In dit rapport wordt het proces beschreven wat geleid heeft tot een profielkeuze voor het schaaldak van het
Gelredome in aluminium. Als uitgangspunt is gebruik gemaakt van het ontwerp van het schaaldak in staal. Eerst
is beschreven hoe het schaaldak opgebouwd is en hoe het gemodelleerd is in het programma RUSTAF.

Er wordt diep ingegaan op de gemaakte vereenvoudigingen in het model voor de berekening. Bij de berekening
van het aluminium model worden er met hetzelfde model gewerkt, zodat de vergelijking tussen staal en
aluminium zo eerlijk mogelijk verloopt.

6.2 Materiaalkeuze

In hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op de randvoorwaarden bij het ontwerp van profielen in aluminium. Er wordt
gekeken naar de verschillende legeringen welke toegepast kunnen worden en naar de extrusie mogelijkheden.
Tevens wordt er bekeken welke randvoorwaarden volgen uit het ontwerp van het schaaldak en vanuit de
mechanica.

6.3 Profielkeuze

In hoofdstuk 5 wordt het eerste ontwerp van de aluminium profielen besproken. Het ontwerp volgt enerzijds uit
de toegepaste stalen profielen en anderzijds uit de mogelijkheden in aluminium. Er is gestreefd naar zo optimaal
mogelijke profielen. Eerst wordt de capaciteit van de stalen profielen bepaald, rekening houdend met
instabiliteitsverschijnselen. Vervolgens wordt een zo gunstig mogelijk aluminium profiel ontworpen, wat in alle
opzichten (sterkte, stijfheid, sterkte rekening houdend met knik en plooi en buiging) minimaal even goed is als
het stalen profiel.

6.4 Conclusie

De profielgegevens zijn ingevoerd via de rekenbladen van Excel in het raamwerkprogramma RUSTAF en het
toetsingsprogramma voor de TGB aluminium. Aan de hand van de resultaten van die toetsing worden de
profielen geoptimaliseerd. Dit gebeurt hand in hand met het ontwerp van de verbindingen. Dit wordt behandeld
in het volgende deelrapport: "Optimalisatie van de profielen voor het schaaldak van het Gelredome".

Er wordt opgemerkt dat de eerste profielkeus in aluminium altijd te zwaar zal uitvallen. Dit heeft te maken met
het lagere totaalgewicht van het schaaldak (ca 50% van het eigen gewicht in staal). Tevens leidt de benadering
van de stalen profielen door aluminium varianten tot profielen welke in alle opzichten minimaal even sterk zijn
als de stalen variant. Per saldo betekent dat een toename van de stijfheid en sterkte van het gehele schaaldak.
Voor de optimalisatie maakt dit echter niets uit.
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profielen staal

1.1 Materiaalgegevens staal
Er worden twee materialen gebruikt. Voor de 'echte' profielen wordt er uitsluitend gewerkt met FeB 355. 
Voor de samengestelde fictieve profielen wordt er een gewichtsloos materiaal gebruikt. 
Dit materiaal heeft wel de stijfheid van staal. Het eigen gewicht van de speciale samengestelde profielen 
wordt apart ingevoerd.

In de volgende tabel worden de materialen opgesomd:
no: E FeB omschrijving:
1 210000 355 Staal
2 210000 355 Staal (dichtheid is nul, fictief materiaal)

1.2 Profielgegevens (staalprofielen)

In de volgende tabel staan alle gebruikte staalprofielen opgesomd. 
Tevens worden de volgende gegevens ingevoerd:
Naam: Hieruit is af te leiden hoe het profiel eruit ziet. K = koker, b = buis, hIPE = halve IPE, 

profiel x is speciaal profiel, etc.
Type: Er zijn vier profieltypen mogelijk: i = I-profiel, o = overig profiel, k = koker en b = buis
Mat: Het materiaalnummer, zie bovenstaande lijst
Iy en Iz: De traagheidsmomenten om de sterke en zwakke as
A: De oppervlakte van de doorsnede van het profiel
L: De systeemlengte van het profiel, deze maat wordt gebruikt als kniklengte, behalve 

bij de diagonalen in de huid van de schaal
D/T: Geeft aan of het profiel op druk of op trek belast wordt. Als beide gevallen kunnen 

optreden wordt er gerekend met druk
Functie: Een omschrijving van de functie van het profiel

no: naam type mat. as Iy Iz A L d/t Functie

mm 4 mm 4 mm² mm
1 IPE 360 i 1 z 1.6E+08 1.0E+07 7273 2500 d Onderrand van de hoedrand

2 HE 360a i 1 z 3.3E+08 7.9E+07 14276 2500 d Onderrand van de hoedrand

3 HE 400a i 1 z 4.5E+08 8.6E+07 15898 2500 d Onderrand van de hoedrand

4 HE400b i 1 z 5.8E+08 1.1E+08 19778 2500 d Onderrand van de hoedrand

5 profiel 5 o 1 z 8.4E+09 3.6E+07 5979 5000 t hoedrand (eigenlijk een 2d vakwerk)

6 hIPE360 + pl170x12 i 1 z 3.6E+07 1.0E+07 5676 4160 d Gording

7 hIPE400 + pl200x15 i 1 z 5.8E+07 1.7E+07 7223 4160 d Gording

8 hIPE400 + pl300x15 i 1 z 6.7E+07 4.0E+07 8723 4160 d Gording

9 hIPE500 + pl300x15 i 1 z 1.2E+08 4.4E+07 10276 4160 d Gording

10 hIPE500 + pl300x15 i 1 z 1.2E+08 4.4E+07 10276 4160 d Gording

11 hHE500aa + pl300x15 i 1 z 1.3E+08 6.5E+07 11343 4160 d Gording

12 hHE500a + pl300x15 i 1 z 1.6E+08 8.6E+07 14376 4160 d Gording

13 k 160x160x8.8 k 1 z 1.9E+07 1.9E+07 5120 6000 d diagonaal 2d vakwerk in schaal

14 k 160x160x6.3 k 1 z 1.5E+07 1.5E+07 3814 6000 d diagonaal 2d vakwerk in schaal

15 k 150x150x5.0 k 1 z 9.9E+06 9.9E+06 2862 3300 d diagonaal vertikale hoedrand

16 k 150x150x6.3 k 1 z 1.2E+07 1.2E+07 3562 6000 d diagonaal 2d vakwerk in schaal

17 k 150x150x5.6 k 1 z 1.1E+07 1.1E+07 3150 6000 d diagonaal 2d vakwerk in schaal

18 k 150x100x5.0 k 1 y 7.5E+06 4.0E+06 2388 6000 d diagonaal 2d vakwerk in schaal

19 b 88.9x4.0 b 1 z 9.6E+05 9.6E+05 1067 3600 d wandstaaf 3d ligger

20 k 140x140x5.0 k 1 z 8.0E+06 8.0E+06 2662 4200 d onderrandstaaf 3d ligger

21 k 150x150x6.3 k 1 z 1.2E+07 1.2E+07 3562 4200 d onderrandstaaf 3d ligger

22 HE 180b i 1 z 3.8E+07 1.4E+07 6525 4200 d buitenste cirkel kopschot

23 HE 200b i 1 z 5.7E+07 2.0E+07 7808 4200 d buitenste en binnenste cirkel kopschot

24 HE 160a i 1 z 1.7E+07 6.2E+06 3877 1000 d binnenste cirkel kopschot

25 k 200x200x12.5 k 1 z 5.1E+07 5.1E+07 8953 3800 d wandstaven cirkel kopchot

26 k 120x120x5.0 k 1 z 5.0E+06 5.0E+06 2288 3500 d onderste diagonaal cirkel tussenschot

27 b 168.3x4.5 b 1 z 7.8E+06 7.8E+06 2316 10000 t grote diagonaal binnen cirkel tussenschot

28 k 200x200x6.3 k 1 z 3.0E+07 3.0E+07 4822 4200 d wandstaven kopschot
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29 k 140x140x6.3 k 1 z 9.7E+06 9.7E+06 3310 8500 t wandstaven kopschot

30 HE 140a i 1 z 1.0E+07 3.9E+06 3142 5000 d Niet meer gebruikt!!

31 HE 200a i 1 z 3.7E+07 1.3E+07 5383 3700 d binnenste cirkel tussenschot

32 profiel 32 o 1 z 6.0E+13 1.6E+09 55983 5000 t Onderrand kopschot (geleiderail+vakw)

33 HE 160a i 1 z 1.7E+07 6.2E+06 3877 4200 d buitenste cirkel tussenschot

34 b 100x100x5.0 b 1 z 2.8E+06 2.8E+06 1888 3000 d diagonalen cirkel tussenschot

35 profiel 35 o 1 z 2.1E+07 7.9E+06 6280 5000 t Onderrand driehoekligger tussenschot

36 profiel 36 b 1 z 1.9E+06 1.9E+06 2134 5014 d wandstaven driehoekligger tussenschot

37 HE 160a i 1 z 1.7E+07 6.2E+06 3877 3750 d bovenrandrand driehoeksligger tussensch.

38 b 139.7x5.0 b 1 z 4.8E+06 4.8E+06 2116 47500 t stabiliteitsverband in ondervlak

39 b 139.7x5.0 b 1 z 4.8E+06 4.8E+06 2116 47500 t stabiliteitsverband in ondervlak

40 b 88.9x5.0 b 1 z 1.2E+06 1.2E+06 1318 3600 d wandstaaf 3d ligger

41 k 160x160x8.0 k 1 y 1.8E+07 1.8E+07 4768 6000 d diagonaal 2d vakwerk in schaal (zwaar)

42 profiel 42 o 1 z 2.1E+09 9.7E+06 3310 5200 t vertikale regel in kopschot (2d vakwerk)

43 k 400x200x10 k 1 z 2.4E+08 8.0E+07 11450 3000 d diagonaal cirkel kopschot, bij oplegging

44 k 200x200x8.0 k 1 z 3.7E+07 3.7E+07 6048 4500 d diagonaal wand kopschot zuidzijde

45 k 140x140x8.0 k 1 z 1.2E+07 1.2E+07 4128 4900 d diagonaal wand kopschot zuidzijde

46 profiel 46 o 1 z 6.0E+13 1.6E+09 55983 2500 t aansl 2d vakwerk tussenschot op hoedr.
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knik staal

2 Toetsing knik stalen ontwerp

Profiel F euler N pl λ rel kromme α k λ 0 ω buc N max σ max d/t

[-] kN kN [-] a, b, c [-] [-] [-] kN N/mm² [-]
1 3459 2582 0.86 a 0.21 0.2 0.76 1955 269 d
2 26151 5068 0.44 c 0.49 0.2 0.88 4439 311 d
3 28397 5644 0.45 a 0.21 0.2 0.94 5307 334 d
4 35878 7021 0.44 a 0.21 0.2 0.94 6609 334 d
5 3002 2123 0.84 c 0.49 0.2 0.64 2123 355 t
6 1211 2015 1.29 c 0.49 0.2 0.39 792 140 d
7 1983 2564 1.14 c 0.49 0.2 0.46 1192 165 d
8 4828 3097 0.80 c 0.49 0.2 0.66 2049 235 d
9 5319 3648 0.83 c 0.49 0.2 0.64 2351 229 d
10 5319 3648 0.83 c 0.49 0.2 0.64 2351 229 d
11 7815 4027 0.72 c 0.49 0.2 0.71 2874 253 d
12 10240 5103 0.71 c 0.49 0.2 0.72 3680 256 d
13 1100 1818 1.29 a 0.21 0.2 0.48 870 170 d
14 855 1354 1.26 a 0.21 0.2 0.49 669 175 d
15 1892 1016 0.73 a 0.21 0.2 0.83 845 295 d
16 697 1265 1.35 a 0.21 0.2 0.44 563 158 d
17 622 1118 1.34 a 0.21 0.2 0.45 501 159 d
18 429 848 1.40 a 0.21 0.2 0.42 352 148 d
19 154 379 1.57 a 0.21 0.2 0.34 130 122 d
20 941 945 1.00 a 0.21 0.2 0.66 628 236 d
21 1423 1265 0.94 a 0.21 0.2 0.71 892 250 d
22 1600 2316 1.20 c 0.49 0.2 0.43 1001 153 d
23 2353 2772 1.09 c 0.49 0.2 0.49 1364 175 d
24 12747 1376 0.33 c 0.49 0.2 0.93 1286 332 d
25 7369 3178 0.66 a 0.21 0.2 0.87 2756 308 d
26 849 812 0.98 a 0.21 0.2 0.68 553 242 d
27 161 822 2.26 a 0.21 0.2 0.18 822 355 t
28 3514 1712 0.70 a 0.21 0.2 0.85 1453 301 d
29 279 1175 2.05 a 0.21 0.2 0.21 1175 355 t
30 322 1115 1.86 c 0.49 0.2 0.22 248 79 d
31 2021 1911 0.97 c 0.49 0.2 0.56 1063 197 d
32 129543 19874 0.39 c 0.49 0.2 0.90 19874 355 t
33 723 1376 1.38 c 0.49 0.2 0.36 491 127 d
34 649 670 1.02 a 0.21 0.2 0.65 439 232 d
35 653 2229 1.85 c 0.49 0.2 0.22 2229 355 t
36 159 758 2.18 a 0.21 0.2 0.19 144 67 d
37 906 1376 1.23 c 0.49 0.2 0.42 576 149 d
38 4 751 13.05 a 0.21 0.2 0.01 751 355 t
39 4 751 13.05 a 0.21 0.2 0.01 751 355 t
40 186 468 1.59 a 0.21 0.2 0.34 158 120 d
41 1041 1693 1.27 a 0.21 0.2 0.48 820 172 d
42 746 1175 1.26 c 0.49 0.2 0.41 1175 355 t
43 18490 4065 0.47 a 0.21 0.2 0.93 3795 331 d
44 3761 2147 0.76 a 0.21 0.2 0.82 1761 291 d
45 1016 1465 1.20 a 0.21 0.2 0.53 776 188 d
46 518171 19874 0.20 c 0.49 0.2 1.00 19874 355 t
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3 Basisgegevens aluminium ontwerp

3.1 Materiaalgegevens (aluminium)

E 70000 N/mm²
νν 0.3 [-]

ρρ 27 kN/m3

0,2% rekgrens:
no. omschrijving: fywzd f yd

1 7003T6 230 250
2 7020T6 260 280
3 6082T6 200 250
4 6005AT6 140 210
5 fictief (gewichtsloos) 150 150

3.2 Profielgegevens (aluminium staven):
no: Omschrijving: type H B b 0 t 0 t f t l f y A tot alu N pl;alu Profielnaam

i,k,b mm mm mm mm mm mm N/mm² mm² kN
1 I profiel hoedrand i 300 300 60 10 10 10 250 10800 2700 i300x300x10x10
2 I profiel hoedrand i 400 300 60 20 20 10 250 18800 4700 i400x300x20x10
3 I profiel hoedrand i 300 300 60 25 25 22 250 24000 6000 i300x300x25x22
4 I profiel hoedrand i 300 300 60 32 32 20 250 27504 6876 i300x300x32x20
5 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0 250 0 0 Profiel5
6 ligger geknikte flens i 300 300 50 8 8 8 250 8416 2104 i300x300x8x8
7 ligger geknikte flens i 300 300 50 10 10 8 250 9840 2460 i300x300x10x8
8 ligger geknikte flens i 350 300 60 10 10 10 250 11300 2825 i350x300x10x10
9 ligger geknikte flens i 350 300 60 12 12 12 250 13416 3354 i350x300x12x12
10 ligger geknikte flens i 400 300 70 12 12 12 250 14496 3624 i400x300x12x12
11 ligger geknikte flens i 400 300 70 13 13 12 250 15252 3813 i400x300x13x12
12 ligger geknikte flens i 400 300 70 17 17 13 250 18562 4641 i400x300x17x13
13 koker als diagonaal k 250 250 0 0 8 8 250 7744 1936 k250x250x8x8
14 koker als diagonaal k 220 220 0 0 7 7 250 5964 1491 k220x220x7x7
15 koker als diagonaal k 175 175 0 0 7 7 250 4704 1176 k175x175x7x7
16 koker als diagonaal k 200 200 0 0 7 7 250 5404 1351 k200x200x7x7
17 koker als diagonaal k 200 200 0 0 6 6 250 4656 1164 k200x200x6x6
18 koker als diagonaal k 175 175 0 0 6 6 250 4056 1014 k175x175x6x6
19 buis in 3d ligger b 150 3 0 0 0 0 250 1414 353 b150x3xx
20 koker in 3d ligger k 175 175 0 0 6 6 250 4056 1014 k175x175x6x6
21 koker in 3d ligger k 200 200 0 0 7 7 250 5404 1351 k200x200x7x7
22 I profiel kopschot i 300 300 60 8 8 8 250 8736 2184 i300x300x8x8
23 I profiel kopschot i 300 300 60 10 10 10 250 10800 2700 i300x300x10x10
24 I profiel kopschot i 180 180 50 8 8 8 250 5536 1384 i180x180x8x8
25 koker kopschot k 260 260 0 0 12 12 250 11904 2976 k260x260x12x12
26 koker tussenschot k 160 160 0 0 6 6 250 3696 924 k160x160x6x6
27 buis tussenschot b 200 5 0 0 0 0 250 3142 785 b200x5xx
28 koker kopschot k 220 220 0 0 9 9 250 7596 1899 k220x220x9x9
29 koker kopschot k 200 200 0 0 7 7 250 5404 1351 k200x200x7x7
30 I profiel ? i 200 200 60 5 5 5 250 4050 1013 i200x200x5x5
31 I profiel tussenschot i 250 250 60 8 8 8 250 7536 1884 i250x250x8x8
32 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Profiel32
33 I profiel tussenschot i 200 200 50 7 7 6 250 5120 1280 i200x200x7x6
34 buis tussenschot b 180 5 0 0 0 0 250 2827 707 b180x5xx
35 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Profiel35
36 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Profiel36
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37 I profiel tussenschot i 200 200 50 7 7 6 250 5120 1280 i200x200x7x6
38 trekstaaf stabiliteit b 220 5 0 0 0 0 200 3456 691 b220x5xx
39 trekstaaf stabiliteit b 220 5 0 0 0 0 200 3456 691 b220x5xx
40 buis diagonaal 3d ligger b 150 4 0 0 0 0 250 1885 471 b150x4xx
41 koker diagonaal 2d ligger k 220 220 0 0 8 8 250 6784 1696 k220x220x8x8
42 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Profiel42
43 koker diagonaal kopschot k 350 350 0 0 14 14 250 18816 4704 k350x350x14x14
44 koker diagonaal kopschot k 250 250 0 0 10 10 250 9600 2400 k250x250x10x10
45 koker diagonaal kopschot k 200 200 0 0 8 8 250 6144 1536 k200x200x8x8
46 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Profiel46
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4 Toetsing knik aluminium ontwerp

No: Omschrijving: F euler λ rel d-sym kromme α k λ 0 ω buc N max σ max

[-] kN [-] a, b, c [-] [-] [-] kN N/mm²
1 I profiel hoedrand 10290 0.51 j a 0.21 0.2 0.92 2485 230
2 I profiel hoedrand 19019 0.50 j a 0.21 0.2 0.93 4348 231
3 I profiel hoedrand 22697 0.51 j a 0.21 0.2 0.92 5519 230
4 I profiel hoedrand 26886 0.51 j a 0.21 0.2 0.92 6343 231
5 Fictief profiel 0 0.00 j a 0.21 0.2 0.00 0 0
6 ligger geknikte flens 2710 0.88 j a 0.21 0.2 0.75 1570 187
7 ligger geknikte flens 3332 0.86 j a 0.21 0.2 0.76 1870 190
8 ligger geknikte flens 3716 0.87 j a 0.21 0.2 0.75 2125 188
9 ligger geknikte flens 4397 0.87 j a 0.21 0.2 0.75 2520 188
10 ligger geknikte flens 4864 0.86 j a 0.21 0.2 0.76 2746 189
11 ligger geknikte flens 5237 0.85 j a 0.21 0.2 0.76 2913 191
12 ligger geknikte flens 6675 0.83 j a 0.21 0.2 0.78 3600 194
13 koker als diagonaal 1452 1.15 j a 0.21 0.2 0.56 1083 140
14 koker als diagonaal 866 1.31 j a 0.21 0.2 0.46 691 116
15 koker als diagonaal 1406 0.91 j a 0.21 0.2 0.72 852 181
16 koker als diagonaal 645 1.45 j a 0.21 0.2 0.40 534 99
17 koker als diagonaal 561 1.44 j a 0.21 0.2 0.40 464 100
18 koker als diagonaal 371 1.65 j a 0.21 0.2 0.31 319 79
19 buis in 3d ligger 200 1.33 j a 0.21 0.2 0.45 160 113
20 koker in 3d ligger 757 1.16 j a 0.21 0.2 0.56 565 139
21 koker in 3d ligger 1316 1.01 j a 0.21 0.2 0.66 887 164
22 I profiel kopschot 2956 0.86 j a 0.21 0.2 0.76 1660 190
23 I profiel kopschot 3646 0.86 j a 0.21 0.2 0.76 2050 190
24 I profiel kopschot 13587 0.32 j a 0.21 0.2 0.97 1347 243
25 koker kopschot 5852 0.71 j a 0.21 0.2 0.84 2504 210
26 koker tussenschot 825 1.06 j a 0.21 0.2 0.62 577 156
27 buis tussenschot 101 2.79 j a 0.21 0.2 0.12 785 250
28 koker kopschot 2212 0.93 j a 0.21 0.2 0.72 1360 179
29 koker kopschot 321 2.05 j a 0.21 0.2 0.21 1351 250
30 I profiel ? 504 1.42 j a 0.21 0.2 0.41 414 102
31 I profiel tussenschot 2450 0.88 j a 0.21 0.2 0.75 1411 187
32 Fictief profiel 0 0.00 j a 0.21 0.2 0.00 0 0
33 I profiel tussenschot 871 1.21 j a 0.21 0.2 0.52 669 131
34 buis tussenschot 808 0.94 j a 0.21 0.2 0.71 502 178
35 Fictief profiel 0 0.00 j a 0.21 0.2 0.00 0 0
36 Fictief profiel 0 0.00 j a 0.21 0.2 0.00 0 0
37 I profiel tussenschot 1093 1.08 j a 0.21 0.2 0.61 778 152
38 trekstaaf stabiliteit 6 10.75 j b 0.526 0.2 0.01 691 200
39 trekstaaf stabiliteit 6 10.75 j b 0.526 0.2 0.01 691 200
40 buis diagonaal 3d ligger 261 1.34 j a 0.21 0.2 0.45 210 112
41 koker diagonaal 2d ligger 977 1.32 j a 0.21 0.2 0.46 781 115
42 Fictief profiel 0 0.00 j a 0.21 0.2 0.00 0 0
43 koker diagonaal kopschot 27225 0.42 j a 0.21 0.2 0.95 4462 237
44 koker diagonaal kopschot 3150 0.87 j a 0.21 0.2 0.75 1804 188
45 koker diagonaal kopschot 1088 1.19 j a 0.21 0.2 0.54 826 134
46 Fictief profiel 0 0.00 j a 0.21 0.2 0.00 0 0
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5 Toetsing plooi aluminium ontwerp

no: Omschrijving: type b t b0 t0 λ pcd λ 0,2% λ p,c,rel ω plooi Np Np/Nmax;staal

1 I profiel hoedrand i 300 10 60 10 42 52.6 0.80 0.75 2024 1.04
2 I profiel hoedrand i 300 20 60 20 34 52.6 0.65 0.94 4431 1.00
3 I profiel hoedrand i 300 25 60 25 28 52.6 0.54 1.00 6000 1.13
4 I profiel hoedrand i 300 32 60 32 23 52.6 0.43 1.00 6876 1.04
5 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00
6 ligger geknikte flens i 300 8 50 8 49 52.6 0.93 0.59 1234 1.56
7 ligger geknikte flens i 300 10 50 10 53 52.6 1.00 0.50 1229 1.03
8 ligger geknikte flens i 300 10 60 10 42 52.6 0.80 0.75 2117 1.03
9 ligger geknikte flens i 300 12 60 12 44 52.6 0.83 0.71 2374 1.01
10 ligger geknikte flens i 300 12 70 12 37 52.6 0.70 0.88 3185 1.35
11 ligger geknikte flens i 300 13 70 13 38 52.6 0.71 0.86 3271 1.14
12 ligger geknikte flens i 300 17 70 17 35 52.6 0.67 0.91 4208 1.14
13 koker als diagonaal k 250 8 0 0 52 52.6 0.98 0.52 1014 1.17
14 koker als diagonaal k 220 7 0 0 52 52.6 0.99 0.52 771 1.15
15 koker als diagonaal k 175 7 0 0 41 52.6 0.78 0.77 905 1.07
16 koker als diagonaal k 200 7 0 0 47 52.6 0.90 0.63 850 1.51
17 koker als diagonaal k 200 6 0 0 55 52.6 1.05 0.46 532 1.06
18 koker als diagonaal k 175 6 0 0 48 52.6 0.92 0.61 614 1.74
19 buis in 3d ligger b 3 0 0 0 53 52.6 1.00 0.50 177 1.36
20 koker in 3d ligger k 175 6 0 0 48 52.6 0.92 0.61 614 0.98
21 koker in 3d ligger k 200 7 0 0 47 52.6 0.90 0.63 850 0.95
22 I profiel kopschot i 300 8 60 8 38 52.6 0.73 0.84 1836 1.83
23 I profiel kopschot i 300 10 60 10 42 52.6 0.80 0.75 2024 1.48
24 I profiel kopschot i 180 8 50 8 32 52.6 0.61 0.99 1373 1.07
25 koker kopschot k 260 12 0 0 36 52.6 0.68 0.90 2678 0.97
26 koker tussenschot k 160 6 0 0 44 52.6 0.84 0.70 650 1.18
27 buis tussenschot b 5 0 0 0 53 52.6 1.00 0.50 393 1.00
28 koker kopschot k 220 9 0 0 40 52.6 0.77 0.79 1502 1.03
29 koker kopschot k 200 7 0 0 47 52.6 0.90 0.63 850 1.00
30 I profiel ? i 200 5 60 5 61 52.6 1.16 0.37 374 1.51
31 I profiel tussenschot i 250 8 60 8 38 52.6 0.73 0.84 1583 1.49
32 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00
33 I profiel tussenschot i 200 7 50 7 36 52.6 0.69 0.88 1131 2.30
34 buis tussenschot b 5 0 0 0 53 52.6 1.00 1.00 707 1.61
35 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00
36 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00
37 I profiel tussenschot i 200 7 50 7 36 52.6 0.69 0.88 1131 1.96
38 trekstaaf stabiliteit b 5 0 0 0 59 58.8 1.00 0.50 346 1.00
39 trekstaaf stabiliteit b 5 0 0 0 59 58.8 1.00 0.50 346 1.00
40 buis diagonaal 3d ligger b 4 0 0 0 53 52.6 1.00 0.50 236 1.49
41 koker diagonaal 2d ligger k 220 8 0 0 45 52.6 0.86 0.67 1138 1.39
42 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00
43 koker diagonaal kopschot k 350 14 0 0 41 52.6 0.78 0.77 3618 0.95
44 koker diagonaal kopschot k 250 10 0 0 41 52.6 0.78 0.77 1846 1.05
45 koker diagonaal kopschot k 200 8 0 0 41 52.6 0.78 0.77 1181 1.52
46 Fictief profiel o 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00
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6 Ontwerptabel eerste aluminium ontwerp

Eindtoets
no. omschrijving L D/T type as H B b 0 t 0 t f t l G G tot OK? EI y  (alu) EI z  (alu) A EI y EI z N pl N max P toets

mm i/k/b y / z mm mm mm mm mm mm kg/m kg j / n Nmm² Nmm² [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 I profiel hoedrand 2500 d i z 300 300 60 10 10 10 29.16 72.9 j 1.2E+13 6.5E+12 1.48 0.4 3.0 1.0 1.3 1.0 OK
2 I profiel hoedrand 2500 d i z 400 300 60 20 20 10 50.76 127 j 3.9E+13 1.2E+13 1.32 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 OK
3 I profiel hoedrand 2500 d i z 300 300 60 25 25 22 64.8 162 j 2.5E+13 1.4E+13 1.51 0.3 0.8 1.1 1.0 1.1 OK
4 I profiel hoedrand 2500 d i z 300 300 60 32 32 20 74.26 186 j 2.9E+13 1.7E+13 1.39 0.2 0.7 1.0 1.0 1.0 OK
5 Fictief profiel 5000 d o z 0 0 0 0 0 0 0 j 0.0E+00 0.0E+00 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
6 ligger geknikte flens 4160 d i z 300 300 50 8 8 8 22.72 94.5 j 9.6E+12 4.8E+12 1.48 1.3 2.2 1.0 2.0 1.6 OK
7 ligger geknikte flens 4160 d i z 300 300 50 10 10 8 26.57 111 j 1.1E+13 5.8E+12 1.36 0.9 1.7 1.0 1.6 1.0 OK
8 ligger geknikte flens 4160 d i z 350 300 60 10 10 10 30.51 127 j 1.7E+13 6.5E+12 1.3 1.2 0.8 0.9 1.0 1.0 OK
9 ligger geknikte flens 4160 d i z 350 300 60 12 12 12 36.22 151 j 2.0E+13 7.7E+12 1.31 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 OK

10 ligger geknikte flens 4160 d i z 400 300 70 12 12 12 39.14 163 j 2.8E+13 8.5E+12 1.41 1.1 0.9 1.0 1.2 1.4 OK
11 ligger geknikte flens 4160 d i z 400 300 70 13 13 12 41.18 171 j 2.9E+13 9.2E+12 1.34 1.1 0.7 0.9 1.0 1.1 OK
12 ligger geknikte flens 4160 d i z 400 300 70 17 17 13 50.12 208 j 3.6E+13 1.2E+13 1.29 1.0 0.7 0.9 1.0 1.1 OK
13 koker als diagonaal 6000 d k z 250 250 0 8 8 20.91 125 j 5.3E+12 5.3E+12 1.51 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 OK
14 koker als diagonaal 6000 d k z 220 220 0 7 7 16.1 96.6 j 3.2E+12 3.2E+12 1.56 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 OK
15 koker als diagonaal 3300 d k z 175 175 0 7 7 12.7 41.9 j 1.6E+12 1.6E+12 1.64 0.7 0.7 1.2 1.0 1.1 OK
16 koker als diagonaal 6000 d k z 200 200 0 7 7 14.59 87.5 j 2.4E+12 2.4E+12 1.52 0.9 0.9 1.1 0.9 1.5 OK
17 koker als diagonaal 6000 d k z 200 200 0 6 6 12.57 75.4 j 2.0E+12 2.0E+12 1.48 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1 OK
18 koker als diagonaal 6000 d k y 175 175 0 6 6 10.95 65.7 j 1.4E+12 1.4E+12 1.7 0.9 1.6 1.2 0.9 1.7 OK
19 buis in 3d ligger 3600 d b z 150 3 0 3.817 13.7 j 2.6E+11 2.6E+11 1.32 1.3 1.3 0.9 1.2 1.4 OK
20 koker in 3d ligger 4200 d k z 175 175 0 6 6 10.95 46 j 1.4E+12 1.4E+12 1.52 0.8 0.8 1.1 0.9 1.0 OK
21 koker in 3d ligger 4200 d k z 200 200 0 7 7 14.59 61.3 j 2.4E+12 2.4E+12 1.52 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 OK
22 I profiel kopschot 4200 d i z 300 300 60 8 8 8 23.59 99.1 j 9.8E+12 5.3E+12 1.34 1.2 1.8 0.9 1.7 1.8 OK
23 I profiel kopschot 4200 d i z 300 300 60 10 10 10 29.16 122 j 1.2E+13 6.5E+12 1.38 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 OK
24 I profiel kopschot 1000 d i z 180 180 50 8 8 8 14.95 14.9 j 2.1E+12 1.4E+12 1.43 0.6 1.1 1.0 1.0 1.1 OK
25 koker kopschot 3800 d k z 260 260 0 12 12 32.14 122 j 8.6E+12 8.6E+12 1.33 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 OK
26 koker tussenschot 3500 d k z 160 160 0 6 6 9.979 34.9 j 1.0E+12 1.0E+12 1.62 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 OK
27 buis tussenschot 10000 t b z 200 5 0 8.482 84.8 j 1.0E+12 1.0E+12 1.36 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 OK
28 koker kopschot 4200 d k z 220 220 0 9 9 20.51 86.1 j 4.0E+12 4.0E+12 1.58 0.6 0.6 1.1 0.9 1.0 OK
29 koker kopschot 8500 t k z 200 200 0 7 7 14.59 124 j 2.4E+12 2.4E+12 1.63 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 OK
30 I profiel ? 5000 d i z 200 200 60 5 5 5 10.94 54.7 j 1.9E+12 1.3E+12 1.29 0.9 1.6 0.9 1.7 1.5 OK
31 I profiel tussenschot 3700 d i z 250 250 60 8 8 8 20.35 75.3 j 5.7E+12 3.4E+12 1.4 0.7 1.2 1.0 1.3 1.5 OK
32 Fictief profiel 5000 d o z 0 0 0 0 0 0 0 0 j 0.0E+00 0.0E+00 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
33 I profiel tussenschot 4200 d i z 200 200 50 7 7 6 13.82 58.1 j 2.5E+12 1.6E+12 1.32 0.7 1.2 0.9 1.4 2.3 OK
34 buis tussenschot 3000 d b z 180 5 0 7.634 22.9 j 7.4E+11 7.4E+11 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.6 OK
35 Fictief profiel 5000 d o z 0 0 0 0 0 0 0 0 j 0.0E+00 0.0E+00 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
36 Fictief profiel 5014 d o z 0 0 0 0 0 0 0 0 j 0.0E+00 0.0E+00 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
37 I profiel tussenschot 3750 d i z 200 200 50 7 7 6 13.82 51.8 j 2.5E+12 1.6E+12 1.32 0.7 1.2 0.9 1.4 2.0 OK
38 trekstaaf stabiliteit 47500 t b z 220 5 0 9.331 443 j 1.4E+12 1.4E+12 1.63 1.4 1.4 0.9 0.9 1.0 OK
39 trekstaaf stabiliteit 47500 t b z 220 5 0 9.331 443 j 1.4E+12 1.4E+12 1.63 1.4 1.4 0.9 0.9 1.0 OK
40 buis diagonaal 3d ligger 3600 d b z 150 4 0 5.089 18.3 j 3.4E+11 3.4E+11 1.43 1.4 1.4 1.0 1.3 1.5 OK
41 koker diagonaal 2d ligger 6000 d k y 220 220 0 8 8 18.32 110 j 3.6E+12 3.6E+12 1.42 0.9 0.9 1.0 1.0 1.4 OK
42 Fictief profiel 5200 d o z 0 0 0 0 0 0 0 0 j 0.0E+00 0.0E+00 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT
43 koker diagonaal kopschot 3000 d k z 350 350 0 14 14 50.8 152 j 2.5E+13 2.5E+13 1.64 0.5 1.5 1.2 1.2 1.0 OK
44 koker diagonaal kopschot 4500 d k z 250 250 0 10 10 25.92 117 j 6.5E+12 6.5E+12 1.59 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0 OK
45 koker diagonaal kopschot 4900 d k z 200 200 0 8 8 16.59 81.3 j 2.6E+12 2.6E+12 1.49 1.1 1.1 1.0 1.1 1.5 OK
46 Fictief profiel 2500 d o z 0 0 0 0 0 0 0 0 j 0.0E+00 0.0E+00 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NVT

1.40

basisgegevens Afmetingen alu profiel Ratio's (ratio >1 is OK)traagheidsmomenten
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7 Speciale profielen

7.1 Profiel 5
functie: Hoedrand aan de zijkant van de schaal
vereenvoudiging: 2d vakwerk wordt geschematiseerd als één staaf

koker:
H = 200 mm IT 6.9E+07 mm4

B = 200 mm Iy = 4.6E+07 mm4

t = 10 mm Iz = 4.6E+07 mm4

A = 7600 mm² Ay 4000 mm²

hefboom: 2500 mm Az 4000 mm²

voor de stijfheid in sterke richting wordt er gerekend met een factor 0,8 (hetzelfde als in het stalen ontwerp)
Iy = 0,8 x 2 x a² x A
Iy = 1.6 x 1250 ²      x 7600 = 1.9E+10 mm4

Voor de overige profieleigenschappen wordt er gerekend met de waarden van één koker
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7.2 Profiel 32
Functie: onderrand kopschot, geleiderail voor transport schaaldak

Afmetingen profiel:
h = 610 mm b2 = 300 mm
b = 460 mm t2 = 150 mm
d = 300 mm b3 = 300 mm
t = 15 mm t3 = 30 mm
b1 = 300 mm b4 = 400 mm
t1 = 30 mm t4 = 20 mm

Atot = 80000 mm² (2 buizen en I-profiel)

Abuis = 14137 mm² (één buis)

Bepaling traagheidsmomenten:
Bepaling IT = (Torsie)

1/3   x 300 x 30 3          = 2.7E+06 mm4

1/3   x 300 x 30 3          = 2.7E+06 mm4

1/3   x 300 x 150 3          = 3.4E+08 mm4

1/3   x 300 x 30 3          = 2.7E+06 mm4

1/3   x 400 x 20 3          = 1.1E+06 mm4    +

3.5E+08 mm4

Bepaling Iy : alleen de capaciteit van het vakwerk wordt meegenomen

Iy = 2     x 14137x   (5500 / 2)²   = 2.1E+11 mm4

Bepaling iz: (alleen het samengestelde profiel wordt meegenomen, vakwerk wordt verwaarloosd)

Ligging NL tov onderrand profiel:
NL = 225 mm
Iz wordt dan (met behulp van de regel van Steiner)

Iz = 2.8E+09 mm4

1 t1

t2

t3

t4
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Bepaling oppervlak voor opname dwarskracht: (zie tekening)
Vz: oppervlak voor dwarskrachtopname bij buiging om z-as

Vz: 2 x 30 x 300 = 18000 mm²

30 x 300 = 9000 mm²
150 x 300 = 45000 mm²   +

72000 mm²

Vy: oppervlak voor dwarskrachtopname bij buiging om y-as

Vy: 20 x 400 = 8000 mm²

150 x 300 = 45000 mm²    +
53000 mm²

7.3 Profiel 35
functie: Onderrand driehoekligger tussenschot
vereenvoudiging: 3d driehoeksligger wordt geschematiseerd als 2d vakwerk

koker:
H = 200 mm IT 6.9E+07 mm4

IT;tot = 1.4E+08 mm4

B = 200 mm Iy = 4.6E+07 mm4
Iz;tot = 9.2E+07 mm4

t = 10 mm Iz = 4.6E+07 mm4
Atot = 15200 mm²

A = 7600 mm² Ay 4000 mm² Ay;tot = 8000 mm²

hefboom: 4160 mm Az 4000 mm² Az;tot = 8000 mm²

voor de stijfheid in sterke richting wordt er gerekend met een factor 0,8 (hetzelfde als in het stalen ontwerp)
Iy = 0,8 x 2 x a² x A

Iy = 1.6 x 2080 ²      x 7600 = 5.3E+10 mm4

Voor de overige profieleigenschappen wordt er gerekend met de waarden van twee kokers

2d vakwerk onderrand wordt
geschematiseerd als staaf
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7.4 Profiel 36
functie: wandstaven driehoekligger tussenschot
vereenvoudiging: 3d driehoeksligger wordt geschematiseerd als 2d vakwerk. 
De wandstaaf krijgt dubbele capaciteit.

koker:
Voor de profieleiegenschappen wordt er gerekend met twee keer de waarde van een wandstaaf.
H = 100 mm IT 4.3E+06 mm4

IT;tot = 8.6E+06 mm4

B = 100 mm Iy = 2.9E+06 mm4
Iy;tot = 5.7E+06 mm4

t = 5 mm Iz = 2.9E+06 mm4
Iz;tot = 5.7E+06 mm4

hefboom: 4160 mm A = 1900 mm² Atot = 3800 mm²

Ay 1000 mm² Ay;tot = 2000 mm²

Az 1000 mm² Az;tot = 2000 mm²

7.5 Profiel 42
Functie: vertikale regel in kopschot (2d vakwerk)

Er wordt gerekend met een staaf, welke een 2d vakwerk representeert:
koker:
H = 220 mm IT 7.6E+07 mm4

IT;tot = 1.5E+08 mm4

B = 220 mm Iy = 5.1E+07 mm4
Iz;tot = 1.0E+08 mm4

t = 8 mm Iz = 5.1E+07 mm4
Atot = 13568 mm²

A = 6784 mm² Ay 3520 mm² Ay;tot = 7040 mm²

hefboom: 1250 mm Az 3520 mm² Az;tot = 7040 mm²

voor de stijfheid in sterke richting wordt er gerekend met een factor 0,8 (hetzelfde als in het stalen ontwerp)
Iy = 0,8 x 2 x a² x A

Iy = 1.6 x 625 ²      x 6784 = 4.2E+09 mm4

Voor de overige profieleigenschappen wordt er gerekend met de waarden van twee kokers

2d vakwerk onderrand wordt
geschematiseerd als staaf
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7.6 Profiel 46
functie: aansluiting 2d vakwerk tussenschot op hoedrand
Probleem: doordat de onderrand geschematiseerd is als een 2d vakwerk sluit de onderrand niet aan op een 
knoop van de hoedrand. Daarom wordt er een zeer sterk profiel ingevoerd, alleen voor de krachtsinleiding.

Voor profiel 46 wordt het sterkste profiel ingevoerd van het model, echter wel gewichtsloos.

IT Iy = Iz = Atot Ay Az

3.5E+08 2.1E+11 2.8E+09 80000 53000 72000

Bovenaanzicht hoedrand Bovenaanzicht hoedrand

Werkelijke situatie

Zijaanzicht hoedrandZijaanzicht hoedrand
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8 Buiging

Sommige profielen worden ook op buiging belast. Het gaat hierbij om de 'gordingen' van het schaaldak
Op deze gordingen worden namelijk de dakplaten bevestigd.
Voor de bepaling van het maximaal opneembare moment van een profiel wordt gerekend met Melastisch.

Er zijn de volgende profielen gebruikt (stalen ontwerp):
no: Naam: M y;u;d M z;u;d t / d buiging:

kNm kNm
6 hIPE360 + pl170x12 128 42 trek dubbel
7 hIPE400 + pl200x15 186 58 trek dubbel
8 hIPE400 + pl300x15 190 95 trek dubbel
9 hIPE500 + pl300x15 307 105 druk enkel

10 hIPE500 + pl300x15 307 105 druk enkel
11 hHE500aa + pl300x15 352 154 druk enkel
12 hHE500a + pl300x15 382 202 druk enkel

Locatie van de gordingen in het schaaldak
NB: er is maar een kwart schaaldak afgebeeld

Voor het aluminiumontwerp worden er de volgende profielen gebruikt:
De profielen worden geschematiseerd als dubbelsymmetrische profielen.

Aluminium profielen voor de gordingen:
no: Naam: f 0,2%;d I y I z z b z r M y;u;d M z;u;d Ry Rz

N/mm² mm4 mm4 mm mm kNm kNm [-] [-]
6 i300x300x8x8 250 137488341 67893589 150 150 229 113 1.8 2.7
7 i300x300x10x8 250 164088000 83465280 150 150 273 139 1.5 2.4
8 i350x300x10x10 250 243014167 93094167 175 150 347 155 1.8 1.6
9 i350x300x12x12 250 285329528 1.1E+08 175 150 408 184 1.3 1.7

10 i400x300x12x12 250 395385728 1.22E+08 200 150 494 203 1.6 1.9
11 i400x300x13x12 250 419737876 1.31E+08 200 150 525 219 1.5 1.4
12 i400x300x17x13 250 516529859 1.67E+08 200 150 646 279 1.7 1.4
zb en zr zijn de uiterste vezelafstanden
Ry en Rz zijn de ratio's (My;u;d;alu / My;u;d;staal en Mz;u;d;alu / Mz;u;d;staal) De ratio moet dus minimaal 1 zijn

8

11

1112

6
6

schematisatie

z

If
Mdus

I

zM
f d

du
du

d

⋅
=

⋅
= %;2,0

;
;

%;2,0
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Profiel.txt

MAT
< no Exxxxxxx Gxxxxxxx dichtheid >
1 7.00E+07 2.69E+07 2.70E+01
2 7.00E+07 2.69E+07 2.70E+01
3 7.00E+07 2.69E+07 2.70E+01
4 7.00E+07 2.69E+07 2.70E+01
5 2.10E+08 8.10E+07 1.00E-04

PRO CM
<no type I txxxxxx I yxxxxxx I zxxxxxx A totxxxx A yxxxxxx A zxxxxxx mat naam>

1 1 3.73E+01 1.71E+04 9.31E+03 1.08E+02 3.00E+01 6.00E+01 1 < i300x300x10x10 >
2 1 2.36E+02 5.55E+04 1.72E+04 1.88E+02 4.00E+01 1.20E+02 1 < i400x300x20x10 >
3 1 5.26E+02 3.54E+04 2.05E+04 2.40E+02 6.60E+01 1.50E+02 1 < i300x300x25x22 >
4 1 9.80E+02 4.07E+04 2.43E+04 2.75E+02 6.00E+01 1.92E+02 1 < i300x300x32x20 >
5 1 6.86E+03 1.90E+06 4.59E+03 7.60E+01 4.00E+01 4.00E+01 1 < Profiel5 >
6 1 1.85E+01 1.37E+04 6.79E+03 8.42E+01 2.40E+01 4.80E+01 1 < i300x300x8x8 >
7 1 3.14E+01 1.64E+04 8.35E+03 9.84E+01 2.40E+01 6.00E+01 1 < i300x300x10x8 >
8 1 3.90E+01 2.43E+04 9.31E+03 1.13E+02 3.50E+01 6.00E+01 1 < i350x300x10x10 >
9 1 6.72E+01 2.85E+04 1.10E+04 1.34E+02 4.20E+01 7.20E+01 1 < i350x300x12x12 >
10 1 7.23E+01 3.95E+04 1.22E+04 1.45E+02 4.80E+01 7.20E+01 1 < i400x300x12x12 >
11 1 8.60E+01 4.20E+04 1.31E+04 1.53E+02 4.80E+01 7.80E+01 1 < i400x300x13x12 >
12 1 1.71E+02 5.17E+04 1.67E+04 1.86E+02 5.20E+01 1.02E+02 1 < i400x300x17x13 >
13 1 1.13E+04 7.57E+03 7.57E+03 7.74E+01 4.00E+01 4.00E+01 3 < k250x250x8x8 >
14 1 6.76E+03 4.51E+03 4.51E+03 5.96E+01 3.08E+01 3.08E+01 3 < k220x220x7x7 >
15 1 3.32E+03 2.22E+03 2.22E+03 4.70E+01 2.45E+01 2.45E+01 3 < k175x175x7x7 >
16 1 5.03E+03 3.36E+03 3.36E+03 5.40E+01 2.80E+01 2.80E+01 3 < k200x200x7x7 >
17 1 4.38E+03 2.92E+03 2.92E+03 4.66E+01 2.40E+01 2.40E+01 3 < k200x200x6x6 >
18 1 2.90E+03 1.93E+03 1.93E+03 4.06E+01 2.10E+01 2.10E+01 3 < k175x175x6x6 >
19 1 7.49E+02 3.74E+02 3.74E+02 1.41E+01 7.07E+00 7.07E+00 3 < b150x3xx >
20 1 2.90E+03 1.93E+03 1.93E+03 4.06E+01 2.10E+01 2.10E+01 3 < k175x175x6x6 >
21 1 5.03E+03 3.36E+03 3.36E+03 5.40E+01 2.80E+01 2.80E+01 3 < k200x200x7x7 >
22 1 1.92E+01 1.40E+04 7.55E+03 8.74E+01 2.40E+01 4.80E+01 1 < i300x300x8x8 >
23 1 3.73E+01 1.71E+04 9.31E+03 1.08E+02 3.00E+01 6.00E+01 1 < i300x300x10x10 >
24 1 1.24E+01 2.95E+03 1.97E+03 5.54E+01 1.44E+01 2.88E+01 1 < i180x180x8x8 >
25 1 1.83E+04 1.22E+04 1.22E+04 1.19E+02 6.24E+01 6.24E+01 3 < k260x260x12x12 >
26 1 2.19E+03 1.46E+03 1.46E+03 3.70E+01 1.92E+01 1.92E+01 3 < k160x160x6x6 >
27 1 2.91E+03 1.46E+03 1.46E+03 3.14E+01 1.57E+01 1.57E+01 3 < b200x5xx >
28 1 8.45E+03 5.65E+03 5.65E+03 7.60E+01 3.96E+01 3.96E+01 3 < k220x220x9x9 >
29 1 5.03E+03 3.36E+03 3.36E+03 5.40E+01 2.80E+01 2.80E+01 3 < k200x200x7x7 >
30 1 3.46E+00 2.72E+03 1.82E+03 4.05E+01 1.00E+01 2.00E+01 1 < i200x200x5x5 >
31 1 1.66E+01 8.13E+03 4.85E+03 7.54E+01 2.00E+01 4.00E+01 1 < i250x250x8x8 >
32 1 3.47E+04 2.14E+07 2.79E+05 8.00E+02 5.30E+02 7.20E+02 5 < Profiel32 >
33 1 8.20E+00 3.56E+03 2.22E+03 5.12E+01 1.20E+01 2.80E+01 1 < i200x200x7x6 >
34 1 2.11E+03 1.05E+03 1.05E+03 2.83E+01 1.41E+01 1.41E+01 3 < b180x5xx >
35 1 1.37E+04 5.26E+06 9.17E+03 1.52E+02 8.00E+01 8.00E+01 5 < Profiel35 >
36 1 8.57E+02 5.73E+02 5.73E+02 3.80E+01 2.00E+01 2.00E+01 5 < Profiel36 >
37 1 8.20E+00 3.56E+03 2.22E+03 5.12E+01 1.20E+01 2.80E+01 1 < i200x200x7x6 >
38 11 3.90E+03 1.95E+03 1.95E+03 3.46E+01 1.73E+01 1.73E+01 3 < b220x5xx >
39 11 3.90E+03 1.95E+03 1.95E+03 3.46E+01 1.73E+01 1.73E+01 3 < b220x5xx >
40 1 9.78E+02 4.89E+02 4.89E+02 1.88E+01 9.42E+00 9.42E+00 3 < b150x4xx >
41 1 7.62E+03 5.09E+03 5.09E+03 6.78E+01 3.52E+01 3.52E+01 3 < k220x220x8x8 >
42 1 1.52E+04 4.24E+05 1.02E+04 1.36E+02 7.04E+01 7.04E+01 5 < Profiel42 >
43 1 5.31E+04 3.55E+04 3.55E+04 1.88E+02 9.80E+01 9.80E+01 3 < k350x350x14x14 >
44 1 1.38E+04 9.23E+03 9.23E+03 9.60E+01 5.00E+01 5.00E+01 3 < k250x250x10x10 >
45 1 5.66E+03 3.78E+03 3.78E+03 6.14E+01 3.20E+01 3.20E+01 3 < k200x200x8x8 >
46 1 3.47E+04 2.14E+07 2.79E+05 8.00E+02 5.30E+02 7.20E+02 5 < Profiel46 >
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profdat.txt

< Profielendatabase voor toetsing staven met het aluminium programma >

< 1xxxxxxxxx 2xxxxxxx 3xxxxxxx 4xxxxxxx 5xxxxxxx 6xxxxxxx 7xxxxxxx 8xxxxxxx 9 10 11 12 13 14xxxxxx 15xxxxxx 16xxxxxx 17x 18x 19 20xxxxxx 21xxxxxx 22 23 24 25 26 27xxxxxx 28xxxxxx 29xxxxxx 30
'profielxxxxxxx zbxxxxxx zoxxxxxx zlxxxxxx zrxxxxxx Aprxxxxx Iyxxxxxx Izxxxxxx Sy Sz tw tf r Itxxxxxxx Ayxxxxxx Axxxxxxx Hpr Bpr Cyz Wyxxxxxx Wzxxxxxx DSYM LLAS SLAS01 SLAS STR bfxxxxxx t0xxxxxx b0xxxxxx dwkrc
i300x300x10x10 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.08E+04 1.71E+08 9.31E+07 0 0 10 10 0 3.73E+05 3.00E+03 6.00E+03 300 300 0 1.14E+06 6.21E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.00E+01 6.00E+01 0
i400x300x20x10 2.00E+02 2.00E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.88E+04 5.55E+08 1.72E+08 0 0 10 20 0 2.36E+06 4.00E+03 1.20E+04 400 300 0 2.77E+06 1.15E+06 1 0 0 0 1 1.50E+02 2.00E+01 6.00E+01 0
i300x300x25x22 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 2.40E+04 3.54E+08 2.05E+08 0 0 22 25 0 5.26E+06 6.60E+03 1.50E+04 300 300 0 2.36E+06 1.37E+06 1 0 0 0 1 1.50E+02 2.50E+01 6.00E+01 0
i300x300x32x20 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 2.75E+04 4.07E+08 2.43E+08 0 0 20 32 0 9.80E+06 6.00E+03 1.92E+04 300 300 0 2.72E+06 1.62E+06 1 0 0 0 1 1.50E+02 3.20E+01 6.00E+01 0
Profiel5 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.60E+03 1.90E+10 4.59E+07 0 0 0 0 0 6.86E+07 4.00E+03 4.00E+03 0.0 0.0 0 0.00E+00 0.00E+00 1 0 0 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0
i300x300x8x8 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 8.42E+03 1.37E+08 6.79E+07 0 0 8 8 0 1.85E+05 2.40E+03 4.80E+03 300 300 0 9.17E+05 4.53E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 8.00E+00 5.00E+01 0
i300x300x10x8 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 9.84E+03 1.64E+08 8.35E+07 0 0 8 10 0 3.14E+05 2.40E+03 6.00E+03 300 300 0 1.09E+06 5.56E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.00E+01 5.00E+01 0
i350x300x10x10 1.75E+02 1.75E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.13E+04 2.43E+08 9.31E+07 0 0 10 10 0 3.90E+05 3.50E+03 6.00E+03 350 300 0 1.39E+06 6.21E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.00E+01 6.00E+01 0
i350x300x12x12 1.75E+02 1.75E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.34E+04 2.85E+08 1.10E+08 0 0 12 12 0 6.72E+05 4.20E+03 7.20E+03 350 300 0 1.63E+06 7.34E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.20E+01 6.00E+01 0
i400x300x12x12 2.00E+02 2.00E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.45E+04 3.95E+08 1.22E+08 0 0 12 12 0 7.23E+05 4.80E+03 7.20E+03 400 300 0 1.98E+06 8.12E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.20E+01 7.00E+01 0
i400x300x13x12 2.00E+02 2.00E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.53E+04 4.20E+08 1.31E+08 0 0 12 13 0 8.60E+05 4.80E+03 7.80E+03 400 300 0 2.10E+06 8.75E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.30E+01 7.00E+01 0
i400x300x17x13 2.00E+02 2.00E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.86E+04 5.17E+08 1.67E+08 0 0 13 17 0 1.71E+06 5.20E+03 1.02E+04 400 300 0 2.58E+06 1.11E+06 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.70E+01 7.00E+01 0
k250x250x8x8 1.25E+02 1.25E+02 1.25E+02 1.25E+02 7.74E+03 7.57E+07 7.57E+07 0 0 8 8 0 1.13E+08 4.00E+03 4.00E+03 250 250 0 6.05E+05 6.05E+05 1 0 0 0 0 2.50E+02 8.00E+00 2.50E+02 0
k220x220x7x7 1.10E+02 1.10E+02 1.10E+02 1.10E+02 5.96E+03 4.51E+07 4.51E+07 0 0 7 7 0 6.76E+07 3.08E+03 3.08E+03 220 220 0 4.10E+05 4.10E+05 1 0 0 0 0 2.20E+02 7.00E+00 2.20E+02 0
k175x175x7x7 8.75E+01 8.75E+01 8.75E+01 8.75E+01 4.70E+03 2.22E+07 2.22E+07 0 0 7 7 0 3.32E+07 2.45E+03 2.45E+03 175 175 0 2.53E+05 2.53E+05 1 0 0 0 0 1.75E+02 7.00E+00 1.75E+02 0
k200x200x7x7 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 5.40E+03 3.36E+07 3.36E+07 0 0 7 7 0 5.03E+07 2.80E+03 2.80E+03 200 200 0 3.36E+05 3.36E+05 1 0 0 0 0 2.00E+02 7.00E+00 2.00E+02 0
k200x200x6x6 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 4.66E+03 2.92E+07 2.92E+07 0 0 6 6 0 4.38E+07 2.40E+03 2.40E+03 200 200 0 2.92E+05 2.92E+05 1 0 0 0 0 2.00E+02 6.00E+00 2.00E+02 0
k175x175x6x6 8.75E+01 8.75E+01 8.75E+01 8.75E+01 4.06E+03 1.93E+07 1.93E+07 0 0 6 6 0 2.90E+07 2.10E+03 2.10E+03 175 175 0 2.21E+05 2.21E+05 1 0 0 0 0 1.75E+02 6.00E+00 1.75E+02 0
b150x3xx 7.50E+01 7.50E+01 1.50E+00 1.50E+00 1.41E+03 3.74E+06 3.74E+06 0 0 3 3 -1 7.49E+06 7.07E+02 7.07E+02 150 150 0 4.99E+04 2.50E+06 1 0 0 0 0 1.50E+02 0.00E+00 0.00E+00 0
k175x175x6x6 8.75E+01 8.75E+01 8.75E+01 8.75E+01 4.06E+03 1.93E+07 1.93E+07 0 0 6 6 0 2.90E+07 2.10E+03 2.10E+03 175 175 0 2.21E+05 2.21E+05 1 0 0 0 0 1.75E+02 6.00E+00 1.75E+02 0
k200x200x7x7 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 5.40E+03 3.36E+07 3.36E+07 0 0 7 7 0 5.03E+07 2.80E+03 2.80E+03 200 200 0 3.36E+05 3.36E+05 1 0 0 0 0 2.00E+02 7.00E+00 2.00E+02 0
i300x300x8x8 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 8.74E+03 1.40E+08 7.55E+07 0 0 8 8 0 1.92E+05 2.40E+03 4.80E+03 300 300 0 9.36E+05 5.03E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 8.00E+00 6.00E+01 0
i300x300x10x10 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.50E+02 1.08E+04 1.71E+08 9.31E+07 0 0 10 10 0 3.73E+05 3.00E+03 6.00E+03 300 300 0 1.14E+06 6.21E+05 1 0 0 0 1 1.50E+02 1.00E+01 6.00E+01 0
i180x180x8x8 9.00E+01 9.00E+01 9.00E+01 9.00E+01 5.54E+03 2.95E+07 1.97E+07 0 0 8 8 0 1.24E+05 1.44E+03 2.88E+03 180 180 0 3.27E+05 2.19E+05 1 0 0 0 1 9.00E+01 8.00E+00 5.00E+01 0
k260x260x12x12 1.30E+02 1.30E+02 1.30E+02 1.30E+02 1.19E+04 1.22E+08 1.22E+08 0 0 12 12 0 1.83E+08 6.24E+03 6.24E+03 260 260 0 9.41E+05 9.41E+05 1 0 0 0 0 2.60E+02 1.20E+01 2.60E+02 0
k160x160x6x6 8.00E+01 8.00E+01 8.00E+01 8.00E+01 3.70E+03 1.46E+07 1.46E+07 0 0 6 6 0 2.19E+07 1.92E+03 1.92E+03 160 160 0 1.83E+05 1.83E+05 1 0 0 0 0 1.60E+02 6.00E+00 1.60E+02 0
b200x5xx 1.00E+02 1.00E+02 2.50E+00 2.50E+00 3.14E+03 1.46E+07 1.46E+07 0 0 5 5 -1 2.91E+07 1.57E+03 1.57E+03 200 200 0 1.46E+05 5.83E+06 1 0 0 0 0 2.00E+02 0.00E+00 0.00E+00 0
k220x220x9x9 1.10E+02 1.10E+02 1.10E+02 1.10E+02 7.60E+03 5.65E+07 5.65E+07 0 0 9 9 0 8.45E+07 3.96E+03 3.96E+03 220 220 0 5.13E+05 5.13E+05 1 0 0 0 0 2.20E+02 9.00E+00 2.20E+02 0
k200x200x7x7 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 5.40E+03 3.36E+07 3.36E+07 0 0 7 7 0 5.03E+07 2.80E+03 2.80E+03 200 200 0 3.36E+05 3.36E+05 1 0 0 0 0 2.00E+02 7.00E+00 2.00E+02 0
i200x200x5x5 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 4.05E+03 2.72E+07 1.82E+07 0 0 5 5 0 3.46E+04 1.00E+03 2.00E+03 200 200 0 2.72E+05 1.82E+05 1 0 0 0 1 1.00E+02 5.00E+00 6.00E+01 0
i250x250x8x8 1.25E+02 1.25E+02 1.25E+02 1.25E+02 7.54E+03 8.13E+07 4.85E+07 0 0 8 8 0 1.66E+05 2.00E+03 4.00E+03 250 250 0 6.50E+05 3.88E+05 1 0 0 0 1 1.25E+02 8.00E+00 6.00E+01 0
Profiel32 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.00E+04 2.14E+11 2.79E+09 0 0 0 0 0 3.47E+08 5.30E+04 7.20E+04 0.0 0.0 0 0.00E+00 0.00E+00 1 0 0 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0
i200x200x7x6 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 5.12E+03 3.56E+07 2.22E+07 0 0 6 7 0 8.20E+04 1.20E+03 2.80E+03 200 200 0 3.56E+05 2.22E+05 1 0 0 0 1 1.00E+02 7.00E+00 5.00E+01 0
b180x5xx 9.00E+01 9.00E+01 2.50E+00 2.50E+00 2.83E+03 1.05E+07 1.05E+07 0 0 5 5 -1 2.11E+07 1.41E+03 1.41E+03 180 180 0 1.17E+05 4.21E+06 1 0 0 0 0 1.80E+02 0.00E+00 0.00E+00 0
Profiel35 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.52E+04 5.26E+10 9.17E+07 0 0 0 0 0 1.37E+08 8.00E+03 8.00E+03 0.0 0.0 0 0.00E+00 0.00E+00 1 0 0 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0
Profiel36 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.80E+03 5.73E+06 5.73E+06 0 0 0 0 0 8.57E+06 2.00E+03 2.00E+03 0.0 0.0 0 0.00E+00 0.00E+00 1 0 0 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0
i200x200x7x6 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 5.12E+03 3.56E+07 2.22E+07 0 0 6 7 0 8.20E+04 1.20E+03 2.80E+03 200 200 0 3.56E+05 2.22E+05 1 0 0 0 1 1.00E+02 7.00E+00 5.00E+01 0
b220x5xx 1.10E+02 1.10E+02 2.50E+00 2.50E+00 3.46E+03 1.95E+07 1.95E+07 0 0 5 5 -1 3.90E+07 1.73E+03 1.73E+03 220 220 0 1.77E+05 7.81E+06 1 0 0 1 0 2.20E+02 0.00E+00 0.00E+00 0
b220x5xx 1.10E+02 1.10E+02 2.50E+00 2.50E+00 3.46E+03 1.95E+07 1.95E+07 0 0 5 5 -1 3.90E+07 1.73E+03 1.73E+03 220 220 0 1.77E+05 7.81E+06 1 0 0 1 0 2.20E+02 0.00E+00 0.00E+00 0
b150x4xx 7.50E+01 7.50E+01 2.00E+00 2.00E+00 1.88E+03 4.89E+06 4.89E+06 0 0 4 4 -1 9.78E+06 9.42E+02 9.42E+02 150 150 0 6.52E+04 2.45E+06 1 0 0 0 0 1.50E+02 0.00E+00 0.00E+00 0
k220x220x8x8 1.10E+02 1.10E+02 1.10E+02 1.10E+02 6.78E+03 5.09E+07 5.09E+07 0 0 8 8 0 7.62E+07 3.52E+03 3.52E+03 220 220 0 4.63E+05 4.63E+05 1 0 0 0 0 2.20E+02 8.00E+00 2.20E+02 0
Profiel42 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.36E+04 4.24E+09 1.02E+08 0 0 0 0 0 1.52E+08 7.04E+03 7.04E+03 0.0 0.0 0 0.00E+00 0.00E+00 1 0 0 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0
k350x350x14x14 1.75E+02 1.75E+02 1.75E+02 1.75E+02 1.88E+04 3.55E+08 3.55E+08 0 0 14 14 0 5.31E+08 9.80E+03 9.80E+03 350 350 0 2.03E+06 2.03E+06 1 0 0 0 0 3.50E+02 1.40E+01 3.50E+02 0
k250x250x10x10 1.25E+02 1.25E+02 1.25E+02 1.25E+02 9.60E+03 9.23E+07 9.23E+07 0 0 10 10 0 1.38E+08 5.00E+03 5.00E+03 250 250 0 7.39E+05 7.39E+05 1 0 0 0 0 2.50E+02 1.00E+01 2.50E+02 0
k200x200x8x8 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 6.14E+03 3.78E+07 3.78E+07 0 0 8 8 0 5.66E+07 3.20E+03 3.20E+03 200 200 0 3.78E+05 3.78E+05 1 0 0 0 0 2.00E+02 8.00E+00 2.00E+02 0
Profiel46 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.00E+04 2.14E+11 2.79E+09 0 0 0 0 0 3.47E+08 5.30E+04 7.20E+04 0.0 0.0 0 0.00E+00 0.00E+00 1 0 0 0 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0
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profdat.txt

Toelichting:
Kolomnummer: Naam: Omschrijving: Eenheid:
1 'profielxxxxxxx = De naam van het profiel [-]
2 zbxxxxxx = De uiterste vezelafstand bij buiging om de Y-as mm
3 zoxxxxxx = De uiterste vezelafstand bij buiging om de Y-as mm
4 zlxxxxxx = De uiterste vezelafstand bij buiging om de Z-as mm
5 zrxxxxxx = De uiterste vezelafstand bij buiging om de Z-as mm
6 Aprxxxxx = Oppervlakte van de doorsnede van het profiel mm²

7 Iyxxxxxx = Traagheidsmoment om de Y-as van het profiel mm4

8 Izxxxxxx = Traagheidsmoment om de Z-as van het profiel mm4

9 Sy = Niet van toepassing bij de berekening  volgens de TGB aluminium mm3

10 Sz = Niet van toepassing bij de berekening  volgens de TGB aluminium mm3

11 tw = De dikte van het lijf mm
12 tf = De dikte van de flens mm
13 r = Alleen bij buisprofielen -1, anders 0 mm

14 Itxxxxxxx = Torsiestijfheid van het profiel mm4

15 Ayxxxxxx = Oppervlakte te gebruiken voor opname dwarskracht bij buiging om Y-as mm²
16 Axxxxxxx = Oppervlakte te gebruiken voor opname dwarskracht bij buiging om Z-as mm²
17 Hpr = Hoogte van het profiel mm
18 Bpr = Breedte van het profiel mm

19 Cyz = Integraal van A xy. Deze intergraal is nul voor dubbelsymmetrische profielen mm4

20 Wyxxxxxx = Weerstandsmoment van het profiel bij buiging om de Y-as mm3

21 Wzxxxxxx = Weerstandsmoment van het profiel bij buiging om de Z-as mm3

22 DSYM = Geeft aan of de doorsnede dubbelsymmetrisch is, dus ja of nee ja/nee
23 LLAS = Geeft aan of er lassen in lengterichting van het profiel zijn (ja of nee) ja/nee
24 SLAS01 = Geeft aan of er stompe lassen aanwezig zijn tussen 0,1 en 0,9 L van de systeemlengte ja/nee
25 SLAS = Geeft aan of er stompe lassen aanwezig zijn  ja/nee
26 STR = Geeft aan of er verstijvingsstrippen op het profiel aanwezig zijn ja/nee
27 bfxxxxxx = De ongesteunde breedte van de drukflens mm
28 t0xxxxxx = De dikte van de verstijvingsrib (bij I-profielen) mm
29 b0xxxxxx = De breedte van de verstijvingsrib (bij I-profielen) mm
30 dwkrc = De afstand tussen het dwarskrachtencentrum en het zwaartepunt van het profiel mm
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KOL   
<SANC schaaldak in aluminium
<     oorsprong in oorsprong van de schaal
<     hoofddiagonalen (profiel 38 en 39) ingevoerd als
<     staven die alleen trek kunnen opnemen
<     afstudeerprojekt Egon Janssen TU-Eindhoven
<****************************************************************
MAT
<nummer Emodulus sterkte las sterkte legering
1 70000 aluminium 230 250 <7003T6
2 70000 aluminium 260 280 <7020T6
3 70000 aluminium 200 250 <6082T6
4 70000 aluminium 140 210 <6005AT6
5 70000 aluminium 150 150 <fictief (gewichtsloos)

PRO MM profdat.txt
1 1 6 i300x300x10x10 y
2 1 6 i400x300x20x10 y
3 1 6 i300x300x25x22 y
4 1 6 i300x300x32x20 y
5 1 6 Profiel5 y
6 1 6 i300x300x8x8 y
7 1 6 i300x300x10x8 y
8 1 6 i350x300x10x10 y
9 1 6 i350x300x12x12 y
10 1 6 i400x300x12x12 y
11 1 6 i400x300x13x12 y
12 1 6 i400x300x17x13 y
13 3 6 k250x250x8x8 y
14 3 6 k220x220x7x7 y
15 3 6 k175x175x7x7 y
16 3 6 k200x200x7x7 y
17 3 6 k200x200x6x6 y
18 3 6 k175x175x6x6 y
19 3 6 b150x3xx y
20 3 6 k175x175x6x6 y
21 3 6 k200x200x7x7 y
22 1 6 i300x300x8x8 y
23 1 6 i300x300x10x10 y
24 1 6 i180x180x8x8 y
25 3 6 k260x260x12x12 y
26 3 6 k160x160x6x6 y
27 3 6 b200x5xx y
28 3 6 k220x220x9x9 y
29 3 6 k200x200x7x7 y
30 1 6 i200x200x5x5 y
31 1 6 i250x250x8x8 y
32 5 6 Profiel32 y
33 1 6 i200x200x7x6 y
34 3 6 b180x5xx y
35 5 6 Profiel35 y
36 5 6 Profiel36 y
37 1 6 i200x200x7x6 y
38 3 6 b220x5xx y
39 3 6 b220x5xx y
40 3 6 b150x4xx y
41 3 6 k220x220x8x8 y
42 5 6 Profiel42 y
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43 3 6 k350x350x14x14 y
44 3 6 k250x250x10x10 y
45 3 6 k200x200x8x8 y
46 5 6 Profiel46 y
RUS
sorteer uitvoer.012    12
infile  diagonal.012   13 14 16 17 18 41
infile  driehoek.012   19 20 21 40 
infile  regels.012      6  7  8  9 10 11 12 
infile  schotten.012   22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 42 43 44 45
infile  onderand.012    1  2  3  4  5 15 38 39 46
end

sorteer uitvoer.006    6
infile  diagonal.006   13 14 16 17 18 41
infile  driehoek.006   19 20 21 40 
infile  regels.006      6  7  8  9 10 11 12 
infile  schotten.006   22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 42 43 44 45
infile  onderand.006    1  2  3  4  5 15 38 39 46
end

kontrole 6
file    regels.006
0 k
end

kontrole 1
file reg1112.006
0 k
end

kontrole 2
file reg56.006
0 k
end

kontrole 6
file  schotten.006 
23 k  3.74  3.74  3.74 5.61 5.61  staaf 1403 1404
23 k  3.74  3.74  3.74 5.61 5.61  staaf 1410 1411
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1505 1506
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1506 1507
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1507 1508
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1508 1509
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1605 1606
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1606 1607
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1607 1608
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1608 1609
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1705 1706
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1706 1707
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1707 1708
31 k  3.74  3.74  3.74 7.48 7.48  staaf 1708 1709
0  k
end

file  onderand.006
50 k staaf 1401 701
50 k staaf 1412 712

Pagina 19



Egon6he.kol

50 k staaf 1281 1801
50 k staaf 1272 1292
50 k staaf 1292 1812
50 k staaf  701 721
50 k staaf  712 732
0 k
end

file  driehoek.006
19 k 3.626 3.263 3.626 3.263 3.263 staaf 148 829
19 k 3.626 3.263 3.626 3.263 3.263 staaf 468 1169
0 k
end

file  diagonal.006
13 K  5.91 5.91 5.91 2.955 2.955
14 K  5.91 5.91 5.91 2.955 2.955
16 K  5.91 5.91 5.91 2.955 2.955
17 K  5.91 5.91 5.91 2.955 2.955
18 K  5.91 5.91 5.91 2.955 2.955
41 K  5.91 5.91 5.91 2.955 2.955
end

kontrole 6
file regels.006
11 k staaf 125 145
11 k staaf 126 146
11 k staaf 127 147
11 k staaf 128 148
11 k staaf 465 485
11 k staaf 466 486
11 k staaf 467 487
11 k staaf 468 488
 6 k
 7 k
 8 k
 9 k
10 k
11 k
12 k
end
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Samenvatting

In dit rapport wordt er een optimale profielkeuze bepaald voor het ontwerp van het schaaldak voor het
Gelredome in aluminium. Eerst worden de resultaten van de eerste profielkeuze besproken, daaruit blijkt dat het
schaaldak gebouwd kan worden in aluminium (technisch gezien). Bovendien blijkt dat de eerste profielkeuze een
behoorlijke overcapaciteit bezit.

Vervolgens wordt de profielkeuze geoptimaliseerd. Het aantal matrijzen is teruggebracht van 46 stuks naar 14
stuks. Verder is de vorm van de profielen aangepast aan de specifieke functie van de profielen, zodat de
verbindingen in het schaaldak eenvoudiger worden. Hiertoe zijn er drie varianten bekeken. Met de beste variant
is er een tweede berekening gestart.

De resultaten van de tweede berekening tonen aan dat ook de geoptimaliseerde profielkeuze voldoet. Het
terugbrengen van het aantal matrijzen heeft niet geleid tot een zwaarder schaaldak. De meeste profielen blijven
ook in het geoptimaliseerde ontwerp zwaar onderbenut. Dit komt doordat de oorspronkelijke profielindeling van
het EEM model niet gewijzigd is.

Er kan gesteld worden dat grote projecten als het schaaldak van het Gelredome goed uit te voeren zijn in
aluminium. Door maximaal gebruik te maken van de vormgevingsmogelijkheden blijven de kosten voor de
verbindingen binnen de perken.
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft het proces dat een efficiënte profielkeuze voor het schaaldak van het Gelredome moet
opleveren. Zoals in eerdere rapporten al duidelijk is gemaakt is de constructie van het schaaldak zeer complex. In
dit rapport worden eerst de randvoorwaarden opgesteld waaraan een goede profielkeuze moet voldoen.
Vervolgens wordt er naar de verbindingen van de profielen gekeken. Dit is een belangrijk aspect, omdat door een
goede keuze van de doorsnede vorm van de profielen de montage eenvoudiger kan worden.

Dit rapport is het resultaat van een iteratieproces met als doel het vinden van een optimale profielkeuze voor het
schaaldak. Er wordt daarbij het volgende stappenplan aangehouden:

Ontwerp
profielen

Invoerfile
RUSTAF

Bere-
kening

RUSTAF

Output
RUSTAF

Controle
TGB

Ontwerp
verbinding

Figuur 1: optimalisatieproces

De eerste stap, het ontwerp van de profielen is beschreven in het rapport “Ontwerp aluminium profielen
Gelredome” [2]. Door de gebruikte stalen profielen als uitgangspunt te nemen is er een eerste aanzet gegeven
voor het ontwerp van de alternatieve aluminium profielen. Hierbij is geen rekening gehouden met het lagere
eigen gewicht van de nieuwe aluminiumconstructie. Hierdoor is de eerste profielkeuze enigszins
overgedimensioneerd.

Nadat de afmetingen van de profielen in Excel zijn ingevoerd worden er automatisch invoerbestanden
gegenereerd voor het raamwerkprogramma RUSTAF. Met deze bestanden kan er een nieuwe berekening gestart
worden. Aan het einde van de berekening genereert RUSTAF een uitvoerfile, waarin de belastingen op alle
afzonderlijke staven vermeld staan. Dit is een zeer onhandelbaar bestand.

Het uitvoerbestand van RUSTAF wordt eerst gesorteerd op logische eenheden. Er wordt onderscheid gemaakt in
de volgende delen van het schaaldak:

1. Diagonalen (alle diagonalen in het vlak van de schaal)
2. Deltaliggers (de deltavormige liggers welke overspannen van schot naar schot)
3. Schotten (de tussen- en eindschotten)
4. Regels (de doorgaande gordingen van de schaal)
5. Onderrand (de onderrand van de schaal)

Nadat de staven gesorteerd zijn worden alle staven getoetst volgens de TGB aluminium. Deze toetsing wordt
beschreven in het rapport “Programma structuurdiagram voor toetsing aluminiumconstructies”. Het resultaat van
de toetsing is een aantal unity checks, welke weergeven of een staaf voldoet.

In dit rapport worden eerst de maatgevende unity checks gezocht per profiel, en wordt bekeken hoeveel staven er
niet voldoen. Tevens wordt een gemiddelde unity check bepaald, welke weergeeft hoe efficiënt er geconstrueerd
is.

Met deze gegevens wordt er geoptimaliseerd, waarbij er rekening wordt gehouden met de eerder gestelde
randvoorwaarden. Tevens wordt er gekeken naar de vorm van de profielen, zodat de montage eenvoudiger
wordt. Als er een nieuw profielenbestand is gemaakt wordt de hele lus weer doorlopen. Er wordt verwacht in
twee optimalisatie rondes een voldoende efficiënt ontwerp verkregen te hebben.

Dit rapport bestaat uit twee delen. In dit eerste deel worden de randvoorwaarden, aannamen en werkwijze
weergegeven. In de bijlagen worden de eigenlijke berekeningen uitgevoerd. De resultaten van de berekening
worden weergegeven in dit rapport. In dit rapport wordt steeds verwezen naar de desbetreffende pagina van de
bijlage.
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2 Resultaten eerste profielkeuze

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de eerste berekening met RUSTAF. Doordat de eerste
profielkeuze een kopie is van de toegepaste stalen profielen, waarbij geen rekening is gehouden met het lagere
eigen gewicht, voldoen praktisch alle profielen. Van de 2400 profielen voldoen er slechts 6 niet.

Per toegepast profiel zijn er twee belangrijke indicatoren voor het inschatten van de efficiëntie van het profiel.
De eerste is de maximale toets voor het profiel. Als een profiel 100 keer toegepast is, met 6 belastingsgevallen en
vijf toetsingen (doorsnede, knik Y, knik Z, plooi, Kip) levert dat al drieduizend unity checks. De maximale unity
check van die groep moet onder de 1,0 liggen. Helaas zegt die ene waarde niets over de rest van de waarden.
Daardoor is het handig om een gemiddelde unity check te bepalen voor ieder profiel. Dit getal geeft een indicatie
voor de efficiëntie van het toegepaste profiel.

2.2 Resultaten

Hieronder worden in een tabel en een histogram de resultaten van de eerste berekening weergegeven. In de tabel
worden de resultaten per profiel weergegeven. De kolommen van de tabel bevatten de volgende informatie:

1. Het profielnummer
2. Het aantal staven waarvoor het profiel toegepast wordt
3. Het totale gewicht aan aluminium in kilo’s voor het betreffende profiel
4. De gemiddelde unity check voor het profiel. Er wordt het gemiddelde genomen van de maxima per staaf
5. De maximale unity check voor het profiel.
6. De standaard deviatie van de unity checks. Dit getal geeft weer of alle unity checks dicht bij elkaar liggen

(kleine waarde voor de standaard deviatie) of dat er zeer veel spreiding in zit (groot getal). Als er veel
spreiding optreedt, is het verstandig om het profiel op te splitsen. Dit opsplitsen valt overigens buiten het
kader van deze studie)

De resultaten van profiel 38 en 39 (grote diagonalen in het ondervlak van de schaal) zijn voor de eerste
berekening helaas niet beschikbaar, omdat in RUSTAF voor deze profielen het eigen gewicht is meegenomen.
Door de grote overspanning van de profielen (38m) bezwijken deze onder het eigen gewicht. In werkelijkheid
worden de grote diagonalen opgehangen aan de schaal.

Niet alle ingevoerde staven worden getoetst. De samengestelde profielen worden niet getoetst. Dat zijn
ruimtelijke vakwerken die als een enkele staaf ingevoerd zijn in RUSTAF. Het voert te ver om al deze
onderdelen ook te toetsen. Het gaat om de profielnummers 5, 32, 35, 36, 42 en 46.
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TABEL 1: RESULTATEN EERSTE BEREKENING RUSTAF
Onderrand A aantal gewicht gem check max check st dev
1 10800 16 3397 0.608 1.228 0.255
2 18800 12 5068 0.635 0.748 0.090
3 24000 20 8626 0.768 0.832 0.035
4 27504 22 11418 0.797 0.978 0.121
5 15200 60 20487 0.000 0.000 0.000
15 4704 120 9913 0.393 0.715 0.145
38 3377 16 3544 nnb nnb nnb
39 3377 16 3742 nnb nnb nnb
46 80000 6 0 0.000 0.000 0.000
Gordingen A aantal gewicht gem check max check st dev

6 8416 120 22687 0.307 0.615 0.103
7 9840 28 6189 0.517 0.714 0.137
8 11300 32 8123 0.532 0.599 0.043
9 13416 28 8439 0.520 1.195 0.215
10 14496 28 9118 0.531 1.050 0.172
11 15252 48 16446 0.687 0.804 0.058
12 18562 16 6672 0.734 0.777 0.029
Diagonalen A aantal gewicht gem check max check st dev
13 7744 96 11863 0.473 0.776 0.140
14 5964 108 20556 0.465 0.815 0.191
16 5404 28 4829 0.792 0.898 0.103
17 4656 64 9510 0.654 0.912 0.146
18 4056 400 51777 0.347 0.879 0.222
41 6784 12 2598 0.790 0.845 0.030
Deltaliggers A aantal gewicht gem check max check st dev
19 1385 558 15446 0.244 0.674 0.128
20 4056 112 9840 0.205 0.441 0.084
21 5404 28 3278 0.302 0.517 0.139
40 1835 40 1476 0.292 0.653 0.182
Schotten A aantal gewicht gem check max check st dev
23 10800 8 1746 0.420 0.656 0.150
24 5536 22 2653 0.372 0.484 0.086
25 11904 16 3524 0.665 0.991 0.197
26 3696 62 5407 0.311 0.766 0.163
27 3063 6 1090 0.180 0.248 0.040
28 7596 22 2949 0.352 0.703 0.153
29 5404 18 2257 0.504 0.698 0.102
31 7536 38 5968 0.365 0.911 0.177
32 80000 20 32400 0.000 0.000 0.000
33 5120 33 3833 0.224 0.510 0.088
34 2463 54 2550 0.244 0.488 0.107
35 15200 42 13673 0.000 0.000 0.000
36 3800 57 3540 0.000 0.000 0.000
37 5120 36 3110 0.197 1.590 0.287
42 13568 18 4749 0.000 0.000 0.000
43 18816 2 604 0.421 0.438 0.018
44 9600 2 457 0.743 0.808 0.065
45 6144 2 338 0.614 0.660 0.046
Totaal aantal gewicht (kg) gem check max check

2492 365888 0.483 1.590
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In het onderstaande histogram wordt van iedere staaf in het schaaldak de maximale unity check weergegeven.
Om het overzicht niet te verliezen wordt er onderscheid gemaakt in verschillende categorieën. De hoogste unity
check van elke staaf wordt in een categorie gestopt. In de grafiek wordt enkel het aantal staven per categorie
weergegeven. De eerste categorie bevat staven met een hoogste unity check kleiner dan 0,1, de tweede categorie
zit tussen 0,1 en 0,2 etc. In dit histogram is te zien wat er nog te verbeteren is aan de profielkeuze, echter niet hoe
er geoptimaliseerd kan worden.

In het histogram is ook te zien hoeveel staven van het vakwerk niet voldoen, de categorie 1,0 en hoger. In het
geval van de eerste profielkeuze blijkt dat te gaan om 8 staven. Indien het schaaldak met deze profielkeuze
gebouwd zou gaan worden, zal voor deze 8 staven een ander (zwaarder) profiel gekozen moeten worden.
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Als laatste wordt een gedeelte van de tabel grafisch weergegeven. Dit gebeurt in onderstaand histogram. Hierin
is per profiel de gemiddelde en maximale unity check te zien, alsmede de standaard deviatie. Een ideale situatie
is een hoog gemiddelde, een maximum juist onder de 1,0 en een kleine spreiding. In het histogram is in één
oogopslag te zien dat dit resultaat nog lang niet bereikt is. In het vervolg van dit rapport wordt er ingegaan op de
optimalisatie van de profielen.
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3 Randvoorwaarden bij het optimaliseren

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk bleek dat de eerste profielkeuze voldoet volgens de TGB aluminium. Tegelijkertijd werd
inzichtelijk gemaakt dat de gemiddelde bezettingsgraad van de profielen erg laag is. Er is dus voldoende ruimte
om te optimaliseren.

In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden en doelen weergegeven welke met de optimalisatie bereikt dienen
te worden. Het optimalisatieproces is namelijk niet erg eenduidig. Er is geen oplossing die minimaal eigen
gewicht combineert met een minimaal aantal matrijzen en minimale inzet van manuren (verbindingen). Een
optimaal evenwicht tussen de randvoorwaarden kan alleen bereikt worden als alle eerder genoemde zaken
gewaardeerd worden. Er moet bijvoorbeeld vergeleken worden wanneer een extra matrijs interessanter is dan het
samenstellen van profielen.

Een methode om deze verschillende zaken met elkaar te vergelijken is het vaststellen van een prijs voor alle
onderdelen. Er kan dan gezocht worden naar een minimale prijs voor het totale schaaldak. Hiertoe dienen zaken
als een kilo aluminium, een matrijs en een las in geld gewaardeerd te worden. Dat gebeurt in dit hoofdstuk. De
vorm van de verbindingen en daarmee ook de exacte vorm van de profielen wordt niet meegenomen in dit
hoofdstuk. Het voert namelijk te ver om de kosten voor bepaalde verbindingsconcepten in dit stadium te
vergelijken. De keuze voor een concept wordt daarom in het volgende hoofdstuk apart toegelicht.

3.2 Optimaliseren extrusie

In de eerste profielkeuze wordt er gebruik gemaakt van 46 verschillende aluminium profielen. Voor ieder profiel
dient een matrijs vervaardigd te worden, teneinde het profiel te kunnen extruderen. De gemiddelde kosten voor
een matrijs van deze afmetingen liggen op F20.000,- Dit is een erg ruwe benadering, in werkelijkheid variëren
de kosten tussen de F10.000,- en F40.000,-. Om het keuzemodel niet te ingewikkeld te maken worden de kosten
constant verondersteld.

Het is duidelijk dat iedere matrijs een minimaal aantal kilo profiel moet leveren, willen de hoge aanloopkosten
aanvaardbaar zijn. Er wordt voor dit project geen rekening gehouden met standaardprofielen, waarvoor geen
matrijs vervaardigd hoeft te worden. Dit is om de volgende twee redenen gedaan:

1. De profielen voor het schaaldak zijn dusdanig zwaar, dat er geringe kans is dat ze ergens op voorraad
aanwezig zijn. Als de matrijs wel bestaat, maar er is geen voorraad van het profiel moet er minimaal 1000
kilo van het profiel geperst worden, voordat het interessant is.

2. Aluminium is geen materiaal om “standaardprofielen” mee te creëren. In de praktijk vertaalt dit zich in een

Voor de haalbaarheid van een matrijs wordt een minimaal extrusiegewicht van 5000 kg aangehouden. Dit
betekent een extra kostenpost van F4,- per kilo aluminium. Het moge duidelijk zijn dat door voor verschillende
profielnummers dezelfde matrijs te nemen het totaalgewicht van de constructie weliswaar toeneemt, maar de
kosten lager kunnen worden.

Er wordt gestreefd om het aantal matrijzen terug te brengen van de huidige 46 naar circa 20 matrijzen voor het
schaaldak.

3.3 Optimaliseren bezettingsgraad

In het histogram op pagina 5 is te zien dat de bezettingsgraad van de toegepaste profielen erg laag is. De meeste
profielen hebben een maximale unity check die kleiner is dan 0,4. In een ideale situatie wordt iedere staaf
optimaal benut wat zou resulteren in een piek van de unity checks bij 0,8 a 0,9. Om dit doel te bereiken zijn er
echter zeer veel profielen nodig, zodat voor iedere staaf een gunstig profiel gekozen kan worden. Dit staat haaks
op het streven om minder profielen toe te passen in het nieuwe ontwerp.

Het is dus duidelijk dat er een middenweg gevonden dient te worden, waarbij er enerzijds een gering aantal
matrijzen gebruikt wordt en toch nog een redelijke bezettingsgraad verkregen wordt. In het volgende hoofdstuk
wordt hier dieper op ingegaan.

3.4 Verbindingen

Het ontwerp van de verbindingen is cruciaal voor het ontwerp van het schaaldak. Zeker in het geval van
aluminium, aangezien er door de uitgebreide extrusiemogelijkheden extra functionaliteit aan de profielen
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meegegeven kan worden. In het volgende hoofdstuk wordt voor enkele belangrijke verbindingen een optimaal
concept bepaald.

3.5 Implementatie in berekening

De berekening met RUSTAF zal nog hooguit twee keer uitgevoerd worden met gewijzigde profielen. Zoals
eerder gesteld zal het aantal profielen teruggebracht worden en zal er gestreefd worden om extra functionaliteit
toe te voegen aan de profielen.

De invoerfile van RUSTAF zal echter altijd de 46 profielen blijven behouden, alleen zal er voor sommige
profielen dezelfde matrijs gebruikt gaan worden. Dit wordt in hoofdstuk 5 weergegeven. In principe behoudt
iedere staaf zijn eigen profiel. Eventuele uitzonderingen zijn staven, die na de nieuwe berekening niet voldoen.
Hiervoor kan dan een (zwaarder) profiel worden gekozen.

De berekening met RUSTAF werkt met dubbelsymmetrische profielen. Eventuele kleine afwijkingen in de
profielvorm worden verwaarloosd.

3.6 Conclusie

Er is gekozen om een optimaal ontwerp voor het schaaldak in aluminium te verkrijgen door middel van een
iteratieproces. De hoofddoelstellingen zijn het terugbrengen van het aantal matrijzen en tevens het verhogen van
de bezettingsgraad van de staven. Voor de standaardknopen van het schaaldak zal ook een verbinding ontworpen
worden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de vrije vormgeving van de aluminium profielen. Uitgangspunt
bij de optimalisatie zijn de kosten van de verschillende keuzes. De berekening met RUSTAF rekent echter met
dubbelsymmetrische profielen.
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4 Verbindingen

4.1 Inleiding

Bij het ontwerp van het schaaldak zijn de verbindingen zeer belangrijk. De staafkrachten dienen in de
verbindingen overgedragen te worden op andere staven. Er worden de volgende eisen aan de verbinding gesteld:

1. Opgewassen tegen de optredende belasting
2. Eenvoudig te maken (weinig extra bewerkingen)
3. Zo goedkoop mogelijk

Het eerste punt is natuurlijk het belangrijkste, de tweede en derde eis gaan doorgaans hand in hand, want een
eenvoudige verbinding is meestal ook gemakkelijk te fabriceren en daardoor ook goedkoop. In het geval van
aluminium kan er gebruik gemaakt worden van de vrije vormgeving van de profielen, teneinde de verbinding
gemakkelijker te maken. Zo kunnen er lippen aan een profiel geëxtrudeerd worden, zodat (duur) laswerk wordt
voorkomen. Voor de krachtsinleiding in een profiel kan er voorzien worden in inwendige schotten.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verbindingen ontworpen. Het ontwerp van de verbinding heeft ook
consequenties voor de vormgeving van de profielen.

4.2 Afbakening te ontwerpen verbindingen

In het schaaldak komen veel verschillende verbindingen voor. In het kader van het afstuderen is het echter niet
doenlijk om alle voorkomende verbindingen te bekijken. Er wordt alleen gekeken naar de verbindingen die sterk
repeterend voorkomen in het schaaldak, de zogenaamde standaardknopen. Door deze knopen te onderzoeken
wordt een indruk verkregen van de mogelijkheden van aluminium. Hierdoor kan in het laatste stadium van de
studie een vergelijking gemaakt worden tussen staal en aluminium.

Het schaaldak is opgebouwd uit een hoedrand en vijf schotten. Daartussen worden deltaliggers geplaatst, die een
cirkelboog beschrijven. De ruimte tussen de deltaliggers wordt opgevuld met diagonalen. (Voor een beschrijving
van de opbouw van het schaaldak zie het rapport “ontwerp aluminium profielen Gelredome” [2] ) De
belangrijkste elementen van het schaaldak zijn dus de deltaliggers en de diagonalen (die vormen de huid van de
schaal). In dit hoofdstuk zullen deze twee elementen behandeld worden. De deltaligger komt zelfs vaker voor in
het schaaldak. De onderrand van de schotten bestaat ook uit een deltaligger.

4.3 Deltaliggers

De deltaliggers zijn ruimtelijke vakwerkliggers die overspannen van tussenschot naar tussenschot. De
deltaliggers zijn opgebouwd uit  7 of 8 secties. (4100 mm) De doorsnede van de deltaliggers ziet er als volgt uit:

Figuur 2: isometrie deltaligger
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De twee bovenranden van de deltaligger dienen tevens als oplegging voor de dakplaten die op het schaaldak
gemonteerd worden. Daartoe dient de bovenflens van de bovenrand geknikt te zijn uitgevoerd, zodat de
dakplaten een goede oplegging hebben. De bovenrandprofielen worden op normaalkracht en buiging belast, door
het gewicht van de dakplaten en de sneeuwlast of windbelasting. De diagonalen en de onderrand worden
uitsluitend op normaalkracht belast. De drie elementen van de deltaligger worden hieronder apart behandeld.

4.3.1 Gordingen
De bovenrand van de deltaliggers wordt belast op druk met buiging. In de berekening wordt de steun van de
staven door de dakplaten verwaarloosd. Doordat de profielen over een cirkelboog verdeeld zijn worden met
name de gordingen dichtbij de hoedrand belast op dubbele buiging, zie onderstaande figuur.

Dubbele buiging in de gordingen

EG + Sneeuw

Schaal

Hoedrand

Figuur 3: gordingen belast op dubbele buiging

Door de dubbele buiging en de afwezigheid van kniksteunen heeft een profiel met een vergelijkbare stijfheid in
beide richtingen de voorkeur. In het huidige ontwerp zijn er 6  verschillende profielen gebruikt. In de
onderstaande figuur is te zien waar welk profiel is toegepast. De zwaarste profielen zitten in het midden van de
schaal, omdat daar de drukkracht maximaal is (drukzone van de schaal).

Figuur 4: overzicht van de toegepaste gordingen

Plattegrond schaaldak met aanduiding van het type gording
6 is de lichtste en 12 de zwaarste
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In de onderstaande tabel is per profiel aangegeven hoeveel het wordt toegepast, zowel in meters als in kilo’s.
Aan de hand van deze gegevens kan bepaald worden of het rendabel is om ook zes matrijzen te maken voor de
gordingen:

TABEL 2: GEBRUIK GORDING
PROFIELEN
Profiel Totale lengte Gewicht Totaal gewicht Naam
no: [m] [kg/m] [kg]
6 998.4 22.7 22687 i300x300x32x20
7 233.0 26.6 6189 Profiel5
8 266.2 30.5 8123 i300x300x8x8
9 233.0 36.2 8439 i300x300x10x8
10 233.0 39.1 9118 i350x300x10x10
11 399.4 41.2 16446 i350x300x12x12
12 133.1 50.1 6672 i400x300x12x12

Zoals te zien is in de tabel worden alleen profiel 6 en profiel 11 voldoende gebruikt, als er wordt uitgegaan van
de gemiddelde matrijskosten van F20.000,- (respectievelijk F0,90 en F1,25 per kilo gording). Voor de overige
profielen betekent dit een kostenpost van F2,- tot F3,- per kilo gording.

Aan iedere gording worden in twee richtingen diagonalen bevestigd, de bovenvlakdiagonalen en de
wanddiagonalen. In de onderstaande figuur worden drie mogelijke concepten weergegeven voor de gordingen.

Concepten voor de gordingen van het schaaldak

Concept 1:
I-profiel

Concept 2:
I-profiel, gelast

Concept 3:
verkeersportaal

Figuur 5: drie concepten voor het ontwerp van de gording

Concept 1:
Het eerste concept is een soortgelijke oplossing als in het stalen ontwerp. Er wordt een I-profiel geëxtrudeerd
met een geknikte bovenflens. Er zijn in principe zeven verschillende typen gordingen gebruikt in het model,
maar dat aantal zal worden gereduceerd. Voor profiel 7 kan ook 8 worden gebruikt en voor 9 kan ook profiel 10
worden gebruikt. Het weinig toegepaste, maar zeer zware profiel 12 blijft in dit concept bestaan.
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Concept 1: I-profiel, ongelast

17

17

400

300300

8

8

300

20

20

17

8

Lichtste profiel Zwaarste profiel

Figuur 6: I-profiel met geknikte flens

Het nadeel van dit concept is dat er behoorlijk wat extra materiaal gebruikt gaat worden, wat de bezettingsgraad
van de profielen niet ten goede komt. Wat betreft kosten is dit concept echter al voordeliger dan het
oorspronkelijke aluminium ontwerp.

Concept 2:
Het tweede concept gaat nog steeds uit van een I-vormige doorsnede met een geknikte bovenflens. In dit concept
wordt het profiel opgebouwd uit een boven en een onderhelft en een eventueel tussenstuk. Het tussenstuk is een
aluminium plaat met een variabele hoogte, hierdoor zijn er talloze verschillende profielen te maken. Er wordt
gewerkt met een identieke boven en onderflens, om op de matrijskosten te besparen. Er worden twee matrijzen
ontworpen een lichte en een zware uitvoering.

300 400

200

300

9
12 110

Concept 2: I-profiel met variabel lijf

variabel

Lichte gording Zware gording

Figuur 7: variabele hoogte concept
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Hieronder worden de voor- en nadelen van concept 2 opgesomd:

Voordelen:

1. Efficiënt materiaalgebruik, doordat vele verschillende profielen gemaakt kunnen worden. Er kan gevarieerd
worden met het middenstuk van het profiel, ook kunnen de twee verschillende matrijzen gecombineerd
worden.

2. Weinig matrijzen nodig
3. Relatief lichte extrusie profielen, wat de extrusiekosten drukt, evenals de matrijskosten.
4. Lassen op een gunstige plaats in de doorsnede van het profiel (dichtbij de neutrale lijn)

Nadelen:

1. Er zijn vele meters laswerk nodig om de profielen  te maken

Concept 3:
Het derde concept is een combinatie van het ontwerp van het schaaldak en het ontwerp van het Alcoa aluminium
verkeersportaal. In het rapport “Ontwerp aluminium profielen Gelredome” [2] wordt de opbouw van het
schaaldak besproken. Daar komen de deltaliggers ter sprake, welke circa 30 meter overspannen, van tussenschot
naar tussenschot. Deze liggers worden geprefabriceerd in een overdekte hal, zodat er ook gelast kan worden. De
opbouw van de liggers vertoont grote gelijkenis met de opbouw van het aluminium verkeersportaal.

453

200

Concept 3: "verkeersportaal"

Gording licht
t = 5mm

Gording middel
t = 7mm

Gording zwaar
t = 10mm

329

Figuur 8: verkeersportaal concept

Dit concept is dus meer dan een profielvorm voor de gordingen, het is een totaalconcept voor een deltavormige
ligger van circa 30 meter. Alle diagonalen worden aan de gordingen gelast, wat eenvoudig wordt gehouden, door
de “rechte” aansluitingen en de positioneringsribbel. Aan het gordingprofiel worden enkele strippen
geëxtrudeerd, waaraan de overige diagonalen (van het 2D vakwerk) met bouten bevestigd kunnen worden.
Hieronder worden de voor- en nadelen opgesomd van dit alternatief:

Voordelen:

1. Eenvoudige lasverbindingen in de deltaligger, welke in de fabriek gemaakt kunnen worden.
2. Zeer torsiestijf gordingprofiel, tevens zeer geschikt voor opname van dubbele buiging
3. Weinig verbindingsmiddelen nodig

Nadelen:

1. Meerdere complexe matrijzen nodig voor het gordingprofiel
2. Stompe verbindingen tussen twee gordingen zijn lastig te realiseren. Als de verbinding gelast wordt kan

alleen de omtrek van het profiel gelast worden. Een boutverbinding met strippen kan uitkomst bieden.

4.3.2 Wanddiagonalen deltaligger
De wanddiagonalen van de deltaligger zijn de diagonalen van de deltaligger welke niet in het vlak van het
schaaldak liggen. De diagonalen zijn aan één kant bevestigd aan (de onderzijde van) de gordingen en aan de
andere kant aan de onderrand van de deltaligger. De vorm van de diagonaal en de verbindingswijze hangt af van
de vorm van de gording. Er zal hier daarom onderscheid worden gemaakt in dezelfde drie concepten als bij de
gordingen.



Optimalisatie aluminium profielen Gelredome 24-8-1998

Egon Janssen 16

Concept 1:
In het geval van een I-vormig gordingprofiel zal de diagonaal aan de onderzijde van de gording bevestigd
moeten worden. Een bevestiging aan het lijf wordt moeilijk vanwege de plooiverstijvers aan de gording. Er zijn
twee mogelijkheden voor de verbinding:

1. Een lasverbinding, waarbij een koker profiel aan de onderzijde van het gordingprofiel gelast wordt. Het
diagonaalprofiel kan dan vierkant of rond zijn. Door de relatief dikke flens van de gording is het een redelijk
eenvoudige lasverbinding, welke in een binnensituatie gemaakt kan worden.

2. Er wordt een extra strip geëxtrudeerd aan de gording, waaraan de diagonaal gebout wordt. Dit stelt wel een
aantal eisen aan de vorm van de diagonaal. Er kan bijvoorbeeld een combinatie van strip en buis
geëxtrudeerd worden, waarbij de strip dient voor de boutverbinding. In de onderstaande figuur is een
tekening van deze verbinding te zien.

Figuur 9 : verbinding wanddiagonaal aan gording

Concept 2:
Het tweede alternatief werkt ook met I-vormige gordingen met een geknikte bovenflens. Het ontwerp voor de
doorsnede en de verbinding van de wanddiagonalen zal dus hetzelfde zijn als bij de eerste variant.

Concept 3:
In de vorige paragraaf is de wandstaaf voor het derde concept al behandeld. De wanddiagonalen bestaan uit
buisprofielen, welke afgezaagd worden en meteen tegen de gording en onderrandstaaf gelast kunnen worden. De
gehele bewerking vindt in een overdekte ruimte plaats, ivm laswerkzaamheden.

4.3.3 Onderrand deltaligger
De onderrand van de deltaligger heeft diverse verbindingen met de wanddiagonalen. In het geval van een
ontwerp met I-vormige gordingen zijn er weer twee mogelijkheden:

• Een lasverbinding van de diagonalen aan de onderrand
• Een boutverbinding, waartoe er strippen geëxtrudeerd worden aan de onderrand, zodat de diagonalen

eenvoudig bevestigd kunnen worden. In de onderstaande figuur zijn de twee mogelijkheden afgebeeld:

Mogelijkheden bevestiging wanddiagonaal aan gording

Wanddiagonalen gelast
aan gording

Wanddiagonalen gebout
aan gording

Wanddiagonaal profiel,
tpv bevestiging wordt de

buis weggefreesd
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Onderrand deltaligger: variant 1, lasverbinding

Onderrandprofiel
licht, t=7mm

Onderrandprofiel
zwaar, t=8mm

Wanddiagonaal
profiel, t=5mm

131

225

120

100

100

Figuur 10: verbinding wanddiagonalen aan de onderrand met lassen

Bij de lasverbinding wordt de onderrand dusdanig ontworpen dat de aansluitingen haaks zijn. De
wanddiagonalen worden in één richting schuin afgezaagd en kunnen bevestigd worden. Er wordt voorzien in
positioneringsribbels voor een gemakkelijke montage van de wanddiagonalen. Een tweede mogelijkheid wordt
hieronder weergegeven.

Constructie onderrand: variant 2, boutverbinding

diagonaal profiel Onderrandprofiel

strip

305

185

120

100

Verbinding

Cirkel
weggefreesd

84

8

80o

Bouten:
2xM16

Figuur 11: verbinding wanddiagonalen aan de onderrand met bouten

Bij het ontwerp van het onderrandprofiel wordt er voorzien in twee strippen waaraan de wanddiagonalen
bevestigd kunnen worden. De wanddiagonalen hebben de vorm van een strip gecombineerd met een buis. De
buis dient ter vergroting van de stijfheid van het profiel. Ter plaatse van de aansluitingen wordt de buis
weggefreesd, zodat er eenvoudig een boutverbinding gerealiseerd kan worden.
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Voor de eerste en tweede ontwerpvariant van de gordingen kunnen beide verbindingen toegepast worden (lassen
of bouten). In het geval van de derde ontwerpvariant (verkeersportaal ligger) wordt er vanzelfsprekend gebruik
gemaakt van de lasverbinding.

4.3.4 Ontwerpvarianten deltaligger
Nu alle profielen van de deltaligger behandeld zijn kunnen er ontwerpvarianten gemaakt worden. Er zijn vijf
varianten gemaakt. Eerst wordt er een korte omschrijving van de variant gegeven, vervolgens worden er van drie
varianten doorsneden getoond.

1. I-vormige gording, ongelast met boutverbinding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in één keer
geëxtrudeerde, I-vormige gordingen met geknikte bovenflens. De wanddiagonalen worden zowel aan de
gording als aan de onderrandstaaf gebout. De diagonalen worden met bouten bevestigd aan schotten welke
gelast zijn aan het lijf van het I-profiel.

2. I-vormige gording, ongelast met lasverbinding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in één keer
geëxtrudeerde, I-vormige gordingen met geknikte bovenflens. De wanddiagonalen worden zowel aan de
gording als aan de onderrandstaaf gelast. De diagonalen worden met bouten bevestigd aan schotten welke
gelast zijn aan het lijf van het I-profiel.

3. I-vormige gording, gelast met boutverbinding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de samengestelde, I-
vormige gordingen met geknikte boven- en onderflens. De wanddiagonalen worden zowel aan de gording
als aan de onderrandstaaf gebout. De gording is hiertoe voorzien van een strip. De diagonalen worden met
bouten bevestigd aan schotten welke gelast zijn aan de flenzen van het I-profiel. De diagonalen zijn
voorzien van kopplaten.

4. I-vormige gording, gelast met lasverbinding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de samengestelde, I-
vormige gordingen met geknikte boven- en onderflens. De wanddiagonalen worden zowel aan de gording
als aan de onderrandstaaf gelast. De diagonalen worden met bouten bevestigd aan schotten welke gelast zijn
aan de flenzen van het I-profiel. De diagonalen zijn voorzien van kopplaten.

5. Kokervormige gording met lasverbindingen. De gording bestaat uit een in één keer geëxtrudeerd
kokervormig profiel, waarbij de aansluitingen met de (wand)diagonalen haaks zijn. De wanddiagonalen
worden aan de gording en aan de onderrand gelast. De diagonalen worden eveneens gelast, behalve het
kruispunt van de trek en de drukdiagonaal (zie paragraaf 4.4). De diagonalen welke later tussen de
deltaliggers gemonteerd worden zijn bevestigd met een boutvebinding. Deze diagonalen worden tussen twee
strippen geschoven en vastgebout.

Hieronder zijn doorsneden van de deltaligger te zien van variant 1, 4 en 5.

Figuur 12: variant 1

Variant 1: ongelaste I-vormige gordingen met boutverbindingen

Wanddiagonalen gebout
aan gording

Wanddiagonaal profiel,
tpv bevestiging wordt de

buis weggefreesd
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Figuur 13: variant 4

Figuur 14: variant 5

4.3.4 Keuze verbinding
Voor de keuze van het concept voor de deltaligger wordt er een vergelijking gemaakt tussen alle hierboven
varianten. Dit gebeurt in onderstaande tabel. Alle mogelijke combinaties staan daarin vermeld op een
afzonderlijke regel. Iedere kolom is een criterium. Per criterium kunnen punten behaald worden, tussen de 1
(slecht) en 10 (zeer goed). De laatste kolom geeft de totaalscore van alle varianten, de variant met het grootste
aantal punten voldoet het beste aan de gestelde criteria.

Doorsnede deltaligger, variant 4

Wanddiagonalen gelast
aan onderrandprofiel

I-vomige diagonalen,
gebout aan de

gordingen, met behulp
van kopplaten

Gording: geextrudeerd I-vormig
profiel, samengesteld uit drie delen

Wanddiagonalen gelast
aan gording

Platen gelast tussen gording voor
montage diagonalen

Doorsnede deltaligger, variant 5

Wanddiagonalen gelast
aan onderrandprofiel

Kokervomige diagonalen,
gebout aan de gordingen

Gording: geextrudeerd kokervormig
profiel, voorzien van strippen voor

montage diagonalen

Wanddiagonalen gelast aan
gording, aansluiting is

"haaks"

kokervomige diagonalen,
gelast aan de gordingen

Doorsnede
wanddiagonaal

Gat voor bereikbaarheid
bouten
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TABEL 3: KEUZE VARIANT VOOR DELTALIGGER SCHAALDAK

Type gording Type
diagonaal

Aantal
matrijzen

Hoeveel
heid

aluminium

Bewerk-
ingen

Kosten
verbinding
wanddiag

Kosten
verbinding
diagonalen

Totaal:

I-vormige gording,
ongelast

Koker,
gelast

4 6 6 5 4 25

I-vormige gording,
ongelast

Stripkoker,
gebout

4 5 5 6 5 25

I-vormige gording,
gelast

Koker,
gelast

9 7 4 5 4 29

I-vormige gording,
gelast

Stripkoker,
gebout

9 6 3 6 5 29

Kokervormige
gording

Buis gelast 4 6 7 7 8 32

Uit de keuzetabel komt de variant met de speciale profielen als beste naar voren. Dit komt met name door het
geringe aantal bewerkingen (extruderen, recht afzagen, tegen aanslag leggen en lassen). Hierdoor blijven de
verbindingskosten van de verbindingen tussen de gordingen en de wanddiagonalen en de diagonalen van het
schaaldak laag. Met name de verbinding van de diagonalen van het schaaldak aan de I-vormige gordingen is erg
problematisch, vanwege de plooiverstijvingen aan de I-vormige profielen.

Het grote nadeel van de gekozen variant is het grote aantal matrijzen. Het is niet mogelijk om met één matrijs
meerdere profielen samen te stellen, dit betekent dat er drie matrijzen nodig zijn voor de gordingen. Door de
gecompliceerde vorm van de profielen zullen deze matrijzen erg kostbaar zijn.

4.4 Diagonalen schaaldak

De diagonalen komen veelvuldig voor in het schaaldak. Ze zijn steeds toegepast als een kruis, wat weer bestaat
uit een trek- en een drukstaaf. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de diagonalen die toegepast worden in
de deltaligger en de diagonalen die daar later tussen geplaatst worden. De eerste soort wordt namelijk aan de
gordingen gelast, aangezien de complete deltaliggers geprefabriceerd worden.

De diagonalen welke tussen twee deltaliggers geplaatst worden kunnen in het werk niet of moeilijk gelast
worden. Dit betekent dat er een boutverbinding toegepast moet worden, net als bij het stalen ontwerp. Het is
verstandig om in plaats van diverse strippen aan de gordingen te lassen meteen een strip te extruderen. Aan deze
strip kunnen vervolgens de diagonalen gebout worden.

De drukdiagonaal wordt tegen uitknikken in één richting gesteund door de trekdiagonaal. Er is gekozen voor een
kokervormige drukdiagonaal, welke in de zwakke richting gesteund wordt door de trekdiagonaal (ook een
kokerprofiel). De verbinding tussen de druk- en de trekdiagonaal (op de kruising van de diagonalen) wordt
uitgevoerd als een lasverbinding. De verbinding van de diagonalen op de gordingen gebeurt met bouten in de
boven- en onderflens van de koker. Hiertoe wordt aan één zijde een gedeelte van het lijf van de koker
verwijderd. In de onderstaande tekening is het principe detail te zien.
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Montage diagonalen met bouten
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Figuur 15: principe detail diagonaal

De trekdiagonaal is in twee stukken uitgevoerd. De trekdiagonaal heeft eveneens een kokervormige doorsnede,
zodat de bevestiging aan de gordingen hetzelfde is als bij de drukdiagonalen. Zoals in de bovenstaande
afbeelding te zien is bestaat de bevestiging bij de kruising van de trek en de drukdiagonaal uit een lasverbinding.
De diagonalen tussen de deltaliggers worden als “kruis” gemonteerd.

4.4.1 Optimalisatie

Er zijn in het eerste aluminium ontwerp 6 verschillende diagonalen toegepast. In de onderstaande tabel is te zien
hoeveel iedere matrijs gebruikt wordt.

TABEL 4: GEBRUIK
DIAGONAALPROFIELEN
Profiel Totale lengte Gewicht Totaal gewicht Naam
no: [m] [kg/m] [kg]
13 567.4 20.9 11863 i400x300x13x12
14 1276.6 16.1 20556 i400x300x17x13
16 331.0 14.6 4829 k220x220x7x7
17 756.5 12.6 9510 k175x175x7x7
18 4728.0 11.0 51777 k200x200x7x7
41 141.8 18.3 2598 b220x5xx

In de tabel valt op dat voor het eerste aluminium ontwerp allemaal kokers gebruikt zijn, net zoals in het stalen
ontwerp. De afmetingen van de verschillende profielen liggen zeer dicht bij elkaar, profiel 14 en 16 zijn zelfs
identiek. Opvallend is dat profiel 14 en 18 veelvuldig gebruikt zijn. Verder is er voorzien in een extra zware
diagonaal voor de staven nabij de oplegging van het schaaldak. Deze profielen worden zeer weinig toegepast,
voor het geoptimaliseerde ontwerp is het dus zinvol om slechts één matrijs te maken voor de “zware”
diagonalen.

4.4.2 Keuze
Voor het geoptimaliseerde ontwerp zullen drie typen diagonaal (kokervormige doorsnede) ontworpen worden,
eentje voor profiel 18 (licht), eentje voor profiel 14-16-17 (middel) en eentje voor profiel 13 en 41 (zwaar). In de
onderstaande tekening zijn de verschillende profielen te zien:



Optimalisatie aluminium profielen Gelredome 24-8-1998

Egon Janssen 22

Figuur 16: profielen voor diagonalen schaaldak

Zoals eerder opgemerkt worden de diagonalen welke behoren tot de deltaliggers gelast. De diagonalen die later
tussen de deltaliggers gemonteerd worden, worden eerst in kruisvorm gelast (trek en drukdiagonaal). Vervolgens
wordt het “kruis” gemonteerd op locatie. In het onderstaande aansluitingsdetail is dit te zien. Tevens staan de
boutafstanden aangegeven, aan de hand waarvan de boutverbinding gecontroleerd wordt.

Figuur 17: detail aansluiting diagonalen aan gording

4.5 Gevolgen voor ontwerp profielen

Door de keuze voor de kokervormige gording voor het schaaldak en de I-vormige diagonalen verandert de
profielkeuze ingrijpend. Dit betekent dat er nieuwe randvoorwaarden opgesteld moeten worden waaraan de
nieuwe profielkeuze moet voldoen. Uitgangspunt bij deze keuze zijn de resultaten van de eerste berekening met
aluminium profielen. Aangezien deze profielkeuze enigszins overgedimensioneerd was, hoeven de nieuwe
profielen niet dezelfde eigenschappen te bezitten.

In tegenstelling tot de eerste iteratiestap wordt nu niet het oude profiel benaderd door een nieuw profiel, maar
wordt de maximale staafkracht in het oude profiel als uitgangspunt genomen voor het ontwerp van het nieuwe
profiel. De aanname bij deze werkwijze is dat de krachtsverdeling ongewijzigd blijft. Dit is niet juist, omdat door
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het wijzigen van de profielen ook de stijfheidsverhoudingen veranderen en daarmee de krachtsverdeling in de
staven. Vanwege de volgende twee redenen is deze methode toch aanvaardbaar:

1. De capaciteit van de staven wordt niet erg veranderd. Als de oorspronkelijke capaciteit op 100% wordt
gesteld zal de capaciteit wijzigen in ca. 80% tot 110%. Deze wijzigingen zijn niet dusdanig groot dat de
complete krachtswerking gaat veranderen.

2. In het oorspronkelijke aluminium ontwerp zijn bijna alle profielen overgedimensioneerd. Hierdoor zal in de
optimalisatie de capaciteit van alle staven verlaagd worden. De krachtsverdeling blijft hierdoor (bij
benadering) gelijk.

4.5.1 Benodigde matrijzen
Het doel van de optimalisatie is een zo economisch mogelijk ontwerp te genereren voor het schaaldak in
aluminium. Behalve het optimaliseren van de profielen naar de optredende belasting, zodat er minder aluminium
nodig is, moet het aantal matrijzen teruggebracht worden. Voor de deltaliggers en de diagonalen van het
schaaldak is eerder in dit hoofdstuk besproken welke ontwerpstrategie toegepast gaat worden en hoeveel
matrijzen daarvoor nodig zijn.

Voor de overige profielen in het schaaldak voert het te ver om gedetailleerd uit te zoeken wat de optimale
profielvorm is. Voor deze profielen wordt daarom vastgehouden aan de basisvormen uit de eerste profielkeuze:
I-vormig, kokervormig en buisprofiel. Ook de samengestelde profielen (hoedrand, en dergelijke) worden
opgebouwd uit de basisvormen. Er wordt wel geprobeerd het aantal verschillende matrijzen zoveel mogelijk te
beperken.

In het volgende hoofdstuk zal de herziene profielkeuze toegelicht worden. In het laatste hoofdstuk worden de
resultaten van de tweede berekening vergeleken met de oorspronkelijke berekening.
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5 Nieuwe profielkeuze

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de geoptimaliseerde profielkeuze weergegeven voor het schaaldak van het Gelredome. In
het vorige hoofdstuk zijn al voor de deltaliggers en diagonalen de principedoorsneden gegeven. Dit hoofdstuk is
gebaseerd op het Excel werkblad “profielen2” (Bijlage B). Uitgangspunt bij dit werkblad zijn de maximale
normaalkrachten in de profielen van de eerste berekening.

De profielen worden getoetst op doorsnede, knik, kip en plooi. Als alle profielen voldoen wordt er een nieuwe
inputfile voor het raamwerkprogramma RUSTAF gegenereerd. De resultaten van deze tweede berekening
worden in het volgende hoofdstuk weergegeven. In het geoptimaliseerde ontwerp is het aantal matrijzen
teruggebracht tot 14. In de onderstaande figuur zijn al deze profielen weergegeven.

Figuur 18: overzicht nieuwe profielen van het schaaldak

Overzicht van de benodigde matrijzen

Gording licht
t = 5mm

Gording middel
t = 7mm

Gording zwaar
t = 10mm

Diagonaal licht
k200x160x5x6

Diagonaal middel
k200x180x8x6

Diagonaal zwaar
k200x200x10x8

Onderrand
deltaligger

Wanddiagonaal
buis 140x120x4

Algemeen kokerprofiel licht
k160x160x6x6

Algemeen I-profiel middel
i350x260x20x14

Algemeen I-profiel zwaar
i350x260x23x20

Algemene koker zwaar
k260x260x12x12

Algemene koker licht
k180x180x7x7

Algemene koker middel
k240x240x8x8
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5.2 Aantal extrusiematrijzen

In de onderstaande tabel staan de nieuwe profielen weergegeven. De nummers in de meest linkse kolom zijn
volgens de nieuwe nummering, welke loopt van 1 tot en met 14. Ieder nieuw profiel vervangt enkele “oude”
profielen. In de tabel staat per nieuw profiel weergegeven wat de functie van het profiel is, een omschrijving van
het profiel en de oude profielen welke het nieuwe profiel vervangt.

De kolom functie geeft weer of het profiel speciaal voor de toepassing ontworpen is (deltaligger en diagonalen)
of dat het profiel algemeen toegepast wordt. Een algemeen toegepast profiel is een I-profiel of een koker. Deze
worden ingezet in de schotten en de hoedrand.

TABEL 5: OVERZICHT NIEUWE
PROFIELEN
No: Functie: Type: Vervanging voor:
(nieuw) Omschrijving nummers:

1 algemeen koker ultra licht 15 24 26 27 33 34 37 38 39
2 algemeen i350x260x20x14x80 2 3
3 algemeen i350x260x23x20x73 4
4 deltaligger gording licht 6 7
5 deltaligger gording middel 8 9
6 deltaligger gording zwaar 10 11 12
7 diagonaal diagonaal zwaar 13 41
8 diagonaal diagonaal middel 14 16 17
9 diagonaal diagonaal licht 18
10 deltaligger wandstaaf deltaligger 19 36 40
11 deltaligger onderrand deltaligger 20 21
12 algemeen koker zwaar 1 25 43
13 algemeen koker licht 23 31 45 5 35 42
14 algemeen koker middel 28 29 44 32

Niet meer gebruikt: 22 30 46

5.3 Ontwerp nieuwe profielen

Voor het geoptimaliseerde ontwerp van het schaaldak is het aantal profielen teruggebracht tot 14 stuks. Hiervoor
is al aan de hand van de functies van de profielen en de verbindingen weergegeven hoe die nieuwe 14 profielen
er ongeveer uitzien. Voor de bepaling van de exacte afmetingen is er een uitgebreide ontwerpberekening
gemaakt. Deze berekening is bijgevoegd als bijlage B. In deze paragraaf zal het verloop van die
ontwerpberekening toegelicht worden. In de volgende paragraaf worden de resultaten weergegeven. Met de
gevonden afmetingen van de profielen wordt een nieuwe berekening gemaakt met het programma RUSTAF. De
toelichting hieronder loopt gelijk op met de hoofdstukken in de bijlage, er wordt ook steeds een paginanummer
genoemd.

5.3.1 Profielen (omnummering) (pagina 1 bijlage B)

In het eerste gedeelte van de ontwerpberekening wordt er voor de oorspronkelijke 46 profielen een vervangend
profiel gezocht. De ontwerpberekening gaat uit van de maximale staafkrachten in ieder van de 46 profielen. In
het eerste gedeelte wordt er aan ieder “oud” profiel een nieuw profiel gekoppeld. Vervolgens wordt er in het
vervolg van de berekening bekeken of het nieuwe profiel een goede vervanger is.

Dit hoofdstuk van de bijlage wordt ook gebruikt om een gewichtsberekening te maken van het nieuwe ontwerp.
Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan de zogenaamde speciale profielen (zie volgende paragraaf) omdat
deze meestal zijn opgebouwd uit meerdere profielen. Het resultaat is een overzicht met van ieder profiel een
benodigd aantal kilo. Dit overzicht is ook in paragraaf 5.4 opgenomen.

5.3.2 Speciale profielen (pagina 4 bijlage B)

In dit gedeelte worden de profieleigenschappen van de samengestelde profielen bepaald. Dit zijn ruimtelijke
vakwerkliggers welke in het RUSTAF model zijn geschematiseerd als een enkele staaf. Van deze profielen
worden de doorsnedegrootheden bepaald. Tevens worden de aannamen vermeld. Deze zijn identiek aan de
aannamen bij het stalen ontwerp. Dit om de uiteindelijke vergelijking zo eerlijk mogelijk te houden.
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In dit gedeelte van de bijlage worden ook de afmetingen van de bijzondere profielen weergegeven. Het gaat hier
om de gecompliceerde gordingprofielen, de onderrandstaven van de deltaliggers en het wanddiagonaalprofiel.
Van deze profielen wordt er steeds aan de hand van een tekening van de doorsnede de afmetingen weergegeven.
Tevens wordt het maatgevende plaatveld voor de plooitoetsing bepaald.

5.3.3 Basisgegevens aluminium profielen (pagina 11 bijlage B)

Op dit blad worden de materiaal en profielgegevens weergegeven. Er wordt gewerkt met aluminiumlegeringen
uit de 6000 en 7000 serie. De 6000 serie geniet de voorkeur, vanwege de betere verwerkbaarheid en de lagere
kosten.

Van de profielen zijn de afmetingen en de doorsnedegrootheden weergegeven In de onderstaande tabel is dit nog
eens samengevat. De profielen met een nummer boven de 14 zijn de samengestelde profielen (zie paragraaf
5.3.2)

TABEL 6: PROFIELGEGEVENS OPTIMALE
PROFIELKEUZE
No: Naam: type: h b tf tw fyd A Iy Iz Npl

mm mm mm mm N/mm² mm² mm4 mm4 kN

1 koker ultra licht k 160 160 6 6 250 3696 14631232 14631232 924
2 i350x260x20x14x80 i 350 260 20 10 250 19605 396284454 127689567 4901
3 i350x260x23x20x73 i 350 260 23 20 250 22702 443605536 132053401 5676
4 gording licht s 325 451 5 5 250 11307 118774262 443605536 2827
5 gording middel s 325 451 7 7 250 14948 156253264 218808078 3737
6 gording zwaar s 325 451 10 8 250 19666 215871721 306915794 4917
7 diagonaal zwaar k 200 200 10 8 250 7270 47022902 41106299 1817
8 diagonaal middel k 200 180 8 6 250 5810 36778205 27967084 1452
9 diagonaal licht k 200 160 5 6 250 3902 22261503 17052308 975
10 wandstaaf deltaligger s 140 120 4 0 250 1699 4075174 3528107 425
11 onderrand deltaligger s 201 254 4 5 250 4123 21814878 19184948 1031
12 koker zwaar k 260 260 12 12 250 11904 122309632 122309632 2976
13 koker licht k 180 180 7 7 250 4844 24202239 24202239 1211
14 koker middel k 240 240 8 8 250 7424 66677419 66677419 1856
15 profiel 5 k 180 180 7 7 250 9688 12110000000 48404477 2422
16 profiel 32 k 240 240 8 8 250 61848 112288000000 1375694326 15462
17 profiel 35 k 180 180 7 7 250 9688 33531330560 48404477 2422
18 profiel 36 s 140 120 4 0 250 3397 8150348 7056213 849
19 profiel 42 k 180 180 7 7 250 9688 3027500000 48404477 2422
20 niet meer gebruikt

5.4 Belasting op de profielen (pagina 12 bijlage B)

Dit gedeelte van de bijlage geeft de maatgevende belastingen weer voor alle 46 profielen, zoals ze toegepast zijn
in het eerste aluminium ontwerp. Helaas zijn alleen de maximale trekkracht en drukkracht opgenomen en niet de
bijbehorende momenten. Zoals uit de resultaten bleek is de invloed van deze momenten gering, behalve bij de
gordingen van het schaaldak. Op het blad is ook van ieder profiel de systeemlengte weergegeven. Deze waarde is
nodig bij de knikberekeningen.

5.5 Capaciteit van de profielen

5.5.1 I-ligger (pagina 18 bijlage B)

In dit hoofdstuk wordt het kipmoment bepaald voor I-vormige profielen. Voor de overige profielen is het
kipmoment gelijk aan het maximaal opneembare moment (lineair elastisch).

5.5.2 Sterkte (pagina 19 bijlage B)

De sterkte van de profielen wordt lineair elastisch bepaald. Er wordt geen rekening gehouden met stompe lassen
in het profiel. In de gebruikte profielen komen ook geen langslassen voor. Hierdoor wordt er voor alle profielen
gewerkt met de rekenwaarde voor de 0,2% rekgrens van de desbetreffende legering. Voor de bepaling van het
maximaal opneembare moment wordt er gebruik gemaakt van het elastisch weerstandsmoment.
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5.5.3 Moment (pagina 20 bijlage B)

Het moment wordt op elf plaatsen in het profiel bepaald, gegeven het begin-, midden- en eindmoment. Dit
gebeurt door eerst een q-last te berekenen. Deze methode wordt niet gebruikt vanwege het ontbreken van de
gegevens omtrent het moment.

5.5.4 Plooi lijf (pagina 21 bijlage B)

In dit gedeelte wordt een relatieve plooislankheid van het lijf bepaald. Dit gebeurt voor I-profielen en voor
kokers. Eerst wordt bekeken hoe de spanning verloopt in het lijf (overal druk, of ook een gedeelte trek).
Vervolgens wordt er aan de hand van een tweede orde polynoom de plooislankheid bepaald. Dit is uitvoerig
beschreven in [1].

5.6 Toetsing van de profielen

5.6.1 Toetsing knik om de Y-as (pagina 13 bijlage B)

Er wordt getoetst op knik (met buiging). Helaas zijn er geen gegevens omtrent de buiging in de staven. Iedere
staaf wordt getoetst, met als uitgangspunt de drukbelasting en de kniklengte. Overal is gewerkt met de
systeemlengte voor de kniklengte. Het resultaat van de kniktoetsing om de Y-as is een unity check, welke tussen
de 0 en 1,0 behoort te liggen. Er zijn enkele profielen in het schaaldak waar nooit een drukkracht in komt. Deze
worden niet getoetst op knik (Unity check = 0).

5.6.2 Toetsing knik om de Z-as (pagina 14 bijlage B)

Bij de toetsing op knik om de Z-as wordt er naar de zwakke as van het profiel gekeken. Er wordt hier conform
NEN 6710 [4] geen rekening gehouden met het uitkippen van de ligger, in tegenstelling met de kniktoetsing om
de Y-as. Verder is de toetsing identiek aan de andere kniktoets. Voor de diagonalen van het schaaldak wordt er
echter gewerkt met een gereduceerde kniklengte van 0,5 L. Dit is geoorloofd vanwege de steun van de
trekdiagonaal.

5.6.3 Toetsing doorsnede (pagina 15 bijlage B)

De doorsnedetoetsing wordt op elf punten uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het
blad “moment” (paragraaf 5.5.3). Omdat er geen momenten zijn ingevoerd in de ontwerpberekening is de
doorsnedetoets in alle doorsneden identiek (alleen normaalspanning). Het resultaat van de doorsnedetoets is een
unity check doorsnede, welke eveneens onder de 1,0 dient te liggen. Er wordt geen rekening gehouden met
dwarskracht.

5.6.4 Toetsing plooi (pagina 16 bijlage B)

De plooitoetsing toets op lokaal bezwijken van de drukflens. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende
gevallen:

• I-profiel. Hierbij wordt de drukflens met verstijvingsribben getoetst. Er wordt gekeken naar plooi van de
drukflens, van de verstijver en de combinatie. Ook wordt het plooien van het lijf van het I-profiel bekeken.
Dit gebeurt in het blad “plooi lijf”, (paragraaf 5.5.4).

• Koker. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele verstijvers in de koker. Zowel de drukflens als het
lijf worden getoetst.

• Speciaal profiel. Van de vreemdsoortige profielen (gordingen, onderrandstaaf en wanddiagonaal) wordt er
aan de hand van de b/t verhoudingen van het profiel getoetst op plooi. Er wordt geen rekening gehouden met
een trekzone in het profiel (er wordt getoetst op het meest ongunstige plaatveld)

Het resultaat van de plooitoets is een unity check. Voor de profielen waar nooit druk in heerst wordt de unity
check 0. Aan de waarde van de reductiefactor ωplooi is te zien hoe gevoelig de profielen zijn voor plooi. Voor
sommige profielen is plooi maatgevend. Dit komt doordat door het speciale ontwerp van de profielen de
buitenafmetingen al vastliggen. Als er nu maar weinig belasting in het profiel zit, betekent dat slanke plaatdelen,
waardoor plooi maatgevend wordt.

5.6.5 Toetsing kip (pagina 17 bijlage B)

De kiptoets is speciaal voor liggerprofielen, zonder een noemenswaardige normaalkracht. Deze profielen komen
niet voor in het schaaldak. Dit komt doordat door de krachtswerking van het schaaldak er alleen voornamelijk
normaalkracht in de staven aanwezig is. Hierdoor is de unity check voor alle profielen gelijk aan 0.
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5.4 Resultaten optimalisatie

5.4.1 Inleiding (pagina 22 bijlage B)

Op het blad resultaten worden van alle 46 profielen de diverse unity checks weergegeven. In de voorlaatste
kolom staat de maatgevende unity check. In de laatste kolom het maatgevende geval. Opvallend is dat knik en
plooi vaak maatgevend zijn, hetgeen duidt op niet volledige benutting van het materiaal.

5.4.2 Maatgevende toetsingen
Door de profielen steeds aan te passen op de heersende belasting zijn optimale profielen gezocht, welke nog net
voldoen. Opgemerkt wordt dat deze profielen goed gedimensioneerd zijn op de maatgevende staaf. Als een
profiel 200 keer gebruikt wordt is het maar voor één geval optimaal.

De resultaten worden hieronder weergegeven in een tweetal tabellen. In de eerste tabel wordt van de 14 nieuwe
profielen weergeven welke unity check maatgevend is. Een unity check van 1,0 geeft aan dat het profiel nog net
voldoet. De profielen zijn dusdanig geoptimaliseerd dat de maximale check net onder de 1,0 ligt. Een
uitzondering zijn de gordingen. Dit komt doordat hierop ook een aanzienlijk moment werkt ten gevolge van de
belasting van de dakplaten. In de ontwerpberekening is dit niet meegenomen, waardoor de gordingen aan de
veilige kant gedimensioneerd zijn.

In de vierde kolom is te zien welk mechanisme maatgevend is. Dit geeft ook een idee voor verbetering van het
profiel, als plooi bijvoorbeeld maatgevend is dan betekent dat, dat er slanke plaatdelen in het profiel zitten. Als
knik maatgevend is, is het profiel gedrongen van vorm. De laatste kolom geeft weer welk oude profielnummer
maatgevend is.

TABEL 7: RESULTATEN NIEUWE
PROFIELKEUZE
No: Type: max. check maatgevend oud no:
(nieuw)

1 koker ultra licht 0.921 knik y 15
2 i350x260x20x14x80 0.983 dsn 3
3 i350x260x23x20x73 0.971 dsn 4
4 gording licht 0.873 plooi 7
5 gording middel 0.594 plooi 9
6 gording zwaar 0.828 knik y 12
7 diagonaal zwaar 0.996 knik y 13
8 diagonaal middel 0.966 knik y 14
9 diagonaal licht 0.795 knik y 18
10 wandstaaf deltaligger 0.728 knik z 40
11 onderrand deltaligger 0.976 plooi 21
12 koker zwaar 0.880 knik y 25
13 koker licht 0.878 dsn 31
14 koker middel 0.909 dsn 31
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In de tweede tabel is te zien hoeveel kilo er benodigd is voor de 14 nieuwe profielen. Voor alle profielen is eerst
bepaald hoeveel meter profiel er benodigd is. Vervolgens wordt het totaalgewicht bepaald. Dit is een belangrijk
gegeven, omdat hieraan te zien is of de kosten van een matrijs geoorloofd zijn. Er wordt een minimale
hoeveelheid van 5000 kg aangehouden. Alle profielen halen die grens. Opvallend is dat er enkele profielen zijn
die zeer veel gebruikt worden. Voor de “uitzonderingen” wordt dan een iets zwaarder profiel gebruikt.

TABEL 8: GEBRUIK VAN DE
MATRIJZEN
No: Type: Lengte Gewicht Totaal Rendabel?
(nieuw) [m] [kg/m] [kg] >5000kg ?

1 koker ultra licht 3246 10.0 32388 OK
2 i350x260x20x14x80 233 52.9 12331 OK
3 i350x260x23x20x73 154 61.3 9425 OK
4 gording licht 1231 30.5 37592 OK
5 gording middel 499 40.4 20148 OK
6 gording zwaar 765 53.1 40643 OK
7 diagonaal zwaar 709 19.6 13920 OK
8 diagonaal middel 2364 15.7 37081 OK
9 diagonaal licht 4728 10.5 49805 OK
10 wandstaaf deltaligger 5027 4.6 23054 OK
11 onderrand deltaligger 1123 11.1 12504 OK
12 koker zwaar 238 32.1 7649 OK
13 koker licht 2298 13.1 30049 OK
14 koker middel 616 20.0 12348 OK

Met deze profielkeuze wordt een nieuwe berekening gestart. Hiertoe worden er weer de benodigde invoerfiles
voor het pakket RUSTAF gegenereerd. De staafkrachten van RUSTAF worden gesorteerd en getoetst volgens
het aluminiumprogramma [1]. De resultaten van deze berekening worden in het volgende hoofdstuk besproken.
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6 Resultaten tweede ontwerp profielen

6.1 Inleiding

Met de geoptimaliseerde profielkeuze is een nieuwe berekening gemaakt met het programma RUSTAF. De
resultaten zijn weer met het Programma Structuur Diagram (PSD) [1] getoetst. In dit hoofdstuk worden de
resultaten van die toetsing weergegeven. Omdat het aantal profielen behoorlijk is gedaald zijn de resultaten van
de nieuwe berekening een stuk overzichtelijker. Eerst worden de resultaten op dezelfde wijze weergegeven als
de resultaten van de vorige berekening. Vervolgens worden de resultaten per nieuw profiel weergegeven.

6.2 Resultaten

In de tabel op de volgende pagina worden de resultaten op dezelfde wijze weergegeven als bij de eerste
berekening. De profielen zijn gerubriceerd volgens de originele indeling, welke door ABT gemaakt is voor het
stalen ontwerp. Er wordt onderscheid gemaakt in profielen voor de onderrand, de gordingen, de diagonalen, de
deltaliggers en de schotten.

De eerste kolom geeft de doorsnede van het profiel in mm². De tweede kolom geeft het aantal profielen weer wat
getoetst is door het PSD. Alle speciale profielen (samengestelde ruimtelijke vakwerken, welke door één staaf
vervangen zijn) worden door het PSD niet getoetst. De kolom gewicht geeft het totaal gewicht weer van het
betreffende profiel. Hiervoor is ook de lengte per profiel benodigd, welke niet in de tabel is weergegeven.

De laatste drie kolommen vertellen iets over de controles. De kolom gemiddelde check geeft de gemiddelde
check weer van alle maximale controles. Ieder profiel wordt onderworpen aan 5 controles, te weten doorsnede,
knik y, knik z, plooi en kip. De hoogste waarde van deze controles wordt weergegeven voor iedere staaf. Van
alle staven die tot een bepaald profiel behoren wordt er het gemiddelde van de maximale waarden bepaald. De
maximale check is de maximale waarde van alle staven behorend tot een bepaald profiel. Deze check is dus
maatgevend voor het profiel. De standaardafwijking zegt iets over de spreiding van de maximale controles rond
de gemiddelde check. Idealiter is het gemiddelde hoog, de spreiding laag en het maximum juist onder de 1,0.
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TABEL 9: RESULTATEN TWEEDE BEREKENING
RUSTAF
Onderrand A aantal gewicht gem check max check st dev
1 11904 15 3744 0.278 0.453 0.111
2 19605 12 5285 0.419 0.495 0.061
3 19605 20 7047 0.625 0.672 0.036
4 22702 22 9425 0.673 0.824 0.075
5 9688 60 13058 0 0 0
15 3696 120 7789 0.371 0.770 0.147
38 3696 16 3790 0.543 0.616 0.066
39 3696 16 4003 0.661 0.706 0.041
46 80000 6 0 0 0 0
Gordingen A aantal gewicht gem check max check st dev
6 11307 119 30480 0.403 0.727 0.200
7 11307 28 7112 0.747 1.180 0.250
8 14948 32 10745 0.566 0.665 0.053
9 14948 28 9402 0.406 0.646 0.148
10 19666 28 12370 0.334 0.567 0.139
11 19666 48 21205 0.657 0.741 0.064
12 19666 16 7068 0.805 0.911 0.047
Diagonalen A aantal gewicht gem check max check st dev
13 7269.5 47 11136 0.607 1.083 0.236
14 5809.5 108 20024 0.546 0.985 0.247
16 5809.5 28 5191 0.718 0.837 0.120
17 5809.5 64 11866 0.548 0.782 0.132
18 3901.5 400 49805 0.323 0.767 0.177
41 7269.5 12 2784 0.858 0.923 0.036
Deltaliggers A aantal gewicht gem check max check st dev
19 1698.6 559 18559 0.268 0.678 0.142
20 4123.1 112 10003 0.354 1.620 0.321
21 4123.1 28 2501 0.601 1.428 0.358
40 1698.6 40 1330 0.409 0.901 0.262
Schotten A aantal gewicht gem check max check st dev
23 4844 7 783 0.345 0.925 0.244
24 3696 22 1771 0.478 0.644 0.125
25 11904 16 3524 0.706 0.989 0.205
26 3696 62 5407 0.346 0.774 0.169
27 3696 6 1283 0.171 0.234 0.040
28 7424 22 2882 0.462 0.963 0.245
29 7424 18 3100 0.508 0.735 0.118
31 4844 38 3836 0.406 1.156 0.271
32 61848 20 25048 0.000 0.000 0.000
33 3696 33 2767 0.178 0.331 0.055
34 3696 54 3334 0.181 0.322 0.075
35 9688 42 8715 0.000 0.000 0.000
36 3397.2 57 3164 0.000 0.000 0.000
37 3696 36 2245 0.216 0.458 0.098
42 9688 18 3391 0.000 0.000 0.000
43 11904 2 382 0.647 0.675 0.028
44 7424 2 353 0.851 0.913 0.062
45 4844 2 266 0.910 0.985 0.076
Totaal aantal gewicht gem check max check

2441 357973 0.489 1.620



Optimalisatie aluminium profielen Gelredome 24-8-1998

Egon Janssen 32

In de volgende grafiek worden de maximale checks van alle staven gecategoriseerd en weergegeven in een
staafdiagram. Er worden 11 klassen gemaakt. Als de maximale check van een profiel bijvoorbeeld 0,67 is, valt
het in de klasse 0,6 t/m 0,7. Het diagram geeft weer hoeveel staven in iedere klasse vallen. Ideaal zou zijn als alle
staven in een hoge klasse vallen (bijvoorbeeld groter dan 0,7). Doordat er maar enkele profielen zijn worden er
maar enkele staven goed benut. De meeste staven zijn overgedimensioneerd.

Ook is te zien dat er 18 staven een maximale check hebben van meer dan 1,0. Dit betekent dat deze staven niet
voldoen. Gezien het geringe aantal is dit niet zorgwekkend. Een oplossing is deze staven te lokaliseren en te
vervangen door een sterker profiel.

De 18 staven met een hoogste check groter dan 1,0 zijn als volgt onder te verdelen:

• 6 staven van het type “gording licht”. Deze kunnen vervangen worden door een “gording middel”.
• 3 staven van het type “koker middel”. Deze kunnen vervangen worden door een “koker zwaar”.
• 2 staven van het type “diagonaal licht”. Deze kunnen vervangen worden door een “diagonaal middel”.
• 7 staven van het type “onderrand deltaligger”. Gezien de hoge gemiddelde check van dit profiel (profiel 20

met een gemiddelde check van 0,60 en een spreiding van 0,32) is het raadzaam om dit profiel iets zwaarder
te maken.

Geconcludeerd kan worden dat door het optimaliseren van de profielen, de bezettingsgraad niet  wezenlijk is
toegenomen. Gezien de complexiteit van de constructie van het schaaldak is het zeer ingewikkeld om met weinig
profielen een goede bezetting te creëren. Om dit te bereiken zal in ieder geval geschoven moeten kunnen worden
met de profielindeling. Dit kost weer erg veel tijd.

In de bijlage zijn soortgelijke grafieken opgenomen als hierboven, alleen dan opgesplitst naar functionele
eenheid van het schaaldak (onderrand, deltaliggers, etc.). Hieruit blijkt dat sommige functionele eenheden een
veel hogere bezettingsgraad hebben dan andere. De gordingen scoren bijvoorbeeld erg goed.

In de laatste grafiek (op de volgende pagina) wordt voor ieder profiel de maximale check, de gemiddelde check
en de standaarddeviatie grafisch weergegeven.

Tweede berekening, verdeling unity checks alle staven schaaldak
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De bovenstaande resultaten kunnen vergeleken worden met de resultaten van de eerste berekening. Dit gebeurt
in het volgende hoofdstuk. Hierna worden de resultaten per nieuw profiel weergegeven. Aangezien er maar 14
matrijzen zijn, zijn deze uitkomsten veel overzichtelijker. In de onderstaande tabel staat per nieuw profiel de
voorspelde maximale check en de werkelijke maximale check. De voorspelde maximale checks zijn afkomstig
uit tabel 7. Hierbij werd de oude krachtsverdeling aangehouden en werd de invloed van buigende momenten
verwaarloosd.

TABEL 10: RESULTATEN 2e BEREKENING RUSTAF
Uitkomsten gerubriceerd per nieuw profiel
Alleen gecontroleerde staven worden meegenomen
Profiel Aantal voorspelde gerealiseerde gerealiseerde

[stuks] maximale check maximale check gemiddelde check
koker ultra licht 365 0.92 0.77 0.33
i350x260x20x14x80 32 0.98 0.67 0.55
i350x260x23x20x73 22 0.97 0.82 0.67
gording licht 147 0.87 1.18 0.47
gording middel 60 0.59 0.67 0.49
gording zwaar 92 0.83 0.91 0.58
diagonaal zwaar 59 1.00 1.08 0.66
diagonaal middel 200 0.97 0.99 0.57
diagonaal licht 400 0.80 0.77 0.32
wandstaaf deltaligger 599 0.73 0.90 0.28
onderrand deltaligger 140 0.98 1.62 0.40
koker zwaar 33 0.88 0.99 0.51
koker licht 47 0.88 1.16 0.42
koker middel 42 0.91 0.96 0.50

Zoals de eerdere grafieken al lieten zien, zegt de bovenstaande tabel weinig over de efficiëntie van de gebruikte
profielen. Er wordt alleen aangetoond dat het zwaarst belaste profiel nog net voldoet.

Resultaten per profiel, tweede berekening
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7 Vergelijking met oorspronkelijke profielkeuze

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de oorspronkelijke en de geoptimaliseerde profielkeuze vergeleken. Er wordt gekeken
naar het totaalgewicht van het schaaldak, het aantal matrijzen en de verbindingen.

7.2 Gewichtsberekening

In de onderstaande tabel staat een beknopte gewichtsberekening van het schaaldak. Links staat het
oorspronkelijke ontwerp en rechts het geoptimaliseerde. Er wordt uitgegaan van de nieuwe profielindeling.

TABEL 10: GEWICHTSBEREKENING DIVERSE
ONTWERPEN
Op basis van de nieuwe profielindeling
Profiel: Type: Staal: Alu 1: Alu 2:
Nummer Omschrijving [ton] [ton] [ton]
1 koker ultra licht 67.8 35.8 32.4
2 i350x260x20x14x80 27.6 13.7 12.3
3 i350x260x23x20x73 23.7 11.4 9.4
4 gording licht 57.3 28.9 37.6
5 gording middel 36.8 16.6 20.1
6 gording zwaar 68.9 32.2 40.6
7 diagonaal zwaar 27.9 14.5 13.9
8 diagonaal middel 65.8 34.9 37.1
9 diagonaal licht 88.1 51.8 49.8

10 wandstaaf deltaligger 48.1 20.5 23.1
11 onderrand deltaligger 24.9 13.1 12.5
12 koker zwaar 15.3 7.5 7.6
13 koker licht 82.3 47.0 30.0
14 koker middel 98.8 38.1 31.4

totaal: 733.4 365.9 358.0

Uit de tabel blijkt dat het gewicht niet wezenlijk is afgenomen. Dit komt doordat er minder profielen gebruikt
worden. Hierdoor zijn er meer staven waarvoor het profiel niet optimaal is (unity check van ruim onder de 1,0).
Toch is het gewicht iets lager dan het eerste ontwerp. Dit komt omdat er nu profielen ontworpen zijn uitgaande
van een krachtsverdeling in een aluminium schaal. De eerste profielkeuze is namelijk gebaseerd op de
krachtsverdeling van het stalen ontwerp. Omdat het eigen gewicht van dit ontwerp een factor twee hoger is, was
het eerste aluminium ontwerp behoorlijk overgedimensioneerd.

7.3 Resultaten optimalisatie

Als de resultaten van de tweede berekening vergeleken worden met de eerste berekening vallen de volgende
zaken op:

• Er is weinig gewicht bespaard
• Dezelfde resultaten wordt bereikt met minder verschillende profielen
• De bezettingsgraad is niet verbeterd, er zijn nog steeds zeer veel profielen die slechts weinig benut worden

Door het aantal profielen terug te brengen zijn er behoorlijk wat matrijskosten bespaard. In het tweede ontwerp
is het aantal verschillende profielen teruggebracht tot slechts 14 stuks. De meeste profielen zijn echter wel
gesloten profielen (kokerachtige vorm), wat de kosten van de matrijzen behoorlijk opdrijft. Volgens een ruwe
schatting van Bayards zijn de kosten voor de matrijzen ongeveer F100.000.

Door de optimale vormgeving van de profielen wordt de montage wel eenvoudiger. Er zijn geen gegevens van
de fabricagekosten van het eerste ontwerp. De bewerkingskosten voor het geoptimaliseerde ontwerp zijn volgens
Bayards F13,- per kilo. Met name het grote aantal stompe lassen om de gewenste lengte profiel te verkrijgen zijn
erg duur. In het laatste rapport wordt er dieper ingegaan op de kosten van het geoptimaliseerde aluminium
ontwerp.
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8 Conclusies

8.1 Inleiding

Gesteld kan worden dat het technisch mogelijk is om het schaaldak van het Gelredome uit te voeren in
aluminium. In deze studie wordt het bestaande ontwerp omgewerkt tot een ontwerp in aluminium. Er wordt
hiermee een gewichtsbesparing van 50% bereikt.

Door de analyse van de resultaten van de berekening en de toetsing wordt er inzicht verkregen in de
krachtswerking in de schaal en de bezettingsgraad. Hieruit blijkt dat de profielen niet optimaal benut worden.

Om een project als dit uit te voeren moet er wel gebruik gemaakt worden van de grotere extrusiepersen in
Europa. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor de aluminium profielen wat hoger liggen.

8.2 Resultaten optimalisatie

Het eerste ontwerp voor het schaaldak in aluminium bereikt een gewichtsbesparing van 50% ten opzichte van het
gerealiseerde stalen ontwerp. (365 ton voor aluminium en 733 ton voor staal). Het resultaat van het
optimalisatieproces levert een ongeveer even zwaar ontwerp op, 358 ton. Hetzelfde doel wordt echter bereikt met
slechts 14 verschillende profielen, terwijl voor het oorspronkelijke stalen ontwerp en het eerste aluminium
ontwerp nog 46 profielen gebruikt werden. Ook de verbindingen zijn eenvoudiger van opzet, vergeleken met het
eerste aluminium ontwerp. De bezettingsgraad is na de optimalisatie vergelijkbaar, helaas is er geen verbetering
opgetreden, hiervoor zal per staaf bekeken moeten kunnen worden welk profiel optimaal is.
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Eerste berekening, verdeling unity checks gordingen
totaal 300 staven

0

5

70

51

38

45

49

34

4

0

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

<0.1 >0.1 <0.2 >0.2 <0.3 >0.3 <0.4 >0.4 <0.5 >0.5 <0.6 >0.6 <0.7 >0.7 <0.8 >0.8 <0.9 >0.9 <1.0 >1.0

grootte unity check

aa
nt

al
 s

ta
ve

n



Eerste berekening, verdeling unity checks onderrand
totaal 189 staven
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Eerste berekening, verdeling unity checks deltaliggers
totaal 736 staven
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Eerste berekening, verdeling unity checks diagonalen
totaal 708 staven
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Eerste berekening, verdeling unity checks schotten
totaal 321 staven
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profielen

1 Nieuwe profielkeuze

1.1 Profielen na optimalisatie
gew. oude nieuw nieuwe gew.

No: functie oude type oud vorm no: vorm nieuw
oud (ton) i,k,b,o i,k,s (ton)
1 Onderrand van de hoedrand Profielnaam 3.4 i 12 k 3.7
2 Onderrand van de hoedrand 0 5.1 i 2 i 5.3
3 Onderrand van de hoedrand i300x300x10x10 8.6 i 2 i 7.0
4 Onderrand van de hoedrand i400x300x20x10 11.4 i 3 i 9.4
5 hoedrand (eigenlijk een 2d vakwerk) i300x300x25x22 20.5 o 15 k 13.1
6 Gording i300x300x32x20 22.7 i 4 s 30.5
7 Gording Profiel5 6.2 i 4 s 7.1
8 Gording i300x300x8x8 8.1 i 5 s 10.7
9 Gording i300x300x10x8 8.4 i 5 s 9.4
10 Gording i350x300x10x10 9.1 i 6 s 12.4
11 Gording i350x300x12x12 16.4 i 6 s 21.2
12 Gording i400x300x12x12 6.7 i 6 s 7.1
13 diagonaal 2d vakwerk in schaal i400x300x13x12 11.9 k 7 k 11.1
14 diagonaal 2d vakwerk in schaal i400x300x17x13 20.6 k 8 k 20.0
15 diagonaal vertikale hoedrand k250x250x8x8 9.9 k 1 k 7.8
16 diagonaal 2d vakwerk in schaal k220x220x7x7 4.8 k 8 k 5.2
17 diagonaal 2d vakwerk in schaal k175x175x7x7 9.5 k 8 k 11.9
18 diagonaal 2d vakwerk in schaal k200x200x7x7 51.8 k 9 k 49.8
19 wandstaaf 3d ligger k200x200x6x6 15.4 b 10 s 18.6
20 onderrandstaaf 3d ligger k175x175x6x6 9.8 k 11 s 10.0
21 onderrandstaaf 3d ligger b150x3xx 3.3 k 11 s 2.5
22 Niet meer gebruikt!! 20 0.0
23 buit. en binnenste cirkel kopsch. k200x200x7x7 1.7 i 13 k 0.8
24 binnenste cirkel kopschot i300x300x8x8 2.7 i 1 k 1.8
25 wandstaven cirkel kopchot i300x300x10x10 3.5 k 12 k 3.5
26 onderste diag. cirkel tussensch. i180x180x8x8 5.4 k 1 k 5.4
27 gr. diag. binnen cirkel tussenschot k260x260x12x12 1.1 b 1 k 1.3
28 wandstaven kopschot k160x160x6x6 2.9 k 14 k 2.9
29 wandstaven kopschot b200x5xx 2.3 k 14 k 3.1
30 Niet meer gebruikt!! 20 0.0
31 binnenste cirkel tussenschot k200x200x7x7 6.0 i 13 k 3.8
32 Onderr. kopsch. (rail + vakwerk) i200x200x5x5 32.4 o 16 k 25.0
33 buitenste cirkel tussenschot i250x250x8x8 3.8 i 1 k 2.8
34 diagonalen cirkel tussenschot Profiel32 2.6 b 1 k 3.3
35 Onderr. drieh.ligger tussensch. i200x200x7x6 13.7 o 17 k 8.7
36 wandstaven drieh.ligger tussensch. b180x5xx 3.5 o 18 s 3.2
37 bovenr. drieh. ligger tussensch. Profiel35 3.1 i 1 k 2.2
38 stabiliteitsverband in ondervlak Profiel36 3.5 b 1 k 3.8
39 stabiliteitsverband in ondervlak i200x200x7x6 3.7 b 1 k 4.0
40 wandstaaf 3d ligger b220x5xx 1.5 b 10 s 1.3
41 diag. 2d vakw. in schaal (zwaar) b220x5xx 2.6 k 7 k 2.8
42 vertik. regel in kopsch. (2d vakwerk) b150x4xx 4.7 o 19 k 3.4
43 diag. cirkel kopsch, bij oplegging k220x220x8x8 0.6 k 12 k 0.4
44 diagonaal wand kopschot zuidzijde Profiel42 0.5 k 14 k 0.4
45 diagonaal wand kopschot zuidzijde k350x350x14x14 0.3 k 13 k 0.3
46 aansl 2d vakw. tussensch. op hoedr. k250x250x10x10 0.0 o 20 0.0

365.9 358.0
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1.2 Speciale profielen
5 2 kokers (diagonalen verwaarlozen) k200x200x10x10 20 k 13 k
32 2 buizen plus geleiderail b300x15 32 b 14 i
35 2 kokers (diagonalen verwaarlozen) k200x200x10x10 14 k 13 k
36 2 diagonalen k100x100x5x5 4 k 10 k
42 2 kokers (diagonalen verwaarlozen) k220x220x8x8 4 k 13 k
46 wordt niet meer gebruikt

1.3 Profiellengten
aantal Ltot opp

oud no: lengte (m) matrijs aantal schalen [m] matrijs
1 58 12 1 2 116 11904
2 50 2 1 2 100 19605
3 67 2 1 2 133 19605
4 77 3 1 2 154 22702
5 250 13 2 2 998 4844
6 499 4 1 2 998 11307
7 116 4 1 2 233 11307
8 133 5 1 2 266 14948
9 116 5 1 2 233 14948
10 116 6 1 2 233 19666
11 200 6 1 2 399 19666
12 67 6 1 2 133 19666
13 284 7 1 2 567 7269.5
14 638 8 1 2 1277 5809.5
15 390 1 1 2 780 3696
16 165 8 1 2 331 5809.5
17 378 8 1 2 756 5809.5
18 2364 9 1 2 4728 3901.5
19 2023 10 1 2 4047 1698.6
20 449 11 1 2 899 4123.1
21 112 11 1 2 225 4123.1
22 0 20 1 2 0 0
23 30 13 1 2 60 4844
24 89 1 1 2 178 3696
25 55 12 1 2 110 11904
26 271 1 1 2 542 3696
27 64 1 1 2 129 3696
28 72 14 1 2 144 7424
29 77 14 1 2 155 7424
30 0 20 1 2 0 0
31 147 13 1 2 293 4844
32 75 14 2 2 300 7424
33 139 1 1 2 277 3696
34 167 1 1 2 334 3696
35 167 13 2 2 666 4844
36 173 10 2 2 690 1698.6
37 113 1 1 2 225 3696
38 190 1 1 2 380 3696
39 201 1 1 2 401 3696
40 145 10 1 2 290 1698.6
41 71 7 1 2 142 7269.5
42 65 13 2 2 259 4844
43 6 12 1 2 12 11904
44 9 14 1 2 18 7424
45 10 13 1 2 20 4844
46 15 20 1 2 30 0
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1.4 Bezetting matrijzen
no: type profiel Lengte (m) kg/m kg >5 ton ?
1 koker ultra licht 3246 10.0 32388 OK
2 i350x260x20x14x80 233 52.9 12331 OK
3 i350x260x23x20x73 154 61.3 9424.8 OK
4 gording licht 1231 30.5 37592 OK
5 gording middel 499 40.4 20148 OK
6 gording zwaar 765 53.1 40643 OK
7 diagonaal zwaar 709 19.6 13920 OK
8 diagonaal middel 2364 15.7 37081 OK
9 diagonaal licht 4728 10.5 49805 OK
10 wandstaaf deltaligger 5027 4.6 23054 OK
11 onderrand deltaligger 1123 11.1 12504 OK
12 koker zwaar 238 32.1 7649.3 OK
13 koker licht 2298 13.1 30049 OK
14 koker middel 616 20.0 12348 OK
rail geleiderail voor transport schaaldak 150 126.9 19035 OK

Totale lengte: 23381 m
Totaal gewicht 358 ton
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2 Speciale profielen

2.1 Profiel 5
functie: Hoedrand aan de zijkant van de schaal
vereenvoudiging: 2d vakwerk wordt geschematiseerd als één staaf

koker profiel 13 (k180x180x7x7)
h = 180 mm IT 3.6E+07 mm4 IT;tot = 7.2E+07 mm4

b = 180 mm Iy = 2.4E+07 mm4 Iz;tot = 4.8E+07 mm4

t = 7 mm Iz = 2.4E+07 mm4 Atot = 9688 mm²

A = 4844 mm² Ay 2520 mm² Ay;tot = 5040 mm²

hefboom: 2500 mm Az 2520 mm² Az;tot = 5040 mm²

voor de stijfheid in sterke richting wordt er gerekend met een factor 0,8 (hetzelfde als in het stalen ontwerp)
Iy = 0,8 x 2 x a² x A
Iy = 1.6 x 1250 ²      x 4844 = 1.2E+10 mm4

Voor de overige profieleigenschappen wordt er gerekend met de waarden van twee kokers

250cm

2d vakwerk

profiel 5 is
de regel
loodrecht

op het vlak

Stijfheid niet
meegenomen

Schaaldak

Onderrand
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2.2 Profiel 32
Functie: onderrand kopschot, geleiderail voor transport schaaldak

Afmetingen profiel: (I-vormig geleiderail profiel)
h = 510 mm b3 = 300 mm
b = 440 mm t3 = 20 mm
b1 = 200 mm b4 = 400 mm
t1 = 20 mm t4 = 20 mm
b2 = 250 mm hefboom = 5500 mm
t2 = 100 mm

Afmetingen kokerprofiel (profiel 14)
h = 240 mm A = 7424 mm
b = 240 mm Iy = 66677418.7 mm4

t = 8 mm Iz = 66677418.7 mm4

Arail = 47000 mm² (alleen I-profiel)

Abuis = 7424 mm² (één koker)

Atotaal = 61848 mm² (I-profiel + 2 kokers)

Bepaling traagheidsmomenten:
Bepaling IT = (Torsie) (alleen de geleiderail wordt meegenomen)

1/3   x 200 x 20 3          = 5.3E+05 mm4

1/3   x 200 x 20 3          = 5.3E+05 mm4

1/3   x 250 x 100 3          = 8.3E+07 mm4

1/3   x 300 x 20 3          = 8.0E+05 mm4

1/3   x 400 x 20 3          = 1.1E+06 mm4    +

8.6E+07 mm4

Bepaling Iy : alleen de capaciteit van het vakwerk wordt meegenomen
Iy = 2     x 7424 x   (5500 / 2)²   = 1.1E+11 mm4

t1 t1

t2

t3

t4

100cm 550cm

b1

b4

b3

b2

d

t

b

h

VyVz

vakwerk
z

y

Pagina 5



speciaal

Bepaling Iz: (alleen het samengestelde profiel wordt meegenomen, vakwerk wordt verwaarloosd)

Ligging NL tov onderrand profiel:
NL = 198 mm
Iz wordt dan (met behulp van de regel van Steiner)

Iz = 1.4E+09 mm4

Bepaling oppervlak voor opname dwarskracht: (zie tekening)
Vz: oppervlak voor dwarskrachtopname bij buiging om z-as

Vz: 2 x 20 x 200 = 8000 mm²

20 x 300 = 6000 mm²
100 x 250 = 25000 mm²   +

39000 mm²

Vy: oppervlak voor dwarskrachtopname bij buiging om y-as

Vy: 20 x 400 = 8000 mm²

100 x 250 = 25000 mm²    +
33000 mm²

2.3 Profiel 35
functie: Onderrand driehoekligger tussenschot
vereenvoudiging: 3d driehoeksligger wordt geschematiseerd als 2d vakwerk

koker: (profiel 13)
H = 180 mm IT 3.6E+07 mm4

IT;tot = 7.2E+07 mm4

B = 180 mm Iy = 2.42E+07 mm4
Iz;tot = 4.8E+07 mm4

t = 7 mm Iz = 2.4E+07 mm4
Atot = 9688 mm²

A = 4844 mm² Ay 2520 mm² Ay;tot = 5040 mm²

hefboom: 4160 mm Az 2520 mm² Az;tot = 5040 mm²

voor de stijfheid in sterke richting wordt er gerekend met een factor 0,8 (hetzelfde als in het stalen ontwerp)
Iy = 0,8 x 2 x a² x A

Iy = 1.6 x 2080 ²      x 4844 = 3.4E+10 mm4

Voor de overige profieleigenschappen wordt er gerekend met de waarden van twee kokers

2d vakwerk onderrand wordt
geschematiseerd als staaf

416cm

Profiel 35

Profiel 36

Koker

Pagina 6



speciaal

2.4 Profiel 36
functie: wandstaven driehoekligger tussenschot
vereenvoudiging: 3d driehoeksligger wordt geschematiseerd als 2d vakwerk. 
De wandstaaf krijgt dubbele capaciteit.

koker:
Voor de profieleiegenschappen wordt er gerekend met twee keer de waarde van een wandstaaf.
De wandstaaf wordt profiel 10 (de wandstaaf van de deltaligger, een afgeplatte buis 140x4)
H = 140 mm IT = 7.6E+06 mm4

IT;tot = 1.5E+07 mm4

B = 120 mm Iy = 4.1E+06 mm4
Iy;tot = 8.2E+06 mm4

t = 4 mm Iz = 3.5E+06 mm4
Iz;tot = 7.1E+06 mm4

hefboom: 4160 mm A = 1698.6 mm² Atot = 3397.2 mm²

Ay = 664 mm² Ay;tot = 1328 mm²

Az = 1065 mm² Az;tot = 2131 mm²

2.5 Profiel 42
Functie: vertikale regel in kopschot (2d vakwerk)

Er wordt gerekend met een staaf, welke een 2d vakwerk representeert:
koker: (profiel 13)
H = 180 mm IT = 3.6E+07 mm4

IT;tot = 7.2E+07 mm4

B = 180 mm Iy = 2.4E+07 mm4
Iz;tot = 4.8E+07 mm4

t = 7 mm Iz = 2.4E+07 mm4
Atot = 9688 mm²

A = 4844 mm² Ay = 2520 mm² Ay;tot = 5040 mm²

hefboom: 1250 mm Az = 2520 mm² Az;tot = 5040 mm²

voor de stijfheid in sterke richting wordt er gerekend met een factor 0,8 (hetzelfde als in het stalen ontwerp)
Iy = 0,8 x 2 x a² x A

Iy = 1.6 x 625 ²      x 4844 = 3.0E+09 mm4

Voor de overige profieleigenschappen wordt er gerekend met de waarden van twee kokers

2d vakwerk onderrand wordt
geschematiseerd als staaf

416cm

Profiel 35

Profiel 36

Koker
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2.6 Nieuw gordingprofiel
Het nieuwe gordingprofiel is een speciaal kokervormig profiel met diverse schotten.
Voor de plooitoetsing worden de volgende aannamen gedaan:
1) Overal in het profiel drukspanning
2) Alleen de maatgevende "strip" wordt getoetst op plooi

ad 2: In de onderstaande afbeelding is te zien dat het profiel is opgebouwd uit diverse strippen.
Van iedere strip wordt de b/t verhouding bepaald. Met de ongunstigste waarde wordt verder
gerekend.

Profiel 4 (gording licht)
h = 325 mm L1 = 180 mm

b = 451 mm L2 = 194 mm

t rand = 5 mm L3 = 145 mm

t inwendig = 5 mm L4 = 195 mm

L1 / t = 36.0 [-] Ay = 5654 mm²

L2 / t = 38.8 [-] Az = 5654 mm²

L3 / t = 29.0 [-] IT = 337427879 mm4

L4 / t = 39.0 [-]

Maatg. = 39.0 [-]

Profiel 5 (gording middel)
h = 325 mm L1 = 180 mm

b = 451 mm L2 = 194 mm

t rand = 7 mm L3 = 145 mm

t inwendig = 7 mm L4 = 195 mm

L1 / t = 25.7 [-] Ay = 7474 mm²

L2 / t = 27.7 [-] Az = 7474 mm²

L3 / t = 20.7 [-] IT = 225036805 mm4

L4 / t = 27.9 [-]

Maatg. = 27.9 [-]

180mm
L

1

451mm

325mm

194mm
L2

145mm
L

3

195mm
L4

72mm
tinw.

tuitw.
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Profiel 6 (gording zwaar)
h = 325 mm L1 = 180 mm

b = 451 mm L2 = 194 mm

t rand = 10 mm L3 = 145 mm

t inwendig = 8 mm L4 = 195 mm

L1 / t = 18.0 [-] Ay = 9833 mm²

L2 / t = 19.4 [-] Az = 9833 mm²

L3 / t = 14.5 [-] IT = 313672509 mm4

L4 / t = 24.4 [-]

Maatg. = 24.4 [-]

2.7 Nieuw wanddiagonaalprofiel
Het nieuwe wanddiagonaalprofiel is een afgeplatte buis.
Voor de plooitoetsing worden de volgende aannamen gedaan:
1) Overal in het profiel drukspanning
2) Alleen de maatgevende "strip" wordt getoetst op plooi

Profiel 10 (wanddiagonaal)
h = 140 mm L1 = 133 mm

b = 120 mm L2 = 83 mm

t = 4 mm

L1 / t = 33.3 [-] Ay = 664 mm²

L2 / t = 20.8 [-] Az = 1065 mm²

Maatg. = 33.3 [-] IT = 4561968 mm4

t=4mm

120mm

140mm83mm

109o

L1

L
2

R=70
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2.8 Nieuw onderrandstaafprofiel
Het nieuwe onderrandstaafprofiel is een kwart cirkel, met verstijvingsschot.
Voor de plooitoetsing worden de volgende aannamen gedaan:
1) Overal in het profiel drukspanning
2) Alleen de maatgevende "strip" wordt getoetst op plooi

Profiel 11 (onderrandstaaf)
h = 201 mm L1 = 120 mm

b = 254 mm L2 = 138 mm

trand = 4 mm L3 = 157 mm

tinw = 5 mm

L1 / t = 30.0 [-] Ay = 1345 mm²

L2 / t = 34.6 [-] Az = 1390 mm²

L3 / t = 31.4 [-] IT = 24599896 mm4

Maatg. = 34.6 [-]

201mm
157mm

L3

45o

L2

120mm
L1

R141

t=4mm

t=5mm 70mm

254mm

71mm

Onderrand profiel
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3 Materiaal- en profielgegevens

3.1 Materiaalgegevens
E 70000 N/mm²
νν 0.3 [-]

ρρ 27 kN/m3

Sterktegegevens
no. omschrijving: fwz;d f 0,2%;d f las;d (in combinatie met 5356 toevoegmateriaal)

1 7003T6 280 250 230
2 7020T6 310 280 260
3 6082T6 200 250 210
4 6005AT6 140 210 160
5 fictief (gewichtsloos) 150 150 150

3.2 Profielgegevens:
no: Omschrijving: type H B t f t l f y A tot alu Iy Iz N pl;alu

i,k,b mm mm mm mm N/mm² mm² mm4 mm4 kN
1 koker ultra licht k 160 160 6 6 250 3696 14631232 14631232 924
2 i350x260x20x14x80 i 350 260 20 10 250 19605 3.96E+08 1.28E+08 4901
3 i350x260x23x20x73 i 350 260 23 20 250 22702 4.44E+08 1.32E+08 5676
4 gording licht s 325 451 5 5 250 11307 1.19E+08 4.44E+08 2827
5 gording middel s 325 451 7 7 250 14948 1.56E+08 2.19E+08 3737
6 gording zwaar s 325 451 10 8 250 19666 2.16E+08 3.07E+08 4917
7 diagonaal zwaar k 200 200 10 8 250 7270 4.70E+07 4.11E+07 1817
8 diagonaal middel k 200 180 8 6 250 5810 3.68E+07 2.80E+07 1452
9 diagonaal licht k 200 160 5 6 250 3902 2.23E+07 1.71E+07 975
10 wandstaaf deltaligger s 140 120 4 0 250 1699 4.08E+06 3.53E+06 425
11 onderrand deltaligger s 201 254 4 5 250 4123 2.18E+07 1.92E+07 1031
12 koker zwaar k 260 260 12 12 250 11904 1.22E+08 1.22E+08 2976
13 koker licht k 180 180 7 7 250 4844 2.42E+07 2.42E+07 1211
14 koker middel k 240 240 8 8 250 7424 6.67E+07 6.67E+07 1856
15 profiel 5 k 180 180 7 7 250 9688 1.21E+10 4.84E+07 2422
16 profiel 32 k 240 240 8 8 250 61848 1.12E+11 1.38E+09 15462
17 profiel 35 k 180 180 7 7 250 9688 3.35E+10 4.84E+07 2422
18 profiel 36 s 140 120 4 0 250 3397.2 8.15E+06 7.06E+06 849
19 profiel 42 k 180 180 7 7 250 9688 3.03E+09 4.84E+07 2422
20 niet meer gebruikt (22, 30, 46)
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Belasting

4 Belasting op de profielen
19

no. prof. Druk (kN) Trek (kN) My;max;d Mz;max;d Lengte naam

1 12 -930.7 1724.4 0 0 2500 koker-xl
2 2 -91.7 3383.7 0 0 2500 i350x260x20x14x80
3 2 -96.8 4818.9 0 0 2500 i350x260x20x14x80
4 3 -3563.6 5509.0 0 0 2500 i350x260x23x20x73
5 15 -106.3 1007.7 0 0 5000 profiel5
6 4 -421.0 383.1 0 0 4160 gording-s
7 4 -823.4 67.6 0 0 4160 gording-s
8 5 -1168.6 126.5 0 0 4160 gording-m
9 5 -1459.2 53.0 0 0 4160 gording-m
10 6 -1674.3 6.7 0 0 4160 gording-l
11 6 -2328.5 87.2 0 0 4160 gording-l
12 6 -2757.6 -25.2 0 0 4160 gording-l
13 7 -740.1 825.4 0 0 6000 diagonaal-l
14 8 -563.3 601.0 0 0 6000 diagonaal-m
15 1 -567.5 593.3 0 0 3300 koker-s
16 8 -478.8 34.8 0 0 6000 diagonaal-m
17 8 -428.5 72.6 0 0 6000 diagonaal-m
18 9 -285.3 425.5 0 0 6000 diagonaal-s
19 10 -98.5 114.3 0 0 3600 buis
20 11 -200.0 201.9 0 0 4200 onderrand
21 11 -427.7 58.0 0 0 4200 onderrand
22 20 unused
23 13 -494.2 416.5 0 0 4200 koker-m
24 1 -96.3 624.9 0 0 1000 koker-s
25 12 -2202.9 1671.9 0 0 3800 koker-xl
26 1 -386.4 509.2 0 0 3500 koker-s
27 1 0.1 167.2 0 0 10000 koker-s
28 14 -715.6 1060.8 0 0 4200 koker-l
29 14 -501.9 740.7 0 0 8500 koker-l
30 20 unused
31 13 -380.8 1063.7 0 0 3700 koker-m
32 16 -640.3 421.1 0 0 5000 profiel32
33 1 -117.8 391.6 0 0 4200 koker-s
34 1 -159.5 254.5 0 0 3000 koker-s
35 17 -741.0 68.4 0 0 5000 profiel35
36 18 -110.0 132.7 0 0 5014 profiel36
37 1 -190.1 80.6 0 0 3750 koker-s
38 1 0.0 475.1 0 0 47500 koker-s
39 1 0.0 360.5 0 0 47500 koker-s
40 10 -114.8 99.2 0 0 3600 buis
41 7 -658.7 28.8 0 0 6000 diagonaal-l
42 19 -583.0 45.6 0 0 5200 profiel42
43 12 98.5 1491.2 0 0 3000 koker-xl
44 14 154.4 1298.8 0 0 4500 koker-l
45 13 -441.3 -26.2 0 0 4900 koker-m
46 20 unused
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result

5 Resultaten

5.1 Overzicht

UC_kip UC_knik_Y UC_knik_Z UC_dsn UC_plooi UC_max
No prof 1 2 3 4 5 max maatg
1 12 0.000 0.335 0.335 0.579 0.348 0.579 dsn
2 2 0.000 0.019 0.021 0.690 0.035 0.690 dsn
3 2 0.000 0.020 0.022 0.983 0.037 0.983 dsn
4 3 0.000 0.649 0.713 0.971 0.628 0.971 dsn
5 15 0.000 0.044 0.099 0.416 0.059 0.416 dsn
6 4 0.000 0.223 0.167 0.149 0.446 0.446 plooi
7 4 0.000 0.437 0.327 0.291 0.873 0.873 plooi
8 5 0.000 0.470 0.422 0.313 0.476 0.476 plooi
9 5 0.000 0.587 0.527 0.390 0.594 0.594 plooi
10 6 0.000 0.503 0.452 0.341 0.429 0.503 knik y
11 6 0.000 0.699 0.628 0.474 0.597 0.699 knik y
12 6 0.000 0.828 0.744 0.561 0.707 0.828 knik y
13 7 0.000 0.996 0.498 0.454 0.470 0.996 knik y
14 8 0.000 0.966 0.496 0.414 0.711 0.966 knik y
15 1 0.000 0.921 0.921 0.642 0.873 0.921 knik y
16 8 0.000 0.821 0.421 0.330 0.605 0.821 knik y
17 8 0.000 0.735 0.377 0.295 0.541 0.735 knik y
18 9 0.000 0.795 0.386 0.436 0.590 0.795 knik y
19 10 0.000 0.554 0.625 0.269 0.507 0.625 knik z
20 11 0.000 0.409 0.443 0.196 0.456 0.456 plooi
21 11 0.000 0.874 0.947 0.415 0.976 0.976 plooi
22 20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 kip
23 13 0.000 0.709 0.709 0.408 0.551 0.709 knik y
24 1 0.000 0.107 0.107 0.676 0.148 0.676 dsn
25 12 0.000 0.880 0.880 0.740 0.823 0.880 knik y
26 1 0.000 0.669 0.669 0.551 0.594 0.669 knik y
27 1 0.000 0.000 0.000 0.181 0.000 0.181 dsn
28 14 0.000 0.501 0.501 0.572 0.673 0.673 plooi
29 14 0.000 0.909 0.909 0.399 0.472 0.909 knik y
30 20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 kip
31 13 0.000 0.470 0.470 0.878 0.424 0.878 dsn
32 16 0.000 0.042 0.509 0.041 0.072 0.509 knik z
33 1 0.000 0.261 0.261 0.424 0.181 0.424 dsn
34 1 0.000 0.237 0.237 0.275 0.245 0.275 dsn
35 17 0.000 0.306 0.687 0.306 0.413 0.687 knik z
36 18 0.000 0.130 0.163 0.156 0.283 0.283 plooi
37 1 0.000 0.359 0.359 0.206 0.292 0.359 knik y
38 1 0.000 0.000 0.000 0.514 0.000 0.514 dsn
39 1 0.000 0.000 0.000 0.390 0.000 0.390 dsn
40 10 0.000 0.645 0.728 0.270 0.590 0.728 knik z
41 7 0.000 0.887 0.443 0.362 0.419 0.887 knik y
42 19 0.000 0.241 0.576 0.241 0.325 0.576 knik z
43 12 0.000 0.000 0.000 0.501 0.000 0.501 dsn
44 14 0.000 0.000 0.000 0.700 0.000 0.700 dsn
45 13 0.000 0.792 0.792 0.364 0.492 0.792 knik y
46 20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 kip
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result

5.2 Resultaten per nieuw profiel
pr. type: Max. check Maatgev. oud no:
1 koker ultra licht 0.921 knik y 15
2 i350x260x20x14x80 0.983 dsn 3
3 i350x260x23x20x73 0.971 dsn 4
4 gording licht 0.873 plooi 7
5 gording middel 0.594 plooi 9
6 gording zwaar 0.828 knik y 12
7 diagonaal zwaar 0.996 knik y 13
8 diagonaal middel 0.966 knik y 14
9 diagonaal licht 0.795 knik y 18
10 wandstaaf deltaligger 0.728 knik z 40
11 onderrand deltaligger 0.976 plooi 21
12 koker zwaar 0.880 knik y 25
13 koker licht 0.878 dsn 31
14 koker middel 0.909 dsn 31
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Tweede berekening, verdeling unity checks gordingen
totaal 299 staven
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Tweede berekening, verdeling unity checks onderrand
totaal 221 staven
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Tweede berekening, verdeling unity checks deltaliggers
totaal 739 staven
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Tweede berekening, verdeling unity checks diagonalen
totaal 659 staven
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Tweede berekening, verdeling unity checks schotten
totaal 320 staven
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Vergelijking stalen en aluminium ontwerp schaaldak Gelredome 24-8-1998

Egon Janssen 1

Samenvatting

Dit is het laatste rapport over het ontwerp van een aluminium schaaldak voor het Gelredome stadion te Arnhem.
In de eerdere rapporten is er een optimaal aluminium ontwerp gemaakt. In dit rapport wordt dat ontwerp
vergeleken met het gerealiseerde stalen ontwerp. Er wordt gekeken naar het gewicht van de constructie, de
kosten van de diverse bewerkingen en materialen en de brandveiligheid.

In de vergelijking is niet het hele schaaldak opgenomen. De vergelijking beperkt zich tot de deltaliggers en de
diagonalen van het schaaldak, de schotten en hoedrand worden niet meegenomen.

In de eerdere rapporten was al gebleken dat het technisch mogelijk is om het schaaldak van het Gelredome te
realiseren in aluminium. Het gewicht van de constructie neemt af met 50% ten opzichte van het originele stalen
ontwerp.

In hoofdstuk 4 wordt de brandveiligheid van het aluminium schaaldak bekeken. Hieruit volgt dat er in principe
geen brandwerende maatregelen genomen hoeven te worden. Een aandachtspunt is echter wel brand in hoge
bouwwerken welke tijdelijk geplaatst worden.

Wat betreft kosten valt de eerste investering voor het aluminium ontwerp enigszins hoger uit. De aluminium
variant is circa 30% duurder dan de stalen variant. Hierbij moet aangetekend worden dat door de
gewichtsreductie van de aluminium variant kosten bespaard kunnen worden voor de onderliggende constructie
en voor de apparatuur om het dak te bewegen. Tevens zullen de onderhoudskosten een stuk lager uitvallen omdat
er geen coating is, die onderhouden moet worden (en eventueel vervangen moet worden).

Al met al kan gesteld worden dat bij constructies met de omvang van het schaaldak aluminium een te overwegen
alternatief is.
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1 Inleiding

Dit is het laatste rapport over het aluminium ontwerp van het Gelredome. In dit rapport wordt de vergelijking
aangegaan met het reeds gerealiseerde stalen ontwerp. In eerdere rapporten was al gebleken dat de constructie
van het schaaldak technisch gezien in aluminium gerealiseerd kan worden. Nu wordt de vraag besproken of het
aluminium ontwerp ook economisch haalbaar is.

In Hoofdstuk 2 wordt kort de opbouw van het schaaldak besproken. Vervolgens worden er afgebakend welke
onderdelen vergeleken worden.

In hoofdstuk 3 wordt het gewicht van de constructie vergeleken met het gewicht van de stalen constructie.
Hoofdstuk 4 handelt over de brandveiligheid van het schaaldak. In hoofdstuk 5 worden de kosten bepaald van
zowel het aluminium als het stalen ontwerp. De kosten van het aluminium ontwerp worden aan de hand van een
benodigdhedenlijst bepaald door Bayards, een aluminium verwerkend bedrijf. De kosten van het stalen ontwerp
worden ontleend aan de gegevens van Oostingh staalbouw BV, die het schaaldak gebouwd heeft. In hoofdstuk 6
wordt een vergelijking gemaakt tussen de twee varianten.
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2 Afbakening van de vergelijking

2.1 Inleiding

Voor de vergelijking ligt het voor de hand om de gehele schaal als uitgangspunt te nemen (twee stuks). Zeker
voor het aluminium ontwerp is het gunstig als er grote hoeveelheden van een profiel nodig zijn. Toch is er
gekozen om niet het gehele schaaldak te nemen, maar slechts dat gedeelte wat in de vorige rapporten uitgebreid
behandeld is.

Eerst wordt kort de opbouw van het schaaldak behandeld. Vervolgens wordt de afbakening duidelijk
weergegeven. Daarna worden alle benodigde profielen verder gespecificeerd. Dit gebeurt zowel voor het stalen
als het aluminium ontwerp.

2.2 Opbouw schaaldak

De overkapping van het Gelredome bestaat uit twee schalen. In onderstaande figuur is een bovenaanzicht van het
complete stadion te zien, met gesloten schaaldak, en uitgeschoven speelveld.

Figuur 1: bovenaanzicht Gelredome

In de volgende figuur is een doorsnede van het stadion gegeven, met geopend schaaldak. Op de langsdoorsnede
is duidelijk de grote overspanning van de schaal te zien.
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Figuur 2: doorsneden Gelredome

In de onderstaande figuur is een onderaanzicht van één schaal te zien. Hierbij zijn duidelijk de stijve hoedrand en
de tussenschotten te zien. De globale stabiliteit wordt verzorgd door de diagonalen. Deze hoedranden zijn
ruimtelijke vakwerkliggers met een vierkante doorsnede. In het berekeningsmodel is deze hoedrand
geschematiseerd als een enkele staaf. Om deze reden wordt in de vergelijking de hoedrand niet meegenomen.

Figuur 3: Onderaanzicht schaal
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In figuur 4 is een aanzicht van het schaaldak te zien (kopschot). Duidelijk zijn de vele staven zichtbaar die de
frontale windbelastingen moeten opnemen. Vanwege het geringe repetitie effect is er in het onderzoek geen
rekening gehouden met het specifieke detailontwerp van de kopschotten. Wel zijn de benodigde aluminium
profielen ontworpen.

Figuur 4: aanzicht schaaldak

Als laatste wordt een aanzicht en doorsnede van een tussenschot weergegeven. In iedere schaal zitten twee
kopschotten (uiteinden) en drie tussenschotten. De tussenschotten verdelen het schaaldak in secties van circa 30
meter. De tussenschotten bestaan uit een ruimtelijke vakwerkligger in het grondvlak van de schaal en een 2D
vakwerkboog. De onderrand heeft een driehoekige doorsnede.

Figuur 5: aanzicht en doorsnede tussenschot

Er is dus een onderscheid te maken in de volgende onderdelen van het schaaldak:

1. Onderrand
2. Schotten
3. Deltaliggers (overspannen van schot naar schot)
4. Diagonalen

De constructie wordt als volgt opgebouwd. Eerst wordt de onderrand gemaakt. Daarna worden de schotten
aangebracht. Tussen de schotten worden ruimtelijke vakwerkliggers geplaatst (deltaliggers). Deze worden van
tevoren in de werkplaats gemaakt. De ruimtes tussen de deltaliggers worden gevuld met diagonalen. Als de
schaal gereed is wordt hij in één keer opgetild en op zijn plaats gezet. Als laatste worden de dakplaten
aangebracht.

2.3 Afbakening

In het onderzoek zijn eerst voor alle gebruikte staalprofielen aluminium equivalenten gezocht. Vervolgens is het
aantal profielen sterk teruggebracht teneinde het aantal matrijzen te beperken. Tevens zijn de profielen verder
geoptimaliseerd. Hierbij is ook aandacht besteed aan de verbindingen tussen de diverse profielen. Om praktische
redenen zijn alleen die verbindingen beschouwd, die zeer vaak voorkomen in het schaaldak. Er is gekozen voor
de volgende onderdelen:

Vooraanzicht schaaldak (kopschot)

Dwarsdoorsnede schaaldak

Deltaligger2D
vakwerk

Hoedrand

A

Tussenschot schaaldak Doorsnede A
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• De deltaliggers
• De diagonalen

De kopschotten en tussenschotten zijn niet nader onderzocht omdat er zeer veel verschillende verbindingen in
voorkomen. De onderrand kent wel een groot repetitie-effect. Omdat de onderrand niet gemodelleerd is in de
berekening, is er voor het aluminium ontwerp voor gekozen om ook hiervan niet de verbindingen te ontwerpen.

Wat betreft de productiekosten wordt er ook alleen naar de geselecteerde onderdelen gekeken. Van de overige
onderdelen van de schaal zijn slechts grove schattingen van de kosten te maken, omdat de exacte details niet
bekend zijn. In de onderstaande figuur is de deltaligger in isometrie te zien.

Figuur 6: deltaligger

De deltaligger heeft twee bovenranden met een tussenruimte van 4100mm. Hiertussen zijn kruislings diagonalen
geplaatst. De kruising van de diagonalen is een lasverbinding. De deltaliggers worden in een cirkelboog
geplaatst. Steeds is er een ruimte tussen twee deltaliggers van 4100mm. Deze ruimte wordt opgevuld met
diagonalen, welke in het werk gemonteerd worden.

2.4 Specificatie van de profielen

Er zijn de volgende profielen nodig voor de deltaliggers en de diagonalen. De verbindingen worden in hoofdstuk
5 besproken, hier gaat het alleen om de benodigde materialen. In de tabel zijn de profielnummers weergegeven,
met daarachter een omschrijving waarvoor het profiel gebruikt wordt. Vervolgens wordt de benodigde lengte en
gewicht van het profiel weergegeven. De lengtes in de tabel zijn afkomstig van het berekeningsmodel. De
gewichten zijn die van de geoptimaliseerde aluminium variant.

TABEL 1: BENODIGDE
PROFIELEN
No: Omschrijving Lengte Gewicht

[m] [ton]
4 gording licht 1231 37.6
5 gording middel 499 20.1
6 gording zwaar 765 40.6
7 diagonaal zwaar 709 13.9
8 diagonaal middel 2364 37.1
9 diagonaal licht 4728 49.8
10 wandstaaf deltaligger 4337 23.1
11 onderrand deltaligger 1123 12.5

Totaal: 15757 234.7

Gording

Onderrand

Diagonaal

Wanddiagonaal



Vergelijking stalen en aluminium ontwerp schaaldak Gelredome 24-8-1998

Egon Janssen 8

 In de onderstaande figuur zijn de beschouwde profielen nog eens afgebeeld. In hoofdstuk 5 worden meer
gedetailleerde doorsneden afgebeeld. De nummers 1 t/m 3 en 12 t/m 14 worden gebruikt voor de overige
onderdelen van het schaaldak. Omdat hiervoor geen details gemaakt zijn bestaan die profielen uit eenvoudige I-
vormige en kokervormige doorsneden.

Figuur 7: gebruikte profielen voor deltaliggers en diagonalen

De gordingen, wanddiagonaal en onderrandprofiel zijn van de legering 6082T6. Deze keuze is gemaakt omdat er
enerzijds een hoge sterkte gewenst was voor de profielen en anderzijds goede lasbaarheid, goede corrosieve
eigenschappen en een goede verwerkbaarheid. Vanwege de ingewikkelde profielvormen (meervoudig, gesloten)
is er gekozen voor een 6000 legering.

De diagonaalprofielen worden vervaardigd van de 7003T6 legering. Deze keuze is gemaakt omdat de profielen
kruislings toegepast worden en in het midden door een lasverbinding gekoppeld worden. Vanwege de hoge
sterkte eisen in de kruising is er gekozen voor een 7000 legering.

2.5 Verdere aannamen

Er wordt niet gekeken naar de invloed van vervormingen. Er kan onderscheid gemaakt worden in twee soorten
vervormingen:

• Vervorming ten gevolge van belastingen op de constructie (zakking)
• Vervormingen ten gevolge van temperatuursinvloeden (uitzetting)

De zakking van de constructie is niet interessant omdat deze met behulp van een initiële zeeg gecompenseerd
kan worden, mits de totale stijfheid van het dak voldoende is. De vervorming ten gevolge van
temperatuursinvloeden is groter dan bij het stalen ontwerp. Bij een gelijk temperatuursverschil zal de uitzetting
van het aluminium dak twee keer zo groot zijn. Het stalen dak ligt vrij op de vier wielstellen. Er wordt gebruik
gemaakt van teflon, teneinde de vervormingen gemakkelijk te kunnen laten plaatsvinden. Voor het aluminium
ontwerp wordt er ook uit gegaan van een vrije oplegging. Er kan de volgende uitzetting verwacht worden:

Uitzettingscoëfficiënt: 23 x 10-6 m/m
Halve overspanning: 60 m
Minimale temperatuur: 0 graden Celsius
Maximale temperatuur: 50 graden Celsius
Maximale uitzetting: 23 x 10-6 x 60 x 50 = 69 mm

Overzicht van de benodigde matrijzen

Gording licht
t = 5mm

Gording middel
t = 7mm

Gording zwaar
t = 10mm

Diagonaal licht
k200x160x5x6

Diagonaal middel
k200x180x8x6

Diagonaal zwaar
k200x200x10x8

Onderrand
deltaligger

Wanddiagonaal
buis 140x120x4
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Met het ontwerp van de wielstellen dien dus rekening gehouden te worden met een horizontale verplaatsing van
het dak van 69mm. Bij dit concept van een vrije oplegging is het ook belangrijk dat het dak niet wegwaait door
de zuiging van de wind, aangezien er geen opwaai verankering aanwezig is. In de volgende berekening wordt
één en ander verduidelijkt:

Eigen gewicht schaal: 229 ton
Eigen gewicht dakhuid: 296 ton
Maximale windzuiging: -249 ton
Combinatie: 0,9 x ( 229 + 296 ) – 1.5 x 249 = 99 ton

Uit de berekening blijkt dat er te allen tijde minimaal 25 ton op ieder wielstel rust.

Een laatste opmerking betreft de beschermende coating van de constructie. Bij de vergelijking wordt er
aangenomen dat de aluminium constructie niet geschilderd hoeft te worden, in tegenstelling tot de
staalconstructie. Als de architect persé een andere kleur aan de aluminiumconstructie wil geven kan dat tegen
een extra meerprijs.

De uiteindelijke kosten die vergeleken worden beslaan behalve materiaalkosten, bewerkingskosten,
montagekosten en verfkosten (alleen stalen ontwerp) ook nog de kraankosten.
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3 Vergelijking gewicht van de constructie

3.1 Inleiding

Het eigen gewicht van de constructie is een belangrijk gegeven. Enerzijds moet iedere kilo materiaal betaald
worden, dus hoe lichter, des te goedkoper de constructie wordt. Anderzijds betekent een lichtere constructie dat
er minder belasting op de constructie aangrijpt.

Een laatste voordeel van een lichte constructie is dat de belasting op de onderliggende constructie minder groot
wordt, waardoor deze ook lichter uitgevoerd kan worden. Bij het schaaldak kan ook de apparatuur die het dak in
beweging zet en de wielstellen lichter uitgevoerd worden. Bij de uiteindelijke vergelijking wordt hiermee
rekening gehouden.

Eerst wordt het totaal gewicht van de constructie van twee schalen vergeleken. Vervolgens wordt er specifiek
gekeken naar de beschouwde onderdelen van de vergelijking (deltaliggers en diagonalen) en worden die
vergeleken.

3.2 Resultaten

3.2.1 Gehele schaaldak

In de onderstaande tabel staat een beknopte gewichtsberekening van het schaaldak. Er worden drie ontwerpen
vergeleken. Eerst het gebouwde stalen ontwerp, vervolgens het eerste aluminium ontwerp en tenslotte het
geoptimaliseerde ontwerp.

TABEL 2: GEWICHTSBEREKENING
SCHAALDAK
Op basis van de nieuwe profielindeling
Profiel: Type: Staal: Alu 1: Alu 2:
Nummer Omschrijving [ton] [ton] [ton]
1 koker ultra licht 67.8 35.8 32.4
2 i350x260x20x14x80 27.6 13.7 12.3
3 i350x260x23x20x73 23.7 11.4 9.4
4 gording licht 57.3 28.9 37.6
5 gording middel 36.8 16.6 20.1
6 gording zwaar 68.9 32.2 40.6
7 diagonaal zwaar 27.9 14.5 13.9
8 diagonaal middel 65.8 34.9 37.1

9 diagonaal licht 88.1 51.8 49.8

10 wandstaaf deltaligger 48.1 20.5 23.1
11 onderrand deltaligger 24.9 13.1 12.5
12 koker zwaar 15.3 7.5 7.6
13 koker licht 82.3 47.0 30.0
14 koker middel 98.8 38.1 31.4

totaal: 733.4 365.9 358.0

Het totaal gewicht voor het schaaldak is niet helemaal compleet. In de berekening worden namelijk enkele
ruimtelijke vakwerken geschematiseerd als een enkele staaf. Het eigen gewicht van die staven wordt bepaald
door enkel de oppervlakte van de randstaven op te tellen. Het gewicht van de wandstaven wordt niet
meegenomen in deze tabel. Hierdoor zal het uiteindelijk gebouwde stalen schaaldak zwaarder zijn dan de 733
ton in de tabel.

Uit  de tabel blijkt dat het gewicht van de geoptimaliseerde variant niet wezenlijk is afgenomen. Dit komt
doordat er minder profielen gebruikt zijn, waardoor er voor veel staven een te zwaar profiel gebruikt wordt. Er is
tijdens het optimalisatieproces een optimum gezocht tussen weinig profielen en een optimale bezettingsgraad.
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3.2.2 Selectie staal
In de onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van de beschouwde selectie van het schaaldak. De
gegevens zijn weer het totaal van twee schalen.

TABEL 3: BENODIGDE STAALPROFIELEN
No: Omschrijving type Lengte Gewicht

[m] [ton]
6 hIPE360 + pl170x12 langsligger 998 44.2
7 hIPE400 + pl200x15 langsligger 233 13.1
8 hIPE400 + pl300x15 langsligger 266 18.1
9 hIPE500 + pl300x15 langsligger 233 18.7
10 hIPE500 + pl300x15 langsligger 233 18.7
11 hHE500aa +

pl300x15
langsligger 399 35.3

12 hHE500a + pl300x15 langsligger 133 14.9
13 k 160x160x8.8 diagonaal 2d vakwerk in schaal 567 22.7
14 k 160x160x6.3 diagonaal 2d vakwerk in schaal 1277 38.0

16 k 150x150x6.3 diagonaal 2d vakwerk in schaal 331 9.2

17 k 150x150x5.6 diagonaal 2d vakwerk in schaal 756 18.6
18 k 150x100x5.0 diagonaal 2d vakwerk in schaal 4728 88.1
19 b 88.9x4.0 wandstaaf 3d ligger 4047 33.7
20 k 140x140x5.0 onderrandstaaf 3d ligger 899 18.7
21 k 150x150x6.3 onderrandstaaf 3d ligger 225 6.2
40 b 88.9x5.0 wandstaaf 3d ligger 290 3.0
41 k 160x160x8.0 diagonaal 2d vakwerk in schaal (zwaar) 142 5.3

Totaal: 15757 406.4

3.2.3 Vergelijking
Voor het aluminium ontwerp wordt gewerkt met de geoptimaliseerde profielkeuze. In paragraaf 2.4 zijn de
benodigde aluminium profielen al opgesomd. Er is duidelijk te zien dat er meer verschillende stalen profielen
gebruikt worden dan aluminium profielen. In onderstaande tabel worden de stalen profielen gegroepeerd volgens
de nieuwe profielenindeling in het aluminium ontwerp. Deze gegroepeerde gegevens worden vergeleken met de
gegevens van het aluminium ontwerp.

TABEL 4: VERGELIJKING STAAL EN
ALUMINIUM
No: Omschrijving Gewicht staal Gewicht alu

[ton] [ton]
4 gording licht 57.3 37.6
5 gording middel 36.8 20.1
6 gording zwaar 68.9 40.6
7 diagonaal zwaar 27.9 13.9
8 diagonaal middel 65.8 37.1
9 diagonaal licht 88.1 49.8
10 wandstaaf deltaligger 36.7 23.1
11 onderrand deltaligger 24.9 12.5

Totaal: 57.8% 406.4 234.7
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4 Brandveiligheid

4.1 Inleiding

Voor grote projecten als het Gelredome is de brandwerendheid van de constructie een belangrijk onderdeel.
Voor het gerealiseerde stalen ontwerp heeft dgmr raadgevende ingenieurs BV een rook- en
temperatuurberekening gemaakt [4]. Doel van dat rapport was om aan te tonen dat voor het stalen ontwerp geen
aanvullende brandwerende maatregelen nodig zijn. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van dat rapport bekeken
of er aanvullende maatregelen nodig zijn bij het aluminium ontwerp, teneinde de brandveiligheid zeker te stellen.

4.2 Bepaling brandveiligheid stalen ontwerp

4.2.1 Inleiding
Voor de brandveiligheid van het Gelredome wordt het volgende concept toegepast. Alle ruimtes, behalve de
grote hal en de tribunes worden voorzien van een sprinkler installatie. Op deze manier wordt een brand in een
willekeurige ruimte in de hand gehouden en zijn er geen aanvullende brandwerende eisen nodig. Voor de
tribunes en de hal wordt eerst bekeken welke gevallen zouden kunnen voorkomen. De maatgevende gevallen
worden in [4] getoetst. Hieruit volgt dat de staalconstructie onbeschermd toegepast kan worden.

Er worden door dgmr de volgende zaken getoetst:

• In een brandsituatie dient de rook afgevoerd te worden, zodat de vluchtwegen bereikbaar blijven. De rook
wordt opgeslagen onder het schaaldak en wordt –als de schaaldaken geopend worden- afgevoerd naar
buiten. In afbeelding 8 is het rookbuffer grijs gearceerd aangegeven.

• De maximale temperatuur van de constructie wordt bepaald. Aan de hand van deze temperatuur wordt
bekeken of de constructie niet bezwijkt binnen 60 minuten.

Rookbuffer

15 m28 m

14 m

business units,
beveiligd door

sprinklers

Figuur 8: afmetingen van het rookbuffer

Eerst wordt er bekeken op welke plaatsen een brand kan ontstaan. Doordat het Gelredome is opgebouwd uit
voornamelijk onbrandbare materialen (beton, staal, gips, onbrandbare stoelen) zal het gevaar voor een brand in
een “leeg stadion” gering zijn. Er wordt met name gekeken naar speciale activiteiten zoals sportwedstrijden,
concerten en beurzen. Hieruit blijkt dat een beurs maatgevend is voor de controle.

4.2.2 Getoetste gevallen
Er worden drie gevallen bekeken:

1. Een brand in het midden van het veld, welke zich zeer snel cirkelvormig ontwikkelt. Deze brand ontwikkelt
de meeste rook en warmte. Er wordt aan de hand van deze brand gekeken of het (openschuivende) dak niet
bezwijkt.

2. Een brand aan de Noordzijde van het veld (in het doelgebied van het speelveld). Deze brand, in de vorm van
een halve cirkel ontwikkelt zich weliswaar langzamer dan de cirkelvormige brand, maar bevindt zich onder
de zware vakwerkligger waar het schaaldak op steunt.

3. Een brandend bouwwerk met een hoogte van 10 meter, aan de zijkant van de middellijn van het speelveld.
Er wordt aangenomen dat het bouwwerk op t=0 al helemaal brandt. Door de grote hoogte van het bouwwerk
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en de grote hoeveelheid brandbaar materiaal is dit geval maatgevend voor de temperatuur van de constructie
van het schaaldak.

Het eerste geval wordt getoetst op rookafvoer en temperatuur van het schaaldak. Het tweede geval wordt alleen
getoetst op temperatuur van de vakwerkligger welke het schaaldak draagt. Het derde geval bekijkt alleen de
temperatuur van het bovenliggende schaaldak, wat tijdens de brand openschuift. In de onderstaande figuur zijn
de drie onderzochte branden weergegeven in de plattegrond van het Gelredome (alleen het speelveld).

Speelveld, 50 x 100 m²

Brandend hoog
bouwwerk,
(bijvoorbeeld
demowoning)

Snel uitbreidende,
cirkelvormige
standaardbrand, tijdens een
beurs (vloerbedekking,
stoelen ed.)

Brand onder de laaghangende
vakwerkligger, waar de
schalen op rusten. (zie figuur
rechts)

18mVakwerkligger

Schaal

Plattegrond grote hal met gearceerd de te
controleren brandhaarden

Doorsnede stadion met locatie van de
vakwerkligger, waar de schalen op rusten

N

Figuur 9 locatie van de onderzochte branden

4.2.3 Resultaten
Uit de rookberekening aan de hand van het eerste geval blijkt dat na 10 minuten het gehele rookbuffer gevuld is,
als het dak gesloten blijft. Doordat het dak meteen geopend wordt in geval van een brand ontstaat er iedere
minuut een rookafvoer van 360 m². (Het dak opent met 3 meter per minuut, in totaal duurt het openen circa 30
minuten). Door deze extra rookafvoer blijven de nooduitgangen altijd vrij van rook. In principe wordt na 1
minuut begonnen met het openen van het dak. Er is bij het eerste scenario een speling van 5 minuten. Als het dak
dus na 6 minuten nog niet wordt geopend komen de vluchtwegen in gevaar.

De maximale temperatuur van de staalconstructie van het schaaldak wordt bepaald ter plaatse van de deltaligger
van een tussenschot. Deze deltaligger bevindt zich 28 meter boven de grond. Door de opwarming van de brand
wordt een maximale temperatuur bereikt van 215 graden, wat een minimale teruggang in de sterkte van het staal
veroorzaakt. In de onderstaande figuur is de bewuste deltaligger weergegeven.
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A

Maatgevende staven van het tussenschot
van het schaaldak

Doorsnede A

Bovenrand

Onderrand (2 stuks)

Diagonalen

Diagonalen

Figuur 10: getoetste staven van het schaaldak

Het tweede scenario wordt alleen gebruikt om de temperatuur van de vakwerkligger te bepalen. De maximale
temperatuur na één uur komt uit op 270 graden, wat ook nog geen consequenties heeft voor de sterkte van de
constructie.

Het derde scenario is vanwege de grotere hoogte van de brandende objecten en de hogere vuurbelasting
maatgevend voor het schaaldak. De maximale temperatuur die bereikt wordt in de constructie van het schaaldak
is 520 graden. Aan de hand van de constructieve berekening van ABT te Velp blijkt dat de verzwakking van het
staal ten gevolge van deze hoge temperatuur dusdanig is dat de constructie niet bezwijkt. Voor deze berekening
is een speciaal belastingsgeval uit NEN 6702 gebruikt.

4.3 Bepaling brandveiligheid aluminium ontwerp

4.3.1 Inleiding
De brandveiligheid van het aluminium ontwerp van het schaaldak wordt op dezelfde wijze bepaald als bij het
stalen ontwerp. Aangezien in dit onderzoek alleen het schaaldak in aluminium is uitgevoerd, is de
brandwerendheid van de onderliggende constructie identiek aan het geval zoals bepaald in het rapport van dgmr.

De verschillende gevallen gelden ook voor het aluminium ontwerp. Ook de brandbelasting is gelijk. Het enige
verschil met het stalen ontwerp is de temperatuur en de daaruit volgende sterkte van de aluminium profielen van
het schaaldak.

4.3.2 Gevallen
Zoals in de inleiding al genoemd zijn de te controleren gevallen gelijk:

1. Cirkelvormige brand
2. Half cirkelvormige brand
3. Hoog bouwwerk

De rookbelasting van geval 1 kan op dezelfde wijze afgevoerd worden door het dak te openen. Doordat het eigen
gewicht van de aluminium schaaldaken slechts de helft is van het oorspronkelijke stalen dak is het ook mogelijk
om het dak sneller te openen, zodat de rook nog sneller afgevoerd wordt.

De halfcirkelvormige brand heeft alleen invloed op de laag liggende vakwerkligger welke als oplegging voor de
schaldaken dient. In dit onderzoek wordt er niets veranderd aan die ligger, zodat hij nog steeds voldoet.

Het geval van het hoge bouwwerk moet ook gecontroleerd worden voor het aluminium ontwerp. De
warmtebelasting door het brandende hoge bouwwerk is gelijk aan het berekende stalen geval. Ook de door dgmr
bepaalde warmtestralingsflux op de constructie is identiek. In de onderstaande tabel wordt de gehanteerde flux
weergegeven voor de verschillende gevallen. Er wordt gewerkt in stappen van 5 minuten. De
warmtestralingsflux is de energie die door straling wordt afgegeven door de brand.
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TABEL 5: WARMTESTRALINGSFLUX in kW/m²
Tijd na t=0 Brand op speelveld Brand in hoog gebouw Brand in hoog gebouw,

Gebouw in het midden van het veld
[Minuten] [kW/m²] [kW/m²] [kW/m²]
5 1,0 4,7 6,2
10 3,8 6,2 51,3
15 7,6 8,6 9,1
20 9,8 51,3 9,1
25 8,6 10,5 9,1
30 10,0 9,1 9,1
40 10,0 9,1 9,1
50 10,0 9,1 9,1
60 10,0 9,1 9,1

Behalve opwarming van de profielen door straling, wordt er ook rekening gehouden met een component
convectie. Hierbij is de temperatuur van de rook van belang, evenals de luchtsnelheid van de rook. Door dgmr
wordt er het volgende verloop gebruikt, wat ook voor het aluminium geval toegepast wordt:

TABEL 6: BEREKENDE ROOKTEMPERATUUR IN GRADEN CELSIUS
Tijd na t=0 Brand op speelveld Brand in hoog gebouw Brand in hoog gebouw,

Gebouw in het midden van het veld
[Minuten] [ ° C] [ ° C] [ ° C]
5 59 368 368
10 90 368 368
15 122 368 368
20 145 368 368
25 162 368 368
30 179 368 368
40 179 368 368
50 179 368 368
60 179 368 368

Bij de tabel wordt opgemerkt dat de constructie alleen door de warme rook verwarmd wordt, als deze zich boven
de rook bevindt. Als het dak zover geopend is dat het zich niet meer direct boven de brand bevindt dan wordt de
constructie dus niet meer convectie opgewarmd, maar juist afgekoeld, omdat de constructie dan in de (koele)
buitenlucht zit. De temperatuur van de rook bij de brand op het speelveld neemt steeds toe, omdat de brand zich
uitbreidt. De temperatuur van de rook bij het brandende gebouw blijft constant omdat aangenomen is dat het
gebouw op t=0 al volledig brandt.

Met de bovenstaande gegevens is het mogelijk om de temperatuur van de profielen te bepalen. Dit wordt gedaan
voor de profielen welke deel uitmaken van de onderrand van het tussenschot. Dit is een deltaligger met vierkante
kokers als randstaven en ronde buisprofielen als wandstaven. Er worden in eerste instantie vier gevallen
bekeken, namelijk:

1. Kokerprofiel met brand op speelveld
2. Kokerprofiel met brandend hoog gebouw
3. Buisprofiel met brand op speelveld
4. Buisprofiel met brandend hoog gebouw

Voor de bepaling van de eindtemperatuur van de profielen wordt er een stationaire warmtebalans opgesteld, die
per minuut een ∆T bepaalt. Deze balans is ontleend aan het rapport van dgmr [4]. Door deze balans in een
spreadsheet 60 keer op te stellen wordt het temperatuurverloop uitgerekend. Dit wordt weergegeven in een
grafiek. De grafieken zijn in de bijlage opgenomen. Er wordt de volgende formule gebruikt:
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Waarin:

Φ De warmtestralingsflux, ontleend aan tabel 5. Deze flux verwarmt het profiel
As;o Het oppervlak van het profiel dat door de straling verwarmd wordt. Dit is nooit meer dan de helft van de

oppervlakte van het profiel.
εopn De absorptiefactor van aluminium. Er wordt verondersteld dat het aluminium aan de onderzijde niet erg

vervuilt door stof ed en daardoor een glanzend oppervlak heeft. Er geldt dan een waarde voor de
absorptiecoëfficiënt van 0,2.

αc warmtestroom ten gevolge van convectie in W/m²K
Trook De temperatuur van de rook, ontleend aan tabel 6
Talu De temperatuur van het aluminium
Ac;o Het oppervlak waar warmte door convectie wordt opgenomen. Zo lang het dak nog niet helemaal open

is, wordt deze oppervlakte gelijk gesteld aan de totale oppervlakte van het profiel. Als het dak volledig
geopend is, komt de rook niet meer in contact met de profielen en geldt er een oppervlakte van 0.

Αstr De warmtestroom ten gevolge van straling in W/m²K
As;a Het oppervlak van het profiel waar er warmte afgegeven wordt door straling. Deze is altijd gelijk aan de

totale oppervlakte.
Ac;a Het oppervlak van het profiel waardoor er warmte afgegeven wordt door convectie. Zo lang het dak nog

niet helemaal open is, heeft deze oppervlakte een waarde van 0. Daarna is hij gelijk aan de totale
oppervlakte van het profiel

C De soortelijke warmte van aluminium. Deze varieert tussen 880 en 960 J/kgK. Er is een rechtlijnig
verloop aangenomen. (De soortelijke warmte begint bij 880 (bij kamertemperatuur) en loopt door tot
960 bij het smeltpunt)

G Het gewicht van het profiel per strekkende meter. [kg/m]

In de volgende tabel worden de resultaten weergegeven van de temperatuurberekening:

TABEL 7: MAXIMALE TEMPERATUUR VAN DE STAVEN VAN HET
SCHAALDAK

Type brand Koker 180x180x7x7
(randstaaf)

[ ° C]

Buis 140x120x4
(diagonaal)

[ ° C]
Midden op speelveld 135 145
Brandend hoog gebouw 320 335

De temperaturen boven de 300 graden zijn ontoelaatbaar, omdat de sterkte van aluminium dan is teruggelopen
tot 30% van de oorspronkelijke waarde. In dat geval zal een gedeelte van de constructie bezwijken. Deze hoge
temperaturen worden bereikt als een hoog brandend object aan de zijkant van het speelveld wordt geplaatst,
waardoor het schaaldak er helemaal overheen moet schuiven. Om de hoge temperaturen te voorkomen wordt er
de volgende maatregel getroffen:

Hoge brandbare gebouwen (bijvoorbeeld demonstratie woningen in houtskeletbouw) mogen alleen geplaatst
worden in een strook van 30 meter breed, op het speelveld. Op deze manier kan het dak in geval van brand direct
wegschuiven en kan de warmte afgevoerd worden. Mocht het gebouw toch ergens anders geplaatst worden, dan
dienen er nader te bepalen brandwerende voorzieningen getroffen te worden aan het gebouw. Er valt te denken
aan brandslangen, blusapparaten en dergelijke. In de onderstaande tekening is de zone te zien waar de gebouwen
geplaatst mogen worden.
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Figuur 11: zone waar hoge gebouwen geplaatst mogen worden

Met deze aanname is een nieuwe berekening gemaakt. In dit geval wordt het dak slechts 10 minuten blootgesteld
aan de warmtestroom, aangezien iedere schaal opent met een snelheid van 1,5 meter per minuut. Na 10 minuten
is de zone van 30 meter geopend.

TABEL 8: MAXIMALE TEMPERATUUR VAN DE STAVEN VAN HET
SCHAALDAK, HOGE GEBOUWEN MIDDEN OP SPEELVELD

Type brand Koker 180x180x7x7
(randstaaf)

[ ° C]

Buis 140x120x4
(diagonaal)

[ ° C]
Midden op speelveld 135 145
Brandend hoog gebouw 245 255
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Uit het dictaat “Bouwen met aluminium” [6], pagina 191 blijkt dat het sterkteverloop van de legering 6082T6 als
volgt weergegeven kan worden:

Bij brand op het speelveld is de maximale profieltemperatuur 145 graden (tabel 8). Dit betekent dat bij de brand
op het speelveld de 0,2% rekgrens terugloopt tot 85% van de oorspronkelijke waarde. Bij een brand van een
hoog gebouw wat in de “veilige zone” staat loopt de 0,2% rekgrens terug tot 50%.

Voor het speciale geval “brand” mag er volgens NEN 6702 gerekend worden met de volgende
belastingscombinatie voor de uiterste grenstoestand:

1,0 x Grep + 1,0 x 0,2 x Qwind;rep

Waarin:
Grep De representatieve waarde voor het eigen gewicht
Qwind;rep De representatieve waarde voor de windbelasting op de schaal
In de onderstaande tabel wordt de belasting volgens deze speciale belastingscombinatie toegepast op de
randstaaf en de diagonaal van het schaaldak. Hieruit blijkt dat de diagonaal maatgevend is met een maximale
benutting van 46,6%. Dit is nog juist onder de 50%.

TABEL 9: TOETSING SCHAALDAK TIJDENS
BRAND
Profieltype Npl Belasting Wind 1,0 x EG + 0,2 x

W
Rekenwaarde Percentage

EG W grensspanning 0,2% rekgrens
kN kN kN kN max min (250 N/mm²)

Koker 180x180x7x7 1211 454 -318 390 93.7 80.6 37.5
Buis 140x120x4 425 198 -100 178 116.5 104.8 46.6

4.4 Conclusie

4.4.1 Rookbelasting
De rookbelasting ten gevolge van de beschouwde brand kan in beide ontwerpen adequaat afgevoerd worden. Na
10 minuten zijn de ruimten onder het schaaldak gevuld met rook. Één minuut nadat het dak begint met openen
wordt er reeds meer rook afgevoerd dan aangevoerd. De afvoercapaciteit is dan groter dan de aangevoerde
hoeveelheid rook.

4.4.2 Warmtebelasting
De brand midden op het veld levert geen gevaar op voor de aluminium dakconstructie. De maximale temperatuur
van de aluminium schaal is 145 graden. Hierbij is de sterkte van het aluminium nog voldoende (85%).

Teneinde de hoge belasting van een brandend bouwwerk op het veld te voorkomen kan zo’n bouwwerk het beste
in het midden van het veld geplaatst worden, daar waar de twee dakhelften bij elkaar komen. In geval van een
brand kan het dak meteen worden weggeschoven, zodat de warmte beter afgevoerd kan worden. In dat geval
wordt de maximale temperatuur in de aluminium schaalconstructie 255 graden. De sterkte van de legering
6082T6 is dan al teruggelopen tot 50%. Analyse van de belastingen leert dat de maximale belasting 47% procent
bedraagt van de capaciteit. De constructie voldoet dus net.

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500

6082T6

Temperatuur [deg C]

Verloop 0,2% rekgrens



Vergelijking stalen en aluminium ontwerp schaaldak Gelredome 24-8-1998

Egon Janssen 19

Het is wel noodzakelijk om bij hoge brandbare objecten, welke buiten de veilige zone staan,  standaard een
brandblusinstallatie te eisen (brandblusapparaten en brandslang)

Er wordt opgemerkt dat er op een andere methode wellicht betere resultaten te verkrijgen zijn. Door bijvoorbeeld
een onderrand van het tussenschot weg laten en daarmee een berekening te maken. Op die manier kan bepaald
worden of de (overbepaalde) constructie in staat is om de weggevallen onderrand te compenseren. Dit valt echter
buiten het kader van deze studie.
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5 Vergelijking productiekosten

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de kosten bepaald voor de productie van het schaaldak. Alleen de deltaliggers en de
diagonalen worden meegenomen, voor twee schalen. Voor de vergelijking van de kosten worden verder de
volgende aannamen gemaakt:

• De productiekosten beslaan de materiaal-, materieel- en bewerkingskosten van twee schaaldaken (alleen de
deltaliggers en de diagonalen)

• De totaalprijs voor zowel het stalen als het aluminium ontwerp zijn gebaseerd op het construeren van twee
schalen op de grond, naast het stadion. Het plaatsen van de schalen wordt niet meegenomen.

• De prijzen zijn exclusief BTW
• De kosten van maatvoerende tekeningen en berekeningen worden niet meegenomen
• De kosten voor het aanbrengen van bekleding, isolatie ed worden niet meegenomen
• De kosten voor inspectie en keuring door een derde partij worden niet meegenomen.
• Er wordt uitgegaan van een eenvoudige coating bij het stalen ontwerp en geen coating bij het aluminium

ontwerp.

5.2 Kosten stalen ontwerp

5.2.1 Materiaal
De volgende onderdelen zijn nodig, voor twee schalen:
• 40 gordingen van 28,7 meter, met 42 schotten ter bevestiging diagonalen
• 40 gordingen van 32,8 meter, met 48 schotten ter bevestiging diagonalen
• 20 onderranden van 28,7 meter met 28 schotten ter bevestiging diagonalen
• 20 onderranden van 32,8 meter met 32 schotten ter bevestiging diagonalen
• 1200 wanddiagonalen met ingelaten schot aan beide uiteinden, lengte 3,6 meter
• 660 drukdiagonalen, lengte 6,0 meter, met ingelaten schotten
• 660 trekdiagonalen, lengte 6,0 meter, met ingelaten schotten en doormidden gezaagd
20160 verzinkt stalen bouten M20x50 plus moeren en sluitring

TABEL 10: MATERIAALGEGEVENS STALEN
VARIANT
No: Type: Omschrijving: Lengte Gewicht

[m] [ton]
6 hIPE360 + pl170x12 Halve IPE360 met plaat 170x12mm 998 44.2
7 hIPE400 + pl200x15 Halve IPE400 met plaat 200x15mm 233 13.1
8 hIPE400 + pl300x15 Halve IPE400 met plaat 300x15mm 266 18.1
9 hIPE500 + pl300x15 Halve IPE500 met plaat 300x15mm 233 18.7
10 hIPE500 + pl300x15 Halve IPE500 met plaat 300x15mm 233 18.7
11 hHE500aa +

pl300x15
Halve HE500A met plaat 300x15mm 399 35.3

12 hHE500a + pl300x15 Halve HE500A met plaat 300x15mm 133 14.9
13 k 160x160x8.8 Warmgewalste koker 160x160x8.8mm 567 22.7
14 k 160x160x6.3 Warmgewalste koker 160x160x6.3mm 1277 38.0

16 k 150x150x6.3 Warmgewalste koker 150x150x6.3mm 331 9.2

17 k 150x150x5.6 Warmgewalste koker 150x150x5.6mm 756 18.6
18 k 150x100x5.0 Warmgewalste koker 150x100x5.0mm 4728 88.1
19 b 88.9x4.0 Buis 88.9x4mm 4047 33.7
20 k 140x140x5.0 Warmgewalste koker 140x140x5.0mm 899 18.7
21 k 150x150x6.3 Warmgewalste koker 150x150x6.3mm 225 6.2
40 b 88.9x5.0 Buis 88.9x4mm 290 3.0
41 k 160x160x8.0 Warmgewalste koker 160x160x8.0mm 142 5.3

Totaal: 15757 406.4
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5.2.2 Bewerkingen
Er moeten de volgende bewerkingen aan de staven worden verricht:

• 3690 meter gording samenstellen uit half I-profiel en geknikte plaat. (dubbele hoeklas)
• 5040 schotten fabriceren en bevestigen onder een hoek aan het lijf van de gordingen. De schotten worden

voorzien van 4 gaten M20.
• Gleuf frezen in 5040 kokeruiteinden
• 5040 schotten lassen in de kokeruiteinden
• 10080 verbindingsplaten maken met 4 gaten M20
• 1320 lasverbindingen maken tussen twee kokers (haaks afgezaagde koker op zijkant koker)
• Verzinken van de gehele staalconstructie

5.2.3 Kosten
Er is door Jan Meyer, werkende bij de firma Oostingh een begroting gemaakt voor dit gedeelte van het stalen
ontwerp. Oostingh is het bedrijf dat het stalen schaldak gemaakt heeft. De totale kosten voor de staalconstructie
komen op:

Materiaal 406500 x F1,85 = F 752 025
Bewerkingen 406500 x F3,60 = F 1 463 400
Loonkosten 406500 x F0,95 = F 386 175
Materieel 406500 x F1,75 = F 711 375
Conservering 406500 x F0,85 = F 345 525
Totaal: F9,00 F 3 658 500

5.3 Kosten aluminium ontwerp

5.3.1 Materiaal
De volgende onderdelen zijn nodig, voor twee schalen:

• 8 matrijzen voor de benodigde profielen, zie voor afmetingen tabel 6
• 40 gordingen van 28,7 meter, de stuikverbindingen in de gordingen zijn alleen aan de buitenzijde gelast. Dit

is mogelijk, aangezien de hoogste doorsnedetoets slechts 0,561 bedraagt. De inwendige ribben in de
gordingen worden derhalve niet gekoppeld, wat de kosten behoorlijk drukt.

• 40 gordingen van 32,8 meter
• 20 onderranden van 28,7 meter
• 20 onderranden van 32,8 meter
• 1200 wanddiagonalen, lengte 3,6 meter
• 660 drukdiagonalen, lengte 6,0 meter
• 660 trekdiagonalen, lengte 6,0 meter, doormidden gezaagd
• 5280 verzinkt stalen bouten M20x40 plus moeren en sluitring voor bevestiging van de diagonalen tussen de

deltaliggers. Er zijn 660 diagonalen met aan ieder uiteinde 4 bouten

TABEL 11: MATERIAALGEGEVENS ALUMINIUM
VARIANT
No: Naam: Type: Legering: h b tf tw A Lengte: Gewicht:

mm mm mm mm mm² [m] [ton]
4 gording licht koker (zie bijlage) 6082T6 325 451 5 5 11307 1231 37.6
5 gording middel koker (zie bijlage) 6082T6 325 451 7 7 14948 499 20.1
6 gording zwaar koker (zie bijlage) 6082T6 325 451 10 8 19666 765 40.6
7 diagonaal zwaar rechthoekige koker 7003T6 200 200 10 8 7269.5 709 13.9
8 diagonaal middel rechthoekige koker 7003T6 200 180 8 6 5809.5 2364 37.1
9 diagonaal licht rechthoekige koker 7003T6 200 160 5 6 3901.5 4728 49.8
10 wandstaaf deltaligger afgeplatte buis 6082T6 140 120 4 0 1698.6 4337 23.1
11 onderrand deltaligger koker (zie bijlage) 6082T6 201 254 4 5 4123.1 1123 12.5
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5.3.2 Bewerkingen

• 2640 uitsparingen maken in de diagonalen. (zie figuur 9) Door de uitsparing moet een steeksleutel passen.
• 5280 gaten M20 boren in de strippen van de gordingen
• 5280 gaten M20 boren in de diagonalen (kokers)
• 2400 lasverbindingen tussen wanddiagonaal en gording
• 1320 lasverbindingen tussen twee kokers. Een haaks afgezaagde koker wordt gelast op de zijkant van een

andere koker
• 1320 lasverbindingen van een diagonaal (koker) aan de gording. De diagonalen worden eerst samengesteld

tot kruis en vervolgens tussen de gordingen gelast.

In de onderstaande afbeelding is een doorsnede te zien van de te creëren deltaliggers. Zoals te zien is worden de
helft van de diagonalen van het schaaldak gebout en de andere helft gelast. De wanddiagonalen worden allen
gelast. Door de haakse aansluitingen van de diagonalen op de gordingen zijn de lasverbindingen gemakkelijk te
creëren.

Figuur 12: doorsnede aluminium deltaligger

In de onderstaande figuur is de boutverbinding te zien tussen de diagonalen en de gordingen. Eerst worden er
gaten in één lijf gemaakt van de diagonalen, zodat later de bouten aangedraaid kunnen worden. Vervolgens
worden de diagonalen aan elkaar gelast, zodat er een kruis ontstaat. Tenslotte worden er gaten geboord en kan
het kruis gemonteerd worden

Doorsnede deltaligger, variant 5

Wanddiagonalen gelast
aan onderrandprofiel

Kokervomige diagonalen,
gebout aan de gordingen

Gording: geextrudeerd kokervormig
profiel, voorzien van strippen voor

montage diagonalen

Wanddiagonalen gelast aan
gording, aansluiting is

"haaks"

kokervomige diagonalen,
gelast aan de gordingen

Doorsnede
wanddiagonaal

Gat voor bereikbaarheid
bouten
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Figuur 13: principe detail diagonaal

5.2.2 Kosten
Voor het aluminium ontwerp van het schaaldak is door Bayards aluminiumconstructies BV een begroting
gemaakt. De totale kosten voor de aluminiumconstructie komen op:

Matrijskosten F 100 000
Materiaal 234700 x F9,00 = F 2 112 300
Bewerkingen 234700 x F7,20 = F 1 689 840
Loonkosten 234700 x F2,00 = F 469 400
Materieel 234700 x F1,75 = F 410 725
Conservering 234700 x F0,00 = F 0
Totaal: F19,95 F 4 782 265

Voor de bovenstaande begroting zijn verder de volgende aannamen gemaakt:

• De totale matrijskosten worden begroot op F100.000,-. Hier vallen enkele zeer ingewikkelde matrijzen
onder (de gordingen), maar ook enkele eenvoudige.

• Er wordt voor het materiaal een gemiddelde kiloprijs van negen gulden aangenomen. Dat is een vrij hoge
prijs, maar gezien het aandeel van de “grote profielen” is de prijs wel te rechtvaardigen.

• Voor de bewerkingen wordt eenzelfde bedrag uitgetrokken als voor het gerealiseerde stalen ontwerp. Er
wordt wel rekening gehouden met een 50% lager gewicht, dus de kosten per kilo zijn twee keer zo hoog. In
principe zijn er minder bewerkingen nodig dan bij het stalen ontwerp. Er zijn echter wel enkele
laswerkzaamheden, welke voor aluminium relatief kostbaar zijn in verhouding met staal.

• Ook voor de loonkosten wordt gerekend met eenzelfde totaalbedrag als voor het stalen ontwerp. Er zijn
weinig verschillen te verwachten. Waar aluminium soms meer moeite kost (meer loon), daar is het aan de
andere kant weer lichter, waardoor de handelbaarheid toeneemt.

• Voor het materieel wordt er met dezelfde kiloprijs gerekend als het stalen ontwerp. Dit is waarschijnlijk
aanvaardbaar, vanwege het geringere gewicht van de constructie, waardoor er minder zwaar materieel nodig
is.

• Zoals eerder vermeld wordt er vanuit gegaan dat het aluminium ontwerp zonder conservering gerealiseerd
wordt.

De begroting voor het aluminium ontwerp is een combinatie van de getallen van de firma Bayards en de
gerealiseerde waarden van het stalen ontwerp. Het zijn allemaal ruwe schattingen, waar weinig waarde aan
ontleend kan worden. Verder (met name gedetailleerder) onderzoek is dan ook wenselijk.
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6 Vergelijking staal aluminium

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de twee ontwerpvarianten vergeleken. Behalve naar de primaire kosten wordt er ook
bekeken wat er bespaard kan worden op andere onderdelen in het ontwerp.

6.2 Parameters

Er worden de volgende onderdelen meegenomen in de vergelijking:

1. Productiekosten van het schaaldak
2. Besparing op de motorisering
3. Besparing op de onderliggende constructie
4. Verfkosten

Ad 1: In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de kosten van het aluminium ontwerp hoger zijn dan die van het
oorspronkelijke stalen ontwerp. (4,7 miljoen voor het aluminium tegenover 3,6 miljoen voor het stalen ontwerp,
alleen de deltaliggers en de diagonalen) In eerste instantie vereist het aluminium ontwerp dus een 30% hogere
investering.

Ad 2: Doordat het aluminium ontwerp een gewichtsbesparing oplevert van 50% kan de motorisering van het
schaaldak lichter uitgevoerd worden. Uit navraag bij de ontwerper van de wielstellen van het schaaldak bleek
echter dat de wielstellen speciaal ontworpen zijn voor het Gelredome. Het was voor hen niet eenvoudig in te
schatten hoe groot de besparing zou zijn.

Ad 3: Doordat het aluminium ontwerp van het schaaldak 50% lichter is kan de onderliggende constructie ook
lichter uitgevoerd worden. Aangezien de grote hoogte van deze constructie kan dit behoorlijk wat uitmaken. Er
wordt opgemerkt dat de dakhuid en de sneeuwbelasting in principe niet veranderen. In de onderstaande
berekening wordt dit verduidelijkt:

Staalconstructie: 4 584 kN Aluminiumconstructie: 2 292 kN (50%)
Dakhuid: 2 959 kN Dakhuid: 2 959 kN
Sneeuw: 3 300 kN Sneeuw: 3 300 kN
Totaal staal: 10 843 kN Totaal aluminium: 8 551 kN

Er wordt dus een besparing bereikt van 22%. Hoe dit zich vertaalt in een kostenbesparing van de 28 meter hoge
onderconstructie en de fundering is niet duidelijk.

Ad 4: De verfkosten zijn een moeilijk punt. De staalconstructie moet beschermd worden met een coating
teneinde corrosieve aantasting te voorkomen. Gezien het niet al te agressieve milieu (geen regen, wel condens)
kan de laagdikte gering zijn. Wel zal er regelmatig onderhoud gepleegd moeten worden aan de coating en na 20
jaar wellicht een nieuwe laag. Bij aluminium is er geen coating nodig, aangezien de corrosielaag het aluminium
beschermt. Het kan wel zo zijn dat vanwege architectonische redenen een coating gewenst is. Voor deze
vergelijking wordt er echter aangenomen dat er geen coating nodig is.
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8 Conclusies

Het schaaldak van het Gelredome blijkt prima te realiseren te zijn in aluminium. Enkele profielen zijn erg zwaar,
deze zullen in het buitenland geëxtrudeerd moeten worden. De meeste profielen kunnen echter prima in
Nederland gemaakt worden.

De brandwerendheid van het aluminium schaaldak is ook zonder brandwerende voorzieningen voldoende. Er
moeten wel eisen gesteld worden aan de plaatsing van hoge gebouwen in het geval van beurzen en dergelijke.
Deze (brandbare) bouwwerken moeten nabij de middellijn van het schaaldak geplaatst worden, zodat bij een
eventuele brand het dak snel weggeschoven kan worden. Verder kan het (demo)gebouw zelf nog actief beveiligd
worden (brandblussers ed.)

Door het dak uit te voeren in aluminium wordt een gewichtsbesparing (eigen gewicht) bereikt van 50%.
Hierdoor kan de aandrijving voor het openen van het dak eenvoudiger en goedkoper uitgevoerd worden. Tevens
kan de onderliggende constructie goedkoper uitgevoerd worden, vanwege de lagere belasting van het schaaldak.

De kosten van het ontwerp in aluminium vallen enigszins hoger uit. De eerste investering is circa 30% hoger,
vergeleken met het stalen ontwerp.
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staal

1 Gewichtsberekening stalen schaaldak

no: L aantal kg/m kg Omschrijving Functie
0 (m) schalen totaal nieuw
1 58 2 56.7 6608 IPE 360 Onderrand van de hoedrand 12
2 50 2 111.4 11117 HE 360a Onderrand van de hoedrand 2
3 67 2 124.0 16507 HE 400a Onderrand van de hoedrand 2
4 77 2 154.3 23720 HE400b Onderrand van de hoedrand 3
5 250 2 52.7 26306 profiel 5 hoedrand (eigenlijk een 2d vakwerk) 13
6 499 2 44.3 44202 hIPE360 + pl170x12 langsligger 4
7 116 2 56.3 13125 hIPE400 + pl200x15 langsligger 4
8 133 2 68.0 18115 hIPE400 + pl300x15 langsligger 5
9 116 2 80.2 18672 hIPE500 + pl300x15 langsligger 5

10 116 2 80.2 18672 hIPE500 + pl300x15 langsligger 6
11 200 2 88.5 35334 hHE500aa + pl300x15 langsligger 6
12 67 2 112.1 14927 hHE500a + pl300x15 langsligger 6
13 284 2 39.9 22658 k 160x160x8.8 diagonaal 2d vakwerk in schaal 7
14 638 2 29.7 37977 k 160x160x6.3 diagonaal 2d vakwerk in schaal 8
15 390 2 22.3 17423 k 150x150x5.0 diagonaal vertikale hoedrand 1
16 165 2 27.8 9195 k 150x150x6.3 diagonaal 2d vakwerk in schaal 8
17 378 2 24.6 18587 k 150x150x5.6 diagonaal 2d vakwerk in schaal 8
18 2364 2 18.6 88066 k 150x100x5.0 diagonaal 2d vakwerk in schaal 9
19 2023 2 8.3 33678 b 88.9x4.0 wandstaaf 3d ligger 10
20 449 2 20.8 18657 k 140x140x5.0 onderrandstaaf 3d ligger 11
21 112 2 27.8 6241 k 150x150x6.3 onderrandstaaf 3d ligger 11
22 0 2 50.9 0 HE 180b buitenste cirkel kopschot 20
23 30 2 60.9 3646 HE 200b buitenste en binnenste cirkel kopschot 13
24 89 2 30.2 5368 HE 160a binnenste cirkel kopschot 1
25 55 2 69.8 7656 k 200x200x12.5 wandstaven cirkel kopchot 12
26 271 2 17.8 9669 k 120x120x5.0 onderste diagonaal cirkel tussenschot 1
27 64 2 18.1 2322 b 168.3x4.5 grote diagonaal binnen cirkel tussenschot 1
28 72 2 37.6 5407 k 200x200x6.3 wandstaven kopschot 14
29 77 2 25.8 3993 k 140x140x6.3 wandstaven kopschot 14
30 0 2 24.5 0 HE 140a Niet meer gebruikt!! 20
31 147 2 42.0 12316 HE 200a binnenste cirkel tussenschot 13
32 75 2 590.5 88575 profiel 32 Onderrand kopschot (geleiderail + vakwerk) 14
33 139 2 30.2 8385 HE 160a buitenste cirkel tussenschot 1
34 167 2 14.7 4919 b 100x100x5.0 diagonalen cirkel tussenschot 1
35 167 2 98.0 32640 profiel 35 Onderrand driehoekligger tussenschot 13
36 173 2 33.3 11485 profiel 36 wandstaven driehoekligger tussenschot 10
37 113 2 30.2 6804 HE 160a bovenrandrand driehoeksligger tussensch. 1
38 190 2 16.5 6269 b 139.7x5.0 stabiliteitsverband in ondervlak 1
39 201 2 16.5 6620 b 139.7x5.0 stabiliteitsverband in ondervlak 1
40 145 2 10.3 2982 b 88.9x5.0 wandstaaf 3d ligger 10
41 71 2 37.2 5275 k 160x160x8.0 diagonaal 2d vakwerk in schaal (zwaar) 7
42 65 2 51.6 6690 profiel 42 vertikale regel in kopschot (2d vakwerk) 13
43 6 2 89.3 1061 k 400x200x10 diagonaal cirkel kopschot, bij oplegging 12
44 9 2 47.2 831 k 200x200x8.0 diagonaal wand kopschot zuidzijde 14
45 10 2 32.2 655 k 140x140x8.0 diagonaal wand kopschot zuidzijde 13
46 15 2 0.0 0 profiel 46 aansl 2d vakwerk tussenschot op hoedr. 20

totale profiellengte 21687 m (2 schalen)
totaal gewicht 733358 kg (2 schalen)
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resultaten

2 Resultaten gewichtsberekening (twee schalen)
Eerste aluminium ontwerp

no: totale lengte (m) aantal schalen kg/m kg >5 ton ? type profiel
(een schaal) (stuks) totaal nieuw

1 58 2 29.2 3397 niet OK Profielnaam 12
2 50 2 50.8 5068 OK 0 2
3 67 2 64.8 8626 OK i300x300x10x10 2
4 77 2 74.3 11418 OK i400x300x20x10 3
5 250 2 41.0 20487 OK i300x300x25x22 13
6 499 2 22.7 22687 OK i300x300x32x20 4
7 116 2 26.6 6189 OK Profiel5 4
8 133 2 30.5 8123 OK i300x300x8x8 5
9 116 2 36.2 8439 OK i300x300x10x8 5
10 116 2 39.1 9118 OK i350x300x10x10 6
11 200 2 41.2 16446 OK i350x300x12x12 6
12 67 2 50.1 6672 OK i400x300x12x12 6
13 284 2 20.9 11863 OK i400x300x13x12 7
14 638 2 16.1 20556 OK i400x300x17x13 8
15 390 2 12.7 9913 OK k250x250x8x8 1
16 165 2 14.6 4829 niet OK k220x220x7x7 8
17 378 2 12.6 9510 OK k175x175x7x7 8
18 2364 2 11.0 51777 OK k200x200x7x7 9
19 2023 2 3.8 15446 OK k200x200x6x6 10
20 449 2 11.0 9840 OK k175x175x6x6 11
21 112 2 14.6 3278 niet OK b150x3xx 11
22 0 2 23.6 k175x175x6x6 20
23 30 2 29.2 1746 niet OK k200x200x7x7 13
24 89 2 14.9 2653 niet OK i300x300x8x8 1
25 55 2 32.1 3524 niet OK i300x300x10x10 12
26 271 2 10.0 5407 OK i180x180x8x8 1
27 64 2 8.5 1090 niet OK k260x260x12x12 1
28 72 2 20.5 2949 niet OK k160x160x6x6 14
29 77 2 14.6 2257 niet OK b200x5xx 14
30 0 2 10.9 k220x220x9x9 20
31 147 2 20.3 5968 OK k200x200x7x7 13
32 75 2 216.0 32400 OK i200x200x5x5 14
33 139 2 13.8 3833 niet OK i250x250x8x8 1
34 167 2 7.6 2550 niet OK Profiel32 1
35 167 2 41.0 13673 OK i200x200x7x6 13
36 173 2 10.3 3540 niet OK b180x5xx 10
37 113 2 13.8 3110 niet OK Profiel35 1
38 190 2 9.3 3544 niet OK Profiel36 1
39 201 2 9.3 3742 niet OK i200x200x7x6 1
40 145 2 5.1 1476 niet OK b220x5xx 10
41 71 2 18.3 2598 niet OK b220x5xx 7
42 65 2 36.6 4749 niet OK b150x4xx 13
43 6 2 50.8 604 niet OK k220x220x8x8 12
44 9 2 25.9 457 niet OK Profiel42 14
45 10 2 16.6 338 niet OK k350x350x14x14 13
46 15 2 0.0 0 niet OK k250x250x10x10 20

totale profiellengte 21804 m (2 schalen)
totaal gewicht 365888 kg (2 schalen)
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 3 Resultaten gewichtsberekening (twee schalen)
Geoptimaliseerd ontwerp

no: totale lengte (m) aantal schalen kg/m kg matrijs
(een schaal) (stuks) totaal nieuw

1 58 2 32.1 3744 12
2 50 2 52.9 5285 2
3 67 2 52.9 7047 2
4 77 2 61.3 9425 3
5 250 2 26.2 13058 13
6 499 2 30.5 30480 4
7 116 2 30.5 7112 4
8 133 2 40.4 10745 5
9 116 2 40.4 9402 5
10 116 2 53.1 12370 6
11 200 2 53.1 21205 6
12 67 2 53.1 7068 6
13 284 2 19.6 11136 7
14 638 2 15.7 20024 8
15 390 2 10.0 7789 1
16 165 2 15.7 5191 8
17 378 2 15.7 11866 8
18 2364 2 10.5 49805 9
19 2023 2 4.6 18559 10
20 449 2 11.1 10003 11
21 112 2 11.1 2501 11
22 0 2 0.0 0 20
23 30 2 13.1 783 13
24 89 2 10.0 1771 1
25 55 2 32.1 3524 12
26 271 2 10.0 5407 1
27 64 2 10.0 1283 1
28 72 2 20.0 2882 14
29 77 2 20.0 3100 14
30 0 2 0.0 0 20
31 147 2 13.1 3836 13
32 75 2 167.0 25048 14
33 139 2 10.0 2767 1
34 167 2 10.0 3334 1
35 167 2 26.2 8715 13
36 173 2 9.2 3164 10
37 113 2 10.0 2245 1
38 190 2 10.0 3790 1
39 201 2 10.0 4003 1
40 145 2 4.6 1330 10
41 71 2 19.6 2784 7
42 65 2 26.2 3391 13
43 6 2 32.1 382 12
44 9 2 20.0 353 14
45 10 2 13.1 266 13
46 15 2 0.0 0 20

totale profiellengte 21804 m (2 schalen)
totaal gewicht 357973 kg (2 schalen)
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4.1 Verhouding EG tov Veranderlijke belasting
Oorspronkelijk stalen ontwerp

Onderdeel (één schaal)
Staalconstructie 4584 kN
Dakhuid 2959 kN
Lampen en apparatuur 577 kN
Sneeuw 3300 kN
Wind -2487 kN

4.2 Overzicht eigen gewicht schaaldak

Uitgangspunten:
2 schalen
Alleen de gemodelleerde profielen
Van de speciale profielen wordt de totale doorsnede meegenomen

Stalen ontwerp: 733 ton 100 %
Eerste aluminium ontwerp: 366 ton 50 %
Geoptimaliseerde aluminium ontwerp: 358 ton 49 %

Pagina 4
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Temperatuurverloop aluminium profielen schaaldak
Onderrand profiel (koker 180x180x7x7mm)

brandend gebouw van 10 meter hoogte
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Temperatuurverloop aluminium profielen schaaldak
Onderrand profiel (koker 180x180x7x7mm)

brandend gebouw van 10 meter hoogte ; gebouwen alleen midden op het veld
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Temperatuurverloop aluminium profielen schaaldak
Onderrand profiel (koker 180x180x7x7mm)

Brand op speelveld
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Temperatuurverloop aluminium profielen schaaldak
Diagonaalprofiel (buis 140x120x4 mm)
brandend gebouw van 10 meter hoogte
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Temperatuurverloop aluminium profielen schaaldak
Diagonaalprofiel (buis 140x120x4 mm)

brandend gebouw van 10 meter hoogte ; gebouwen alleen midden op het veld
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Temperatuurverloop aluminium profielen schaaldak
Diagonaalprofiel (buis 140x120x4 mm)
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Samenvatting

In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen twee rekenprogramma’s. Als voorbeeld dient daarbij het
combi 42 portaal. Dit is een aluminium verkeersportaal met een overspanning van 42 meter. Een verkeersportaal
wordt toegepast om over een snelweg te plaatsen. Er kunnen allerlei borden en signaleringslampen aan bevestigd
worden.

Het portaal is door TNO getoetst met het programma DIANA. In dit rapport wordt bekeken of het portaal ook
berekend kan worden met het rekenprogramma van Alcoa Nederland BV. Het is het tweede generatie portaal.
Hierbij worden de kolommen samengesteld met een “taille”. De verbinding in de taille is gelast. In dit rapport
wordt het portaal getoetst met het programma PRO MECHANICA 18. De resultaten van PRO MECHANICA
zijn verder bewerkt met Excel.

In dit rapport wordt het portaal identiek gemodelleerd als door TNO, zie hiervoor [4]. De resultaten van PRO
MECHANICA zijn spanningen in de profielen. Met deze spanningen worden doorsnedecontroles uitgevoerd
volgens NEN 6710 [2]. Tevens wordt er gekeken naar het instabiliteitsverschijnsel knik. Plooi en kip worden in
dit rapport niet getoetst.

De gevonden resultaten stemmen in grote lijnen overeen met de berekening van TNO. Enkele waarden wijken
enigszins af. Er wordt geconcludeerd dat het programma PRO MECHANICA geschikt is voor het bepalen van
de krachtsverdeling in een constructie.
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1 Inleiding

Dit rapport bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt beschreven hoe de berekeningen gemaakt zijn en
welke werkwijze is gevolgd. In het tweede deel worden de berekeningen weergegeven. De resultaten van de
berekeningen worden weer gepresenteerd in het eerste deel, zodat zonder de ingewikkelde berekeningen te
bestuderen toch de resultaten bekeken kunnen worden.

Eerst wordt beschreven hoe het programma PRO MECHANICA werkt. Dit is speciaal voor de mensen die
soortgelijke constructies moeten ontwerpen bij Alcoa. Vervolgens wordt de toetsingsprocedure beschreven,
waarmee de instabiliteit van de staven wordt bekeken. In hoofdstuk 4 wordt weergegeven hoe goed de
dimensionering van het portaal is. In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor een economischer
ontwerp.
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2 Werkwijze PRO MECHANICA:

In dit hoofdstuk wordt in een stappenplan weergegeven hoe het programma PRO MECHANICA werkt. Er wordt
alleen gekeken naar het combi 42 verkeersportaal. Opgemerkt wordt dat deze procedure meerdere keren
doorlopen dient te worden, teneinde een optimaal ontwerp te verkrijgen. Probleem hierbij is de koppeling tussen
PRO MECHANICA en Excel. Na iedere berekening dienen de resultaten namelijk ingelezen te worden in Excel.
Deze koppeling gebeurt met behulp van een macro.

2.1  Invoeren van de geometrie van het ontwerp

Teken  het portaal met ‘curves’ (lijnen). Deze curves zijn de basis van het portaal. Werk in millimeters. Er kan
ook gebruik gemaakt worden van een Autocad bestand of een andere DXF file. Breng vervolgens punten aan op
de curves waar knooppunten komen. Het is belangrijk dat er geen aansluitingen zitten zonder een punt, omdat
hier dan later ook geen knoop gerealiseerd wordt. Maak als laatste stap groepen aan voor alle typen staven,
zoals: kolom, wanddiagonaal, kopbalk, etc. Geef iedere groep een eigen kleur.

2.2 Het maken van het mechanica model

PRO MECHANICA kan zelf een model genereren met de functie “autoGEM”. Deze functie genereert beam
elementen langs alle ‘curves’. Let op: de beams moeten in dezelfde groep geplaatst worden als de curves. Geef
materiaaleigenschappen aan alle curves.  (Aluminium 6005A) Standaardeenheden zijn Newton (N), millimeter
(mm) en seconde (s). Massa wordt dan uitgedrukt in ton (t).

Nu moeten de beam sections aangemaakt worden en worden toegewezen aan alle curves. Hierbij wordt
opgemerkt dat Izz overeenkomt met Iy en Iyy met Iz. Verder hoort Cy bij Izz en Cz bij Iyy. Dit is allemaal erg
onlogisch. Vervolgens moet aan alle curves een locale Z-as worden toegewezen. Standaard is dit de globale Z-as.
Eventueel kunnen de begrenzingen van de staafeinden worden aangepast (standaard is momentvast).

Nu alle staafeigenschappen ingevoerd zijn kunnen de opleggingen ingevoerd worden. Voor dit portaal zijn er
vier verschillende typen oplegging van belang:

• Inklemming van de vier kolomvoeten.
• Zetting horizontaal. Twee voeten schuiven 100mm naar rechts.
• Zetting vertikaal. Twee schuin tegenover elkaar staande poten gaan 100 mm omhoog. De andere poten

blijven staan.
• Schuine zetting. Dit is een combinatie van horizontale en verticale zetting.

Nadat de opleggingen ingevoerd zijn kunnen de belastingen ingevoerd worden. Er moeten verschillende
belastingcombinaties doorgerekend worden, waarvan er steeds één maatgevend is. De grondslag voor alle
belastingcombinaties zijn vijf elementaire belastinggevallen:

• Alleen eigengewicht. Dit kan eenvoudig  ingevoerd worden  voor het aluminium (G aanbrengen). Het
gewicht van de signalering en bebording verrekenen door een grotere dichtheid voor het materiaal aan te
nemen. (zie berekeningen pagina 1)

• 1,35 keer eigengewicht. Dit kan door de waarde van G te vermenigvuldigen met 1,35.
• 1,2 keer EG plus 1,5 keer wind loodrecht. Windbelasting kan snel aangebracht worden op de groepen of op

de curves.
• 1,2 keer EG plus 1,5 keer zijwind.
• 1,2 keer EG plus 1,5 keer wind onder 45 graden.

2.3 Analyses definiëren

Met behulp van de vijf ingevoerde belastinggevallen kunnen zeer veel combinaties gemaakt worden. Veel
combinaties kunnen echter nooit maatgevend zijn, zodat die ook niet getoetst hoeven te worden. Voor het portaal
blijven er 11 bruikbare combinaties over. Deze combinaties moeten aangemaakt worden in 11 analyses. Iedere
analyse staat voor een belastingcombinatie. Er wordt steeds een ‘constraint’ (oplegging) gecombineerd met één
‘load set’ (belastinggeval).

Vervolgens kunnen er ‘Measures’ aangemaakt worden voor alle spanningen die berekend moeten worden. Deze
worden dan bij iedere berekening in het uitvoerbestand geplaatst. Deze gegevens zijn de basis voor de overige
plaatselijke toetsingen (met Excel). PRO MECHANICA kan van een selectie van de elementen de maximaal
optredende spanning bepalen, (per belastingcombinatie). Ook  kan een maximale vergelijkspanning bepaald
worden.
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Aanmaken van één design study van het type standaard. Geef in de study aan dat alle belastingcombinaties
berekend moeten worden. Op deze manier hoeft alleen de study berekend te worden en wordt er vervolgens één
uitvoerfile gemaakt met alle gegevens (measures).

2.4 Berekenen van het model

In deze stap berekent het programma alle elf de combinaties. De resultaten worden steeds weergeven in een
uitvoerfile. Behalve de standaard uitvoer, zoals de reactiekrachten en de maximale verplaatsing in het model
worden ook de measures weergegeven.

2.5 Verwerken van de resultaten

Na het berekenen van de verschillende belastingcombinaties kan alle uitvoer verzameld worden in Excel. Dit
gebeurt door de uitvoerfile met een macro in te lezen in Excel. De macro haalt alle onbelangrijke regels uit de
uitvoerfile. In Excel wordt eerst voor elke staaf de maatgevende belastingcombinatie weergegeven. Vervolgens
wordt iedere staaf getoetst op knik. De resultaten hiervan worden weer weergegeven in een overzichtelijke tabel.

2.6 Uitwerken van de details

Na paragraaf 2.1 t/m 2.5 is het globale ontwerp getoetst. Het is echter ook nog noodzakelijk om enkele vitale
details van het portaal te toetsen. Te denken valt aan:

1. de aansluiting van de kolommen op de voetplaat,
2. De constructie van de taille,
3. De excentrische aansluiting van de diagonalen op de randstaven.

Deze details worden apart berekend. Dit gebeurt in een volgend rapport. Het doel van dit rapport is slechts de
vergelijking tussen PRO MECHANICA en DIANA.
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3 Opbouw van het portaal

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het Alcoa 42 meter combiportaal weergegeven. Eerst wordt aan de hand
van enkele tekeningen het uiterlijk van het portaal beschreven. Vervolgens worden de doorsneden van de
gebruikte profielen weergegeven.

3.2 Uiterlijk van het portaal

Het Alcoa 42 meter combiportaal is het grootst mogelijke portaal. Er kunnen zowel borden als
signaleringsapparatuur aan bevestigd worden. Het portaal bestaat uit twee kolommen met een driehoekige
vakwerkligger erop. Iedere kolom bestaat weer uit twee staven, welke samenkomen in de zogenaamde “taille”.
Het ontwerp van het portaal is gebaseerd op het bestaande ontwerp van het –veel toegepaste- stalen portaal. Er
zijn twee verschillen:

1 De zijkanten van de kolom boven de taille zijn “open”
2 De doorsnede van de vakwerkligger is anders, 1,5 meter hoog (gelijk aan het stalen ontwerp) en 3 meter

breed (in rijrichting). Hierdoor heeft de doorsnede hoeken van 45 en 90 graden.

Figuur 1: isometrie van het verkeersportaal

Voor het berekenen van de constructie is het van belang hoe groot de belastingen zijn op de constructie. Het
portaal wordt belast met eigen gewicht, wind, en zettingen. De windbelasting is afhankelijk van het aantal en de
grootte van de borden welke aan het portaal bevestigd zijn. Er wordt uitgegaan van de volgende situatie:
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Figuur 2: gekozen bordconfiguratie

Zoals eerder genoemd bestaat iedere kolom uit twee poten, welke samenkomen in de taille. In de onderstaande
figuur is het zijaanzicht van het portaal weergegeven. Duidelijk zijn de plaats van de lasverbindingen te zien.

Figuur 3: zijaanzicht portaal

200
1900 x 1900

9000 x 4000

5000 x 4800

Gekozen bordconfiguratie

Posities van de steunen ten opzichte van het bordoppervlak

2000 5002000500

2000 2000 2000 2000 500500

950

1900
1900

9000 5000

4800

4000

67
00

15
00

857 2657

1643

13690

10400

6900

3400 3600

42000



Vergelijking DIANA met PRO MECHANICA 25-08-98

Egon Janssen 8

Door TNO is de volgende modellering toegepast voor de kolommen:

(0,0)

(-600,0)

(0,300)

(-600,300)

(0,-300)

(-600,-300)

z

y

(1500,1500)(1500,-1500)

(-6700,2000)(-6700,-2000)

(1500,1300)(1500,-1300)

Figuur 4: modellering kolom, inclusief locaties van de knopen

De profielen van de vakwerkligger zijn dusdanig ontworpen dat alle aansluitingen van de diagonalen aan de
randstaven vlak zijn. De diagonalen kunnen dan eenvoudig (schuin) worden afgezaagd en gemonteerd worden
aan de randstaven. Er is nog wel een lasbewerking nodig, vanwege de grote wanddikte van de diagonalen. In de
onderstaande figuur is een doorsnede van het vakwerk gegeven.

Figuur 5: doorsnede vakwerk

3000mm

1500mm
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3.3 Gebruikte profielen

Er worden voor het portaal de volgende profielen gebruikt:

1 Kolomprofiel onder de taille. Dit profiel wordt samengesteld uit vier afzonderlijk te extruderen delen.
2 Kolomprofiel boven de taille. Dit wordt eveneens samengesteld uit vier delen.
3 Taille profiel. Dit is een U profiel, welke aan de kolommen gelast wordt. Op deze manier ontstaat er een

koppeling tussen de twee kolompoten, welke op de bouwplaats samengesteld worden tot een kolom.
4 Kopbalkprofiel. Dit profiel wordt aan de uiteinden van het vakwerk bevestigd (lasverbinding). Op deze

manier kan het vakwerk snel op de kolommen geplaatst worden.
5 Bovenrandprofiel. (vakwerkligger)
6 Onderrandprofiel (vakwerkligger)
7 Diagonaalprofiel (vakwerkligger)

In de onderstaande figuren worden de hierboven genoemde profielen weergegeven.

Figuur 6: kolomprofiel, onder de taille
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Figuur 7: kolomprofiel, boven de taille

Figuur 8: doorsnede taille, met kolommen boven de taille en het taille profiel
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Figuur 9: bovenrandprofiel

Figuur 10: onderrandprofiel
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Figuur 11: diagonaalprofiel

In de onderstaande tabel worden de profieleigenschappen van de gebruikte profielen weergegeven. In de tabel
wordt van ieder profiel de hoogte, breedte, oppervlak, en de traagheidsmomenten weergegeven.

TABEL 1:
PROFIELEIGENSCHAPPEN
Type: h b A Iy Iz

mm mm mm² mm4 mm4

Kolom onder taille 350 420 20267 360350000 467940000
Kolom boven taille 350 330 22961 362280000 327350000
Kopbalk 186 395 15400 294473000 85313900
Bovenrand 203 186 6525 19279500 19964900
Onderrand 112 180 3310 5059800 6988660
Diagonaal 105 96 3315 3556270 3494520
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4 Toelichting bij de berekeningen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het concept van de berekening toegelicht. Voor de precieze gegevens moet er gekeken
worden in de berekeningen zelf. Bij de berekeningen zijn de belastingen direct overgenomen uit het rapport van
TNO [4]. Aan de bepaling van de belastingen op het portaal is zeer veel aandacht besteedt, zodat het weinig zin
heeft om dat werk te herhalen. Er zal nu per hoofdstuk een toelichting worden gegeven bij de berekeningen.

4.2 Belastingen

4.2.1 Eigen gewicht
Zoals opgemerkt worden de belastingen overgenomen van de berekening van TNO. Allereerst moet het eigen
gewicht van het portaal bepaald worden. In PRO MECHANICA kan dat zeer eenvoudig door een G-belasting
aan te brengen. Aangezien de signaleringsborden en de bewegwijzeringborden niet gemodelleerd zijn wordt
hieraan ook geen massa toegekend. Dit is ondervangen door de massa van de borden toe te kennen aan de
steunen van de borden, welke wél gemodelleerd zijn. Deze steunen krijgen dan een zeer hoge dichtheid. Op
pagina 1 van de berekeningen is dat te zien.

4.2.2 Windbelasting
Voor de bepaling van de windbelasting op het model wordt gebruik gemaakt van de TGB algemeen 6702 [1]. Er
worden de volgende formule gebruikt:

Waarin:

Wp is de representatieve windbelasting in N
Cdim is een factor voor het in rekening brengen van de afmetingen van de constructie. Voor dit model wordt

Cdim gesteld op 1, omdat de afmetingen van de staven te gering zijn om de windbelasting te middelen.
Ct is de dragcoëfficiënt, welke afhankelijk is van de vorm van de doorsnede van de staaf. Deze factor is

dus steeds anders.
A is het oppervlak van de staaf waarop de wind kracht uitoefent. Door alleen de hoogte op te geven wordt

de winbelasting uitgedrukt in de vorm van een gelijkmatig verdeelde q-last, welke op alle staven
aangrijpt.

J is de dynamische vergrotingsfactor. Deze wordt voor het gehele model gesteld op 1,1.
Pw is de stuwdruk in N/mm². Er wordt gerekend met de ongunstigste situatie. Dat is een portaal op een

viaduct, zodat een maximale hoogte wordt bereikt van 40 meter. Verder wordt er gerekend met gebied
1, onbebouwd, zodat de ongunstigste situatie bekeken wordt.

Signaleringsborden

In de berekeningen wordt nu per type staaf de windbelasting berekend met de bovenstaande formule. Dit wordt
gedaan voor zowel wind in de rijrichting als voor zijwind. Voor de signaleringsborden is niet het oppervlak van
de staven maatgevend, maar het oppervlak van de borden. De totale windbelasting wordt vervolgens verdeeld
over de steunen, net als bij het eigen gewicht van de borden. Behalve het variabele oppervalk is er ook steeds een
variabele dragcoëfficiënt, afhankelijk van de vorm van het object. Aangezien het oppervlak van de borden in
zijrichting minimaal is, is de belasting van de zijwind veel kleiner dan de wind in de rijrichting.

Bovenrandstaaf

Bij de bovenrandstaven is het van belang dat de voorste meer windbelasting krijgen dan de achterste. De
achterste staven zitten als het ware in de luwte van de voorste. Er wordt gerekend met één keer de belasting op
een bovenrandstaaf, welke volgens een 1/3 2/3 verhouding wordt verdeeld over de voor en achterstaaf. Verder
wordt opgemerkt dat de staven welke direct achter een bewegwijzeringbord zitten geen windbelasting opnemen.
In het geval van zijwind wordt de staaf enkel belast door een wrijving van de wind. Dit wordt verdisconteerd
door de factor Ct.

Onderrandstaaf

Bij de onderrandstaaf wordt behalve de windbelasting op de staaf ook nog de windbelasting op de kabelgoot
verrekend. Dit uit zich in een extra groot oppervalk van de staaf. Voor de berekening van de belasting van de

wtp pACCW ⋅⋅⋅⋅= ϕdim
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zijwind wordt er gerekend met een totale omtrek van kabelgoot en onderrandstaaf, waarover wrijving in
rekening wordt gebracht.

Diagonalen

Voor de bepaling van de windbelasting op de diagonalen wordt er onderscheid gemaakt in de wandiagonalen aan
de voorzijde, de wandiagonalen aan de achterzijde en in de bovenvlakdiagonalen. De windbelasting op de
wanddiagonalen wordt weer volgens het 1/3 2/3 principe verdeeld. De diagonalen in het bovenvlak liggen in de
schaduw van de bovenrandstaaf, waardoor die niet meegerekend worden. De windbelasting grijpt altijd loodrecht
aan op de schuin staande diagonalen, wat betekent dat de belasting gecorrigeerd wordt met een factor. Deze
factor is een verhouding tussen de hoogte van diagonaal, en de echte lengte van de diagonaal. In dwarsrichting
wordt er een totale windbelasting bepaald, welke gelijkmatig verdeeld wordt over alle diagonalen.

Kolommen

In het ontwerp bestaan de kolommen uit verschillende delen. Voor de bepaling van de windbelasting wordt er
onderscheid gemaakt tussen de kolommen onder de taille, de taille zelf, de kolommen boven de taille en de
kopbalk, welke de kolommen verbindt met de vakwerkligger. Van al deze profielen zijn de hoogten nodig, zodat
er weer een windbelasting per strekkende meter profiel ontstaat. Voor de dragcoëfficiënt  wordt er gerekend met
een rechthoekige doorsnede, ondanks de sterk afgeronde hoeken.

4.2.3 Resultaten
Als laatste onderdeel in het hoofdstuk belastingen worden de resultaten gebundeld in een tabel. Deze tabel wordt
ook hieronder weergegeven. De getallen in de tabel stellen de rekenwaarden van de belastingen op de staven
voor.  Er zijn drie gevallen: wind in de rijrichting (wind0), zijwind (wind90) en wind onder 45 graden (wind45).
De rekenwaarden van de belastingen worden verkregen door de representatieve waarden te vermenigvuldigen
met een factor 1,5 (veiligheidsklasse 3, NEN 6702).

De windbelasting onder 45 graden bestaat uit een samenstelling van wind0 en wind90. Beiden worden voor
0,707 deel meegenomen. Ook hier wordt weer vermenigvuldigd met 1,5, zodat de 1,06 uit de tabel ontstaat. In
PRO MECHANICA kunnen deze waarden snel ingevoerd worden, omdat iedere staaf type een eigen groep
heeft. Zo kunnen steeds de groepen geselecteerd worden.

In de onderstaande tabel zijn de rekenwaarden van de windbelastingen op de diverse onderdelen van het portaal
gegeven. Bij loodrechte aanstroming (wind0) is de rekenwaarde van de windbelasting op de steun voor de
signaleringsborden 3,74 N/mm. Deze waarde wordt ingevoerd in PRO MECHANICA.

TABEL 2: WINDBELASTING OP HET PORTAAL (In N/mm)
Wind 0 Wind 90 Wind 45

1,5 x W0 1,5 x W90 1,06 x W0 +    1.06 x W90

signalering 3,742 0,362 2,644 0,256
Randsteun bord 5,908 0,572 4,175 0,404
Middensteun bord 7,877 0,762 5,566 0,539
bovenrand voor * 0,351 0,014 0,248 0,010
bovenrand achter 0,176 0,014 0,124 0,010
onderrand 1,061 0,010 0,750 0,007
wanddiagonaal voor 0,174 0,105 0,123 0,074
wanddiagonaal achter 0,087 0,105 0,061 0,074
diagonaal bovenvlak 0,000 0,105 0,000 0,074
kolom 1,723 2,134 1,218 1,508
kolom boven taille 0,000 1,677 0,000 1,185
taille 0,000 2,134 0,000 1,508
kopbalk 0,000 0,945 0,000 0,668

* niet toepassen op staven achter de borden
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4.3 Belastingcombinaties

Nu de belastingen op het portaal bekend zijn kunnen de combinaties samengesteld worden. Ook deze zijn weer
gelijk aan de combinaties welke in het TNO rapport [4] gebruikt zijn. Eerst worden de elementaire
belastinggevallen opgesomd en daarna de relevante combinaties welke daarmee te maken zijn.

EG is eigengewicht van het portaal
W0 is wind loodrecht op het portaal (in rijrichting)
W45 is wind onder 45 graden
W90 is zijwind (wind haaks op de rijrichting)
HZ is een horizontale zetting aan de voet van het portaal
VZ is een verticale zetting aan de voet van het portaal

Met deze belastinggevallen zijn de volgende combinaties getoetst:
LC_1 Alleen eigengewicht

1,0 x EG

LC_2 Eigengewicht ongunstig
1,35 x EG

LC_3 Eigengewicht en wind in rijrichting
1,2 x EG + 1,5 x W0

LC_4 Eigengewicht en wind onder 45 graden
1,2 x EG + 1,5 x W45

LC_5 Eigengewicht en wind onder 90 graden
1,2 x EG + 1,5 x W90

LC_6 Eigengewicht, windbelasting onder 45 graden en zetting (in beide richtingen)
1,2 x EG + 1,5 x W45 + 1,0 x HZ + 1,0 x VZ

LC_7 Eigengewicht, windbelasting onder 45 graden en horizontale zetting
1,2 x EG + 1,5 x W45 + 1,0 x HZ

LC_8 Eigengewicht, windbelasting onder 45 graden en verticale zetting
1,2 x EG + 1,5 x W45 + 1,0 x VZ

LC_9 Eigengewicht, windbelasting onder 0 graden en zetting (in beide richtingen)
1,2 x EG + 1,5 x W0 + 1,0 x HZ + 1,0 x VZ

LC_10 Eigengewicht, windbelasting onder 0 graden en horizontale zetting
1,2 x EG + 1,5 x W0 + 1,0 x HZ

LC_11 Eigengewicht, windbelasting onder 0 graden en verticale zetting
1,2 x EG + 1,5 x W0 + 1,0 x VZ
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De belastingcombinaties zijn weer te geven in het volgende schema:

4.4 Resultaten EEM

In dit gedeelte komen de uitvoergegevens van PRO MECHANICA binnen. De informatie wordt in Excel
ingelezen en wordt in één grote tabel geplaatst. Op iedere rij van de tabel staat een measure. Een measure is een
bepaalde maximale of minimale waarde van een spanning in één, een aantal of alle staven. Een voorbeeld van
een measure is bijvoorbeeld de maximale normaalspanning in de onderrandstaaf.

In de kolommen van de tabel staan alle elf belastingcombinaties. Iedere combinatie levert voor elke measure een
waarde. Voor de verdere toetsing is het van belang dat er met de maatgevende waarde van een measure
doorgerekend wordt. De selectie gebeurt in het volgende blad: ‘Maatgevende staafkrachten’. Hier wordt van alle
relevante measures de maximale of minimale waarde bepaald. Ook wordt aangegeven bij welke
belastingcombinatie de uiterste waarde zich voordoet.

4.5 Profielgegevens

Het hoofdstuk profielgegevens (bijlage pagina 2) bevat alle materiaal- en profielgegevens. Deze gegevens
moeten wel overeenstemmen met de gegevens zoals ingevoerd in PRO MECHANICA. De gegevens zijn nodig
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voor de knikcontrole en de spanningscontrole in de staaf. Bij de materiaalgegevens gaat het om de volgende
grootheden:

• Naam van de legering,
• Elasticiteitsmodulus, in verband met de instabiliteitsverschijnselen knik en plooi,
• Dwarscontractie coëfficiënt, waarmee de glijdingsmodulus te berekenen is,
• Soortelijk gewicht van het materiaal
• Rekenwaarde van de 0,2% rekgrens. (aluminium heeft geen ‘vloeispanning’ zoals staal, zodat hiervoor het

0,2% rekgrens criterium geldt)
• Rekenwaarde van de sterkte van de warmte beïnvloedde zone. In het gebied vlak naast een las nemen de

materiaaleigenschappen af, daarom wordt voor die gebieden ook een lagere waarde voor de 0,2% rekgrens
aangehouden,

• Rekenwaarde van de treksterkte van het materiaal. Deze waarde is van belang bij controle van een netto
doorsnede (doorsnede met gaten).

De volgende profielgegevens zijn van belang:

• Afmetingen van het profiel,
• Oppervlakte van de doorsnede van het profiel,
• Axiaal Kwadratisch Oppervlakte Moment (AKOM) om zowel de Y-as als de Z-as,
• Instabiliteitskromme van het profiel.

Voor de instabiliteitskromme is het van belang of de vorm van de doorsnede dubbelsymmetrisch, dan wel
enkelsymmetrisch is. Verder is het van  belang of er lassen aanwezig zijn in de doorsnede. Het gaat dan om
lassen in lengterichting van het profiel en om stompe lassen tussen 0,1 en 0,9 L van het profiel.

4.6 Toetsing van de staven

Hier worden alle controles uitgevoerd. De controles worden voor ieder verschillend profiel uitgevoerd. De
profielen worden in onderstaande volgorde getoetst:

1. Bovenrandstaaf
2. Onderrandstaaf
3. Diagonaal bovenvlak
4. Wanddiagonaal
5. Kolommen onder taille
6. Kopbalk (aansluiting kolom aan de ligger)

Alle profielen worden opgevat als trek of drukstaven in een vakwerk. Er wordt dus in eerste instantie
aangenomen dat er verder geen moment of dwarskracht in de staaf heerst. De profielen worden getoetst op knik
en er wordt een spanningscontrole uitgevoerd.

knikcontrole

De maximale drukspanning in het profiel wordt getoetst aan de maximaal toelaatbare drukspanning volgens
NEN 6710 [2]. De gevoeligheid voor het instabiliteitsverschijnsel knik wordt verrekend met een factor ωbuc. Om
deze factor te bepalen zijn de traagheidsmomenten van het profiel nodig, evenals de kniklengte en de E-modulus.
Met deze gegevens wordt een factor λrel bepaald, waarmee ωbuc berekend kan worden. Hiervoor is nog wel de
benodigde instabiliteitskromme nodig.

Spanningscontrole

Het tweede gedeelte van de toetsing betreft een toetsing van de spanningen in de doorsnede van het profiel. Eerst
wordt getoetst of de normaalspanning niet groter is dan de 0,2% rekgrens. Hiervoor wordt de in absolute zin
grootste spanning gebruikt (trek of druk). De tweede controle is een controle van de vergelijkspanning. PRO
MECHANICA levert per profiel de grootst optredende vergelijkspanning. Deze mag niet groter zijn dan de 0,2%
rekgrens van het materiaal.
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5 Resultaten

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gevonden resultaten beknopt weergegeven. Dit gebeurt in enkele tabellen. De
tabellen bevatten zeer beknopt de resultaten van alle toetsingen, welke in het vorige hoofdstuk beschreven zijn.
Verderop in het hoofdstuk worden de resultaten besproken. In het volgende hoofdstuk worden enkele adviezen
gegeven over de dimensionering van het portaal.

5.2 Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten van de berekening gegeven. in de tabellen wordt eveneens een
vergelijking gemaakt tussen PRO MECHANICA en DIANA. In de onderstaande tabel worden de maximale en
minimale normaalspanningen en de vergelijkspanningen genoemd zoals die gevonden zijn met PRO
MECHANICA. Voor ieder type profiel worden de maximale waarden weergegeven.

TABEL 3: MAATGEVENDE
SPANNINGEN
Onderdeel: Trek Druk Vergelijkspanning

[N/mm²] [N/mm²] [N/mm²]

Bovenrand 84,4 -132,2 157,5
Onderrand 103,4 -76,8 116,3
Diagonalen 52,2 -53,4 91,7
Kopbalk - - 52,9
Kolom onder taille 24,1 -27,9 113,3
Kolom boven taille 14,1 -16,8 140,3

In de volgende tabel worden de maximale normaalkrachten weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
drukkrachten en trekkrachten. In deze tabel worden de resultaten van PRO MECHANICA vergeleken met de
resultaten van de berekening met DIANA. Deze resultaten zijn ontleend aan [4].

TABEL 4: MAATGEVENDE KRACHTEN
Onderdeel TNO (DIANA) PRO MECHANICA

Trek Druk Trek Druk

[kN] [kN] [kN] [kN]
Bovenrand 515 -772 550 -863
Onderrand 295 -274 342 -254
Diagonalen 177 -193 173 -177
Kolom onder taille - -548 488 -565
Kolom boven taille - - 324 -386

In de tweede tabel worden alle toetsingen volgens NEN 6710 weergegeven. De resultaten van de verschillende
programma’s worden naast elkaar weergegeven. De kolommen stellen de verschillende toetsen voor, zoals
vergelijkspanning en knik. Er geldt steeds dat een waarde van 1,0 maatgevend is. Het profiel wordt dan 100%
benut. Een lage waarde betekent dus dat het profiel in feite te zwaar is gedimensioneerd. Hieronder worden de
resultaten weergegeven:
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TABEL 5: SAMENVATTING VAN DE CONTROLES
(Unity checks)

TNO berekening (DIANA) PRO MECHANICA
Volgens NEN 6710 Knik Normaal Vergelijk- Knik Normaal Vergelijk-

spanning spanning spanning spanning
Bovenrand 0,94 0,85 - 0,84 0,63 0,75
Onderrand 0,88 0,64 - 0,62 0,49 0,55
Diagonalen bovenvlak 0,93 0,42 - 0,85 0,38 0,66
Wanddiagonalen 0,36 0,27 - 0,45 0,34 0,65
Kopbalk - - 0,29 - - 0,38
Kolom onder taille 0,38 0,13 0,60 0,29 0,20 0,81
Kolom boven taille - - 0,71 0,12 0,10 1,00

Bij de tabel worden de volgende opmerkingen gemaakt:

• Niet alle gegevens zijn ingevuld. In het rapport van TNO [4] waren niet alle getallen aanwezig. De
ontbrekende getallen in de berekening van PRO MECHANICA zijn irrelevant. Het betreft hier de
normaalkracht in de kopbalk. Uit de berekening bleek dat er nauwelijks een normaalkracht aanwezig was in
de kopbalk, waardoor er is afgezien van een toetsing.

• Ondanks de hogere staafkrachten in de berekening met PRO MECHANICA vallen de unity checks soms
lager uit. Dit komt door het gebruik van een andere instabiliteitskromme.

Als laatste worden de gevonden eigenfrequenties vergeleken. Deze zijn door TNO bepaald teneinde de
vermoeiingsbelasting te kunnen berekenen. Ook PRO MECHANICA biedt de mogelijkheid om van een
gemodelleerde constructie de eigenfrequenties te bepalen.

TABEL 6: EIGENFREQUENTIES ALCOA 42M PORTAAL
Type: Berekening TNO (DIANA) PRO MECHANICA

[Hz] [Hz]

Eerste eigenfrequentie 1,679 1,707
Tweede eigenfrequentie 2,185 2,154
Derde eigenfrequentie 2,571 2,641
Vierde eigenfrequentie 3,807 3,911

Uit de tabel volgt dat de verschillen miniem zijn. Dus ook voor de vermoeiingsberekening kan er gewerkt
worden met het pakket PRO MECHANICA.
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6 Conclusies

De resultaten vallen iets hoger uit dan bij de berekening van TNO. De modellering en de belastingen zijn zoveel
mogelijk gelijk gehouden. Het verschil kan te wijten zijn aan de berekeningsmethode. Aangezien het verschil
niet al te groot is en de waarden van PRO MECHANICA conservatief zijn wordt er vanaf gezien om dit verder
te onderzoeken.

In tabel 5 is duidelijk te zien hoe de profielen nauwkeuriger gedimensioneerd kunnen worden. Indien de
vergelijkspanning maatgevend is, is het profiel goed gedimensioneerd. Indien echter knik maatgevend is
betekent dit dat de sterkte van het profiel niet volledig benut kan worden. Dit kan opgelost worden door te kiezen
met een profiel dat een groter traagheidsmoment heeft, met een kleinere doorsnede. Op deze manier neemt de
vergelijkspanning toe, terwijl de gevoeligheid voor knik afneemt, vanwege het grotere traagheidsmoment.

Er is echter wel een grens aan dit proces van ‘oversizen’. Als namelijk de wanddikte geringer wordt, wordt de
gevoeligheid voor plooi groter. Het profiel zal dan niet maatgevend belast worden voor globale instabiliteit, maar
voor locale instabiliteit.

De profielen zijn goed gedimensioneerd. Een uitzondering zijn de wanddiagonalen. Deze worden minder zwaar
belast dan de diagonalen in het bovenvlak. Doordat er voor alle diagonalen hetzelfde profiel wordt toegepast,
worden de wanddiagonalen niet optimaal benut. Er kan voor gepleit worden om twee typen diagonalen toe te
passen. Één type voor het bovenvlak en één voor de wanddiagonalen. Voor een optimaal ontwerp kunnen er ook
weer (lichte) wanddiagonalen worden toegepast in dat gedeelte van het bovenvlak dat niet zo zwaar belast wordt.

Tevens is het raadzaam om de wanddikte van de profielen te verminderen. Op deze manier worden de profielen
minder gevoelig voor knik, terwijl plooi voorlopig nog niet maatgevend is. Ook de lasbaarheid van de profielen
neemt toe bij geringere wanddikte.



Vergelijking DIANA met PRO MECHANICA 25-08-98

Egon Janssen 21

7 Literatuur

[1] NEN 6702, TGB 1990 Belastingen en vervormingen, NNI, Delft, 1991

[2] NEN 6710, TGB 1990 Aluminium, NNI, Delft, 1991

[3] NEN 6770, TGB 1990 Staalconstructies algemeen, 2e druk, NNI, Delft, mei 1997

[4] Berekening Alcoa 42 meter Combiportaal, TNO rapport 96-CON-R0803-01, Delft, mei 1996



B
ijl

ag
e

T
oe

ts
in

g 
vo

lg
en

s 
N

E
N

 6
71

0



Belastingen

1 Belastingen

1.1 Eigen gewicht:
rekenwaarde zwaartekracht: g = 9810 mm/s²

Het eigen gewicht van de borden wordt verrekend in het soortelijk gewicht van het materiaal van 
de steunen waaraan het bord hangt:

Signalering:
massa signaleringsbord: 214 kg
aantal steunen: 2 [-]
lengte van de steun: 1900 mm
doorsnede profiel steun: 1900 mm²

214 *  10-3

Soort. Gew. steun: 2 * 1900 * 1900 = 2.96E-08 ton/mm3

5 x 4,8 bewegwijzeringsbord
massa bewegwijzeringsbord: 1064 kg
aantal steunen: 3 [-]
lengte van de steun: 4800 mm
doorsnede profiel steun: 1900 mm²

1064 *  10-3

Soort. Gew. steun: 3 * 4800 * 1900 = 3.89E-08 ton/mm3

9 x 4 bewegwijzeringsbord
massa bewegwijzeringsbord: 2055 kg
aantal steunen: 5 [-]
lengte van de steun: 4000 mm
doorsnede profiel steun: 1900 mm²

2055 *  10-3

Soort. Gew. steun: 5 * 4000 * 1900 = 5.41E-08 ton/mm3

1.2 Windbelasting

bepaling windbelasting op de staven:

Wp is de representatieve windbelasting [N]

Cdim is een factor voor het in rekening brengen van de afmetingen van de constructie [-]

Ct is de dragcoefficient [-]

A is de oppervlakte [m²]
ϕ is de dynamische vergrotingsfactor [-]
pw is de stuwdruk in [N/mm²]

Staafonafhankelijke waarden:
Cdim = 1 [-]
ϕ = 1.1 [-] (TNO rapport 96-CON-R0803-01 pag: 19)
pw = 1540 N/mm² (TNO rapport 96-CON-R0803-01 pag: 15)

wtp pACCW ⋅⋅⋅⋅= ϕdim
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1.3 Signalering:
breedte bord: 1.9 m
hoogte bord: 1.9 m
aantal steunen: 2 stuks
Ct in rijrichting: 1.55 [-]

Ct in dwarsrichting 0.15 [-]

Rijrichting:
Wy = 1 1.55 1.1 1540 = 2626 N/m²

lijnlast per steun:
1.9 * 1.9 * 2626

q = 2 * 1.9 = 2494 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.15 1.1 1540 = 254 N/m²

lijnlast per steun:
1.9 * 1.9 * 254

q = 2 * 1.9 = 241 N/m

1.4 Bewegwijzeringsborden:

geometrische gegevens
Bordbreedte welke de randsteun draagt: 1.5 m
Bordbreedte welke de middensteun draagt: 2.0 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.55 [-]

Ct in dwarsrichting 0.15 [-]

Rijrichting:
Wy = 1 1.55 1.1 1540 = 2626 N/m²

lijnlast randsteunen:
q = 1.5 * 2626 = 3939 N/m

lijnlast middensteunen:
q = 2.0 * 2626 = 5251 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.15 1.1 1540 = 254 N/m²

lijnlast randsteunen:
q = 1.5 * 254 = 381 N/m

lijnlast middensteunen:
q = 2.0 * 254 = 508 N/m
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1.5 Bovenrand profiel

Geometrische gegevens
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.186 m
Omtrek van het profiel 0.542 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.115 [-]

Ct in dwarsrichting 0.01 [-]

Rijrichting:
langsdragers voorzijde:
Wy = 2/3 1 1.115 1.1 1540 0.186 = 234 N/m
Langsdragers achterzijde:
Wy = 1/3 1 1.115 1.1 1540 0.186 = 117 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.01 1.1 1540 0.542 = 9.2 N/m

1.6 Onderrand profiel

Geometrische gegevens
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.112 m
Hoogte van de kabelgoot: 0.138 m
Omtrek van het profiel 0.395 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.277 [-]

Ct in dwarsrichting 0.01 [-]

Ct van de kabelgoot in rijrichting: 1.99 [-]

Rijrichting:
Wy profiel = 1 1.277 1.1 1540 0.112 = 242 N/m

Wy goot = 1 1.99 1.1 1540 0.138 = 465 N/m

Wy totaal = 707 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.010 1.1 1540 0.395 = 6.69 N/m

1.7 Wanddiagonalen en diagonalen bovenvlak

Voor de opbouw van het vakwerk: zie hoofdstuk "portaal"
Voor de profielgegevens: zie hoofdstuk "profiel"
Geometrische gegevens
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.105 m
Hoogte van het profiel (dwarsrichting) 0.096 m
Hoogte wanddiagonalen: 1.675 m
Lengte wanddiagonalen: 2.188 m
Staaflengte loodrecht op rijrichting: 7.243 m
Werkelijke diagonaallengte 7.853 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.277 [-]

Ct in dwarsrichting 1.277 [-]
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Rijrichting:
Wanddiagonalen voorzijde:
q = 2/3 1.675 1 1.277 1.1 1540 0.105 = 116 N/m

2.188
Wanddiagonalen achterzijde:
q = 1/3 1.675 1 1.277 1.1 1540 0.105 = 58 N/m

2.188
Diagonalen bovenvlak
q = = 0 N/m

Dwarsrichting:
q = 2/3 1/2 7.243 1 1.277 1.1 1540 0.105 = 69.8 N/m

7.853

1.8 Kolommen

Voor de opbouw van de kolommen: zie hoofdstuk "portaal"
Voor de profielgegevens: zie hoofdstuk "profiel"
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.350 m (wind in rijrichting)
Breedte van het profiel (dwarsrichting) 0.420 m (dwarswind)
Breedte kolom boven taille: 0.330 m (dwarswind)
Hoogte kopbalk (dwarswind) 0.186 m
Totale hoogte portaal: 6.700 m
Werkelijke kolomlengte: 6.917 m
Ct in rijrichting: 2.0 [-]

Ct in dwarsrichting 2.0 [-]

Rijrichting:
Kolommen:
q = 1 2.0 1.1 1540 0.350 6.700 = 1149 N/m

6.917

Dwarsrichting:
kolommen onder taille:
q = 1 2.0 1.1 1540 0.420 = 1423 N/m

kopbalk
q = 1 2.0 1.1 1540 0.186 = 630 N/m

taille element:
q = 1 2.0 1.1 1540 0.420 = 1423 N/m

kolommen boven en naast taille:
q = 1 2.0 1.1 1540 0.330 = 1118 N/m
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Tabel 1: Windbelasting op het portaal, in N/mm
Wind 0 Wind 90 Wind 45

1,5 x W90 1,06 x W0 + 1.06 x W90
signalering 0.362 2.644 0.256 2494 241
Randsteun bord 0.572 4.175 0.404 3939 381
Middensteun bord 0.762 5.566 0.539 5251 508
bovenrand voor * 0.014 0.248 0.010 234 9.18
bovenrand achter 0.014 0.124 0.010 117 9.18
onderrand 0.010 0.750 0.007 707 6.69
wanddiagonaal voor 0.105 0.123 0.074 116 69.8
wanddiagonaal achter 0.105 0.061 0.074 58 69.8
diagonaal bovenvlak
kolom 2.134 1.218 1.508 1149 1423
kolom boven taille 1.677 0.000 1.185 0 1118
taille 2.134 0.000 1.508 0 1423
kopbalk 0.945 0.000 0.668 0 630
* niet toepassen op staven achter de borden

Tabel 2: Totale windbelasting op portaal
Windbelasting L W0 W90 W45 W45
Richting Z X Z X
onderdeel: mm N N N N
Signalering 11400 42654 4128 30143 2917
Randsteun bord 17600 103978 10062 73478 7111
Middensteun bord 16800 132335 12807 93517 9050
Bovenrand voor 42000 14756 578 10428 409
Bovendrand achter 42000 7377 578 5213 409
onderrand 42000 44572 422 31497 298
wanddiagonaal voor 98499 17128 10318 12104 7291
wanddiagonaal achter 98499 8563 10318 6051 7291
diagonaal bovenvlak 132816 0 13913 0 9832
kolom 27668 47669 59056 33686 41733
kolom boven taille 8485 0 14230 0 10056
taille 1200 0 2561 0 1810
kopbalk 6000 0 5672 0 4008
Totaal: 544966 419033 144643 296116 102214
Totaal: (Pro Mech.) 426706 143474 307214 102347

0.074

0.000

0.000

0.174
0.087

0.105 0.000

0.000
0.000

1,5 x W0

1.723

3.742
5.908
7.877
0.351
0.176
1.061
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2 Resultaten PRO MECHANICA

Omschrijving code
Max. vergelijkspanning linker aansluiting onderrand kolom aansl_l_vm: 77 N/mm² LC_5
Max. vergelijkspanning rechter aansluiting onderrand kolom aansl_r_vm: 54 N/mm² LC_3
Maximale normaalspanning in de bovendiagonalen bovendiag_max: 52 N/mm² LC_11
Minimale normaalspanning in de bovendiagonalen bovendiag_min: -53 N/mm² LC_1
Maximale vergelijkspanning bovendiagonalen bovendiag_vm: 92 N/mm² LC_9
Maximale normaalspanning in de bovenrand (voor) bovenrand1_max: 12 N/mm² LC_5
Minimale normaalspanning in de bovenrand (voor) bovenrand1_min: -132 N/mm² LC_1
Maximale vergelijkspanning bovenrand (voor) bovenrand1_vm: 157 N/mm² LC_9
Maximale normaalspanning in de bovenrand (achter) bovenrand2_max: 84 N/mm² LC_3
Minimale normaalspanning in de bovenrand (achter) bovenrand2_min: -24 N/mm² LC_11
Maximale vergelijkspanning bovenrand (achter) bovenrand2_vm: 157 N/mm² LC_9
Maximale normaalspanning in de kolom kolom_max: 24 N/mm² LC_9
Minimale normaalspanning in de kolom kolom_min: -28 N/mm² LC_1
Maximale vergelijkspanning kolom kolom_vm: 113 N/mm² LC_11
Maximale normaalspanning in de kolom boven taille kolomb_max: 14 N/mm² LC_9
Minimale normaalspanning in de kolom boven taille kolomb_min: -17 N/mm² LC_1
Maximale vergelijkspanning kolom boven taille kolomb_vm: 140 N/mm² LC_11
Maximale moment in de kopbalk kopbalk_mom: 47 N/mm² LC_11
Maximale vergelijkspanning in de kopbalk kopbalk_vm: 53 N/mm² LC_11
Maximale buigspanning Links voor mom_poot_1: 86 N/mm² LC_5
Maximale buigspanning Rechts voor mom_poot_2: 82 N/mm² LC_6
Maximale buigspanning Links achter mom_poot_3: 85 N/mm² LC_5
Maximale buigspanning Rechts achter mom_poot_4: 61 N/mm² LC_7
Maximale normaalspanning in de onderrand onderrand_max: 103 N/mm² LC_7
Minimale normaalspanning in de onderrand onderrand_min: -77 N/mm² LC_10
Maximale vergelijkspanning onderrand onderrand_vm: 116 N/mm² LC_6
Maximale drukspanning in de taille taille_max: 2 N/mm² LC_10
Maximale moment in de taille taille_min: -4 N/mm² LC_1
Maximale vergelijkspanning in de taille taille_vm: 79 N/mm² LC_11
Maximale normaalspanning in de wanddiagonalen wanddiag_max: 47 N/mm² LC_3
Minimale normaalspanning in de wanddiagonalen wanddiag_min: -46 N/mm² LC_1
Maximale vergelijkspanning wanddiagonalen wanddiag_vm: 91 N/mm² LC_3

2.1 Maatgevende spanningen
Maximale buigspanning bij kolomvoet mom_poot: 86 N/mm²
Maximale vergelijkspanning bij aansluiting onderrand kolom aansl_vm 77 N/mm²
Maximale normaalspanning in de bovenrand bovenrand_max 84 N/mm²
Minimale normaalspanning in de bovenrand bovenrand_min -132 N/mm²
Maximale vergelijkspanning bovenrand bovenrand_vm 157 N/mm²
Maximale normaalspanning in de diagonalen diag_max 52 N/mm²
Minimale normaalspanning in de diagonalen diag_min -53 N/mm²
Maximale vergelijkspanning diagonalen diag_vm 92 N/mm²

2.2 Samenvatting trek druk Verg. span.
Bovenrand 84 -132 157
Onderrand 103 -77 116
Diagonalen 52 -53 92
Kopbalk - - 53
Kolom onder taille 24 -28 113
Kolom boven taille 14 -17 140
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3 Opbouw portaal

Het Alcoa 42 meter combi portaal is als volgt opgebouwd:
Het betreft het tweede generatie ontwerp van het portaal, met een zogenaamde "taille".
Van dit type portaal zijn er enkele gebouwd.
De kolommen zijn ter plaatse van de taille in verstek gezaagd en gelast.

De aangegeven maten zijn de hartmaten van de profielen. Hiermee is het model gegenereerd 
in Pro Mechanica.
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afmetingen kolom:
doorrijdhoogte 6700 mm
hoogte vakwerk 1500 mm
breedte kolom 4000 mm
breedte vakwerk 3000 mm
lengte kolom 6917 mm (onder taille)
lengte kolom 2121 mm (boven taille)

Afmetingen vakwerk
lengte 42000 mm
systeem wand 1000 mm
systeem boven 1000 mm
lengte wanddiag. 2345 mm
lengte bovendiag. 3162 mm

Onderdeel aantal lengte totale lengtegew. totaal gewicht
[stuks] [mm] [m] [kg/m] [kg]

kolom onder taille 4 6917 27668 54.7 1514
kolom boven taille 4 2121 8485 62.0 526
topbalk 2 3000 6000 41.6 249
bovenrand 2 42000 84000 17.6 1480
onderrand 1 42000 42000 8.9 375
bovendiagonaal 42 3162 132816 9.0 1189
wanddiagonaal 84 2345 196997 9.0 1763
voetplaat 4 1 1 53.7 215 +
Totaal 7311 kg

Onderdeel aantal lengte totale lengtegew. totaal gewicht
[stuks] [m] [m] [kg/m] [kg]

Signaleringssteun 6 1900 11400 56 642
steun bord 5x4.8 3 4800 14400 74 1064
steun bord 9x4 5 4000 20000 103 2055 +
Totaal 3761 kg

Massa portaal plus borden (berekening Excel): 11072 kg
Massa portaal plus borden (berekening Pro Mechanica): 11000 kg
Verschil aanvaardbaar
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4 Profielgegevens

4.1 Materiaalgegevens

Materiaalgegevens:
Naam van de legering: 6005A T6
Elasticiteitsmodulus: E = 70000 N/mm²
Dwarscontractie: ν = 0.3 [-]

Soortelijk gewicht ρ = 2700 kg/m3

Rekenwaarde 0,2% rekgrens: f0,2;d = 210 N/mm²

Rekenwaarde sterkte warmte beinvloede zone: fwz;d = 140 N/mm²

Rekenwaarde treksterkte: ft;d = 260 N/mm²

Representatieve waarde rek na breuk: εu;rep = 8 %

4.2 Doorsnede gegevens van de gebruikte profielen

kolom onder taille 420x350 mm h = 350 mm
A = 20267 mm² b = 420 mm
Iy = 3.60E+08 mm4

omtrek = 1540 mm

Iz = 4.68E+08 mm4
t = 15 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 55 kg/m

kolom boven taille 330x350 mm h = 350 mm
A = 22961 mm² b = 330 mm
Iy = 3.62E+08 mm4

omtrek = 1360 mm

Iz = 3.27E+08 mm4
t = 20 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 62 kg/m

Taille profiel "horizontaal" h = nvt mm
A = 16309 mm² b = nvt mm
Iy = 2.50E+08 mm4

omtrek = nvt mm

Iz = 1.98E+08 mm4
t = 20 mm

instabiliteitskromme nvt [-] gewicht 44 kg/m

Taille profiel "vertikaal" h = nvt mm
A = 11148 mm² b = nvt mm
Iy = 6.78E+07 mm4

omtrek = nvt mm

Iz = 1.30E+08 mm4
t = 20 mm

instabiliteitskromme nvt [-] gewicht 30 kg/m

kopbalk profiel h = 186 mm
A = 15400 mm² b = 395 mm
Iy = 2.94E+08 mm4

omtrek = 1200 mm

Iz = 8.53E+07 mm4
t = 13 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 42 kg/m
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Randstaaf onder profiel (generatie 2) h = 112 mm
A = 3310 mm² b = 180 mm
Iy = 5.06E+06 mm4

omtrek = 395 mm

Iz = 6.99E+06 mm4
t = 5 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 8.9 kg/m

Randstaaf boven profiel (generatie 2) h = 203 mm
A = 6525 mm² b = 186 mm
Iy = 1.93E+07 mm4

omtrek = 542 mm

Iz = 2.00E+07 mm4
t = 7 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 18 kg/m

Diagonaal profiel 105x96 mm h = 105 mm
A = 3315 mm² b = 96 mm
Iy = 3.56E+06 mm4

omtrek = 400 mm

Iz = 3.49E+06 mm4
t = 10 mm

instabiliteitskromme a [-] gewicht 9.0 kg/m

Profiel voor ophanging borden
Kokerprofiel : 100x100x5 mm h = 100 mm
A = 1900 mm² b = 100 mm
Iy = 2865833 mm4

omtrek = 400 mm

Iz = 2865833 mm4
t = 5 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 0.0 kg/m
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5 Toetsing van de maatgevende staven:

5.1 Toetsing Bovenrandstaaf

Maximaal toelaatbare normaalspanning: fy;d 210 N/mm² geen lassen in krit gebied

Maximaal toelaatbare knikspanning: fy;d 210 N/mm² geen lassen tussen 0,1 en 0,9L

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 1370 kN

Min. spanning in de bovenrandstaaf: σ min = -132 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2000 mm

Symmetrie van het profiel: enkel (enkel of dubbel)
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L of langslassen: nee (ja of nee)
Instabiliteitskromme (pagina 83 NEN 6710): b (a, b of c)

5.2 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 1.93E+07 mm4

l  = 2000 mm
F euler = 3 330 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 1 370        / 3 330 )0,5   = 0.641

ω buc= 0.75 [-] Kromme: b

α k 0.526

λ 0 0.2

132
0.75 * 210           = 0.84

toets (knikcontrole) 0.84 OK

5.3 Toetsing spanningen bovenrandstaaf

Maximale normaalspanning in de bovenrand:
σ max = 132 N/mm²

toets: 132 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de bovenrand:
σ max = 157 N/mm²

toets: 157 < 210 OK (treedt niet op bij stompe las)

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2
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Controle

5.4 Toetsing Onderrandstaaf

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² geen lassen in krit gebied

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 695 kN

Min. spanning in de onderrandstaaf: σ min = 77 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2000 mm

Symmetrie van het profiel: enkel (enkel of dubbel)
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L of langslassen: nee (ja of nee)
Instabiliteitskromme (pagina 83 NEN 6710): b (a, b of c)

5.4.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 5.06E+06 mm4

l  = 2000 mm
F euler = 874 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 695           / 874 )0,5   = 0.892

ω buc= 0.59 [-] Kromme: b

α k 0.526

λ 0 0.2

77
0.59 x 210           = 0.62

toets (knikcontrole) 0.62 OK

5.4.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de onderrand:
σ max = 103 N/mm²

toets: 103 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de onderrand:
σ max = 116 N/mm²

toets: 116 < 210 OK

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =
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Controle

5.5 Toetsing diagonalen bovenvlak

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 696 kN

Min. spanning in de diagonaal: σ min = -53 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 3162 mm

Symmetrie van het profiel: dubbel (enkel of dubbel)
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L of langslassen: nee (ja of nee)
Instabiliteitskromme (pagina 83 NEN 6710): a (a, b of c)

5.5.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 3.49E+06 mm4

l  = 3162 mm
F euler = 241 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 696           / 241 )0,5   = 1.698

ω buc= 0.30 [-] Kromme: a

α k 0.21

λ 0 0.2

53
0.30 x 210           = 0.85

toets (knikcontrole) 0.85 OK

5.5.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de bovenvlakdiagonaal
σ max = 53 N/mm²

toets: 53 < 140 OK

Maximale vergelijkspanning in de bovenvlakdiagonaal:
σ max = 92 N/mm²

toets: 92 < 140 OK

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2
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Controle

5.6 Toetsing wanddiagonalen

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 696 kN

Min. spanning in de diagonaal: σ min = -46 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2345 mm

Symmetrie van het profiel: dubbel (enkel of dubbel)
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L of langslassen: nee (ja of nee)
Instabiliteitskromme (pagina 83 NEN 6710): a (a, b of c)

5.6.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 3.49E+06 mm4

l  = 2345 mm
F euler = 439 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 696           / 439 )0,5   = 1.259

ω buc= 0.49 [-] Kromme: a

α k 0.21

λ 0 0.2

46
0.49 x 210           = 0.45

toets (knikcontrole) 0.45 OK

5.6.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de wanddiagonaal
σ max = 47 N/mm²

toets: 47 < 140 OK

Maximale vergelijkspanning in de wanddiagonaal:
σ max = 91 N/mm²

toets: 91 < 140 OK

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2
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Controle

5.7 Toetsing kolommen onder taille

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 140 N/mm²

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 2837 kN

Min. spanning in de kolom: σ min = -28 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 6917 mm

Symmetrie van het profiel: dubbel (enkel of dubbel)
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L of langslassen: ja (ja of nee)
Instabiliteitskromme (pagina 83 NEN 6710): b (a, b of c)

5.7.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 3.60E+08 mm4

l  = 6917 mm
F euler = 5 203 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 2 837        / 5 203 )0,5   = 0.738

ω buc= 0.69 [-] Kromme: b

α k 0.526

λ 0 0.2

28
0.69 x 140           = 0.29

toets (knikcontrole) 0.29 OK

5.7.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de kolom onder de taille
σ max = 28 N/mm²

toets: 28 < 140 OK

Maximale vergelijkspanning in de kolom onder de taille
σ max = 113 N/mm²

toets: 113 < 140 OK

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2
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Controle

5.8 Toetsing kolommen boven taille

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 140 N/mm²

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 3215 kN

Min. spanning in de kolom: σ min = -17 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2121 mm

Symmetrie van het profiel: dubbel (enkel of dubbel)
Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L of langslassen: ja (ja of nee)
Instabiliteitskromme (pagina 83 NEN 6710): b (a, b of c)

5.8.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 3.27E+08 mm4

l  = 2121 mm
F euler = 50 272 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 3 215        / 50 272 )0,5   = 0.253

ω buc= 0.97 [-] Kromme: b

α k 0.526

λ 0 0.2

17
0.97 x 140           = 0.12

toets (knikcontrole) 0.12 OK

5.8.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de kolom boven de taille
σ max = 14 N/mm²

toets: 14 < 140 OK

Maximale vergelijkspanning in de kolom boven de taille
σ max = 140 N/mm²

toets: 140 > 140 Niet OK

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2
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Samenvatting

Dit is het tweede rapport in de reeks verhandelingen over het Alcoa 42 meter combiportaal. In dit rapport komen
twee belangrijke punten aan de orde. Allereerst wordt er een handberekening gemaakt van het 42 meter portaal.
Deze handberekening dient om enig inzicht te krijgen in de krachtswerking van het portaal en om houvast te
bieden bij de definitieve berekeningen met PRO MECHANICA.

De gehanteerde belastingen volgen uit eerdere berekeningen met PRO MECHANICA. Hiermee worden de
belastingen op de individuele profielen bepaald. Deze worden vervolgens getoetst op spanningen in de
maatgevende doorsnede en stabiliteit (knik en plooi). Door de handberekening ontstaat een goed gevoel voor de
grootte van de krachten in de staven.

Het tweede deel van dit rapport behandelt het ontwerp van de kolom van het portaal. In tegenstelling tot de
vakwerkligger die al redelijk uitgeëvolueerd is, was het ontwerp voor de kolom niet optimaal. In dit rapport
worden eerst de randvoorwaarden omschreven waaraan de kolom moet voldoen.

Vervolgens worden er twee ontwerpvarianten gemaakt en besproken. De eerste variant is het "Alcoa ontwerp"
met rechte poten en de tweede variant is een ontwerp met een taille, wat ook voldoet aan de eerder gestelde
randvoorwaarden. De taille wordt nu niet gerealiseerd door de kolommen te verbinden met lassen, maar door ze
in te klemmen tussen twee aluminium platen. Het ontwerp met de taille blijkt beter te voldoen, mits er een goede
verbinding wordt gemaakt in de taille, omdat dit een zwaar belaste knoop van de constructie is.

In het laatste gedeelte worden drie verbindingswijzen voor de taille besproken. De eerste variant werkt met
aluminium bussen, welke door de taille geperst worden, terwijl de tweede variant werkt met voorspanbouten. In
de laatste variant tenslotte worden de platen met een lasverbinding op de kolommen gemonteerd. De variant met
de voorspanbouten blijkt ideaal vanwege de standaardproducten die benodigd zijn en de veilige situatie (een
groot aantal verbindingsmiddelen).
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Bijlagen: handberekening 42m combiportaal

1. Gewichtsberekening
2. Handberekening vakwerk
3. Kolom met rechte poten
4. Kolom met taille
5. Berekening taille
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1 Inleiding

Het Alcoa 42 meter combiportaal is een redelijk complexe constructie. Deze is ingevoerd in het Eindige
Elementen Methode (EEM) pakket PRO MECHANICA. Om echter goed inzicht te krijgen in de krachtswerking
van het portaal voldoet het programma niet.

PRO MECHANICA rekent het hele model door op spanningen en vervormingen en doordat er zoveel staven zijn
is het moeilijk om bijvoorbeeld de invloed van de stijfheid van de kolom te onderzoeken. Daardoor ontstond het
idee van een handberekening.

Een belangrijk probleem bij het ontwerp van het Alcoa 42 meter combiportaal is de kolom. Door de grote
overspanning van het vakwerk en de grote verkeersborden grijpt er een grote belasting aan op de bovenkant van
de kolom. Zeker gezien de beperkte extrusiemogelijkheden van Alcoa is het interessant om een ontwerp voor de
kolom te maken dat zo min mogelijk materiaal kost. In dit rapport wordt er geprobeerd om een goed ontwerp
voor de kolom te maken dat aan alle randvoorwaarden voldoet en zo goedkoop mogelijk is.

Dit rapport bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt beschreven hoe de berekeningen gemaakt zijn en
welke werkwijze is gevolgd. In het tweede deel worden de berekeningen weergegeven. De resultaten van de
berekeningen worden weer gepresenteerd in het eerste deel, zodat zonder de ingewikkelde berekeningen te
bestuderen toch de resultaten bekeken kunnen worden.
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2 Gewichtsberekening Alcoa 42 meter combiportaal

2.1 Inleiding

Allereerst wordt er een gewichtsberekening gemaakt van het Alcoa 42 meter combiportaal. Een
gewichtsberekening is noodzakelijk om de belasting ten gevolge van het eigen gewicht te bepalen. Het pakket
PRO MECHANICA doet dat automatisch. Bij PRO MECHANICA wordt de waarde van het eigen gewicht
omgewerkt tot een rekenwaarde (vermenigvuldigd met de belastingsfactor γM ). Tevens wordt het gewicht van de
borden en signalering in rekening gebracht. De gewichtsberekening die in dit rapport gemaakt wordt kijkt alleen
naar het gewicht van het aluminium in de constructie. Met deze gewichtsberekening kan er eenvoudig een prijs
bepaald worden voor het portaal. Ook het effect van eventuele wijzigingen wordt nu meteen duidelijk in het
aantal kilo’s aluminium.

2.2 Uitgangspunten

Bij het maken van de gewichtsberekening worden de volgende uitgangspunten aangenomen:

Keuze ontwerp
In dit rapport worden verschillende ontwerpvarianten besproken. Er is gekozen om alleen een
gewichtsberekening te maken van de uiteindelijke variant, welke gebouwd gaat worden

Wanddikte kolom
In de gewichtsberekening wordt er gerekend met kolommen met een wanddikte van 9mm in plaats van de
minimale 7mm. Deze keuze is gemaakt om ook bij de vermoeiingsberekening (zie “Berekening Alcoa 42 meter
portaal” [6] ) voldoende capaciteit te bieden.

Diagonalen
In de gewichtsberekening wordt gebruik gemaakt van twee typen diagonalen, één voor het bovenvlak (zwaar
type) en één voor de wanddiagonalen (licht type). Alle bovenvlakdiagonalen zijn echter van het zware type, hier
is dus nog gewicht te besparen.

Kopbalk
Voor de kopbalk wordt een voorlopige wanddikte van 10 mm aangehouden. De uiteindelijke berekening met
PRO MECHANICA moet uitwijzen of de wanddikte nog omlaag kan.

Randstaven
Er wordt gerekend met de derde generatie bovenrand- en onderrandstaven. Deze hebben geringere wanddikten
en iets grotere buitenafmetingen (oversized).

Extrusie
Alle profielen worden in één keer geëxtrudeerd, dus geen samengestelde profielen.

Ontwerp
Er wordt verder uitgegaan van het ontwerp met taille. In het ontwerp met taille wordt er voor de kolommen
onder en boven de taille gebruik gemaakt van verschillende profielen. Onder de taille wordt een zwaar profiel
toegepast vanwege de grote lengte en de hoge belasting. Boven de taille wordt er het kopbalkprofiel gebruikt. De
taille wordt gevormd door de kolommen onder en boven de taille in verstek te zagen en te verbinden door middel
van aluminium platen. Verderop in dit rapport zal namelijk blijken dat dit ontwerp het beste voldoet aan de
gegeven randvoorwaarden.
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Het gewicht van het portaal is als volgt opgebouwd, in de tekening zijn de locaties van de verschillende staven
aangegeven:

Onderrand

Wanddiagonaal

Kolom boven taille

Taille

Kolom onder taille

Voetplaat

Bebording

Kopbalk

Bovenvlak diagonalen

Bovenrandstaaf

Figuur 1: Locatie van de staven in het verkeersportaal

TABEL 1: GEWICHTSBEREKENING ALCOA 42m COMBIPORTAAL
Onderdeel: Afmeting Gewicht

[mm] [kg]
Vakwerk
Bovenrand: speciaal profiel t=7mm 1345
Onderrand: speciaal profiel t=5mm 381
Diagonalen bovenvlak: 120x105x8 994
Wanddiagonalen: 120x105x6 1126
Totaal vakwerk: 3847
Kolommen:
Kolom onder taille: 420x350x9 1101
Kolom boven taille: 200x350x10 267
Kopbalk: 200x350x10 189
Voetplaat: 750x530x50 172
Taille (plaat) 1294x1314x20 367
Totaal kolom: 2095
Totaal portaal: 5942
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3 Handberekening vakwerk

3.1 Inleiding

Om inzicht te verkrijgen in de krachtswerking van het verkeersportaal is gekozen om een globale
handberekening te maken. In dit hoofdstuk wordt de vakwerkligger van het portaal berekend. Er wordt uitgegaan
van het Alcoa 42 meter combiportaal. Door de modulaire opbouw van het vakwerk is het mogelijk om iedere
gewenste lengte te fabriceren, met een moduulmaat van 2 meter. Voorlopig geldt 42 meter als maximale
overspanning, zodat de profielen voor deze overspanning nog net dienen te voldoen.

In een volgend rapport wordt het 42 meter portaal berekend met het pakket PRO MECHANICA, inclusief een
uitspraak over de vermoeiingssterkte van het portaal. De uitkomsten van deze handberekening dienen als
referentie waaraan de resultaten van PRO MECHANICA getoetst worden.

Het gehele portaal wordt in principe vervaardigd van legering 6005A T6. Deze legering heeft een redelijke
rekensterkte van 210 N/mm² (NEN 6710 [2] ), terwijl de corrosiebestendigheid excellent is. De
extrudeerbaarheid is voor zowel open als gesloten doorsneden goed. Een nadeel van deze legering is de
terugloop van de sterkte na het lassen. De sterkte van de warmte beïnvloede zone is slechts 160 N/mm² (EC 9
[4]). Hierdoor moeten stompe lassen vermeden worden, of indien noodzakelijk toegepast worden in een gebied
waar de belasting op de staaf relatief klein is.

3.2 Belastingen

Het portaal wordt enkel belast door eigen gewicht en windbelasting. In de berekening met PRO MECHANICA
worden drie windrichtingen bekeken: wind in rijrichting (0 graden), wind loodrecht op de rijrichting (90graden)
en schuine wind (45 graden). Aangezien de windbelasting loodrecht op de rijrichting erg klein is vergeleken met
de windbelasting in rijrichting, is de windbelasting in rijrichting maatgevend.

In de studie met PRO MECHANICA wordt verder nog de invloed van de zetting van de fundering meegenomen.
Deze invloed wordt bij de handberekening verwaarloosd, aangezien het vrij complex is om deze invloed mee te
nemen.

Voor de handberekening van het vakwerk wordt het vakwerk voorgesteld als een ligger opgelegd op twee
steunpunten, met een gelijkmatige belasting. Bij een overspanning van 42 meter is het aannemelijk dat er geen
sprake is van een volledige inklemming van de ligger aan de uiteinden.

Voor de belasting ten gevolge van het eigen gewicht wordt er uitgegaan van de gewichtsberekening van het
vakwerk, waarbij het eigen gewicht van de bebording en signalering wordt opgeteld. Het gewicht van de
kolommen wordt vanzelfsprekend niet meegenomen. Voor de bepaling van de windbelasting op het vakwerk is
er gebruik gemaakt van de sommatie van de windbelastingen op de afzonderlijke staven. De belastingsinformatie
komt uit [6].

De belastingen worden gelijkmatig verdeeld geacht over de lengte van de ligger. Het maximale moment in de
ligger kan derhalve bepaald worden met de regel 1/8qL².  Er worden twee momenten bepaald: een moment ten
gevolge van het eigen gewicht en een moment ten gevolge van de wind. De resultante van de windbelasting
wordt aangenomen ter hoogte van de bovenrandstaaf, wat een conservatieve aanname is.

Vervolgens worden de belastingen op de randstaven bepaald. Dit gebeurt door uit te gaan van een volledig
samenwerkende samengestelde ligger. Hiervan wordt eerst de stijfheid bepaald. Vervolgens worden de
spanningen bepaald in de randstaven. Het eigen gewicht veroorzaakt druk in de beide bovenranden en trek in de
onderrand. De windbelasting veroorzaakt druk in één bovenrand en trek in de andere bovenrand. In de
onderstaande figuur is de krachtswerking te zien. De onderrand doet bij de windbelasting nauwelijks mee, omdat
deze in het neutrale gebied van de ligger zit.
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Figuur 2: krachtswerking vakwerkligger

3.3 Controle bovenrand (pagina 3 bijlage)

De bovenrand bestaat uit een buisachtig profiel, waar eenvoudig de diagonalen van het vakwerk aan gelast
kunnen worden. Aangezien het profiel een gewicht heeft van 16 kg/m weegt een totale bovenrand 672 kg. Dit is
zeer moeilijk om in één keer te extruderen. Slechts enkele extrusiepersen in Europa hebben hiervoor voldoende
capaciteit. Bovendien is een lengte van 42 meter ook zeer moeilijk over de weg te transporteren. Omdat de
belasting op de bovenrandstaaf maximaal is in het middel van de vakwerkligger is een profiel met een
middendeling niet gewenst. Het beste kan het profiel samengesteld worden uit drie delen: één van circa 20 meter,
welke gecentreerd in het midden toegepast wordt en twee korte stukken naar de opleggingen. Op deze manier
kan er met de volledige sterkte van het aluminium gerekend worden. Bovendien kunnen meerdere
extrusiebedrijven dit gewicht in één keer extruderen (320 kg)

De maximale belasting op de bovenrand is een drukspanning ten gevolge van zowel het eigen gewicht als de
wind. Deze spanning treedt op in het midden van de overspanning en loopt af naar “nul” bij de randen. Vanwege
de drukspanning kan er ook knik optreden, de staaf zal dus hierop getoetst moeten worden.

Bij de kniktoetsing wordt er uitgegaan van de systeemlengte als kniklengte, ondanks dat de ligger gewoon
doorloopt en dus enig moment kan opnemen bij de aansluiting. Het voert te ver om dit in rekening te brengen.
Verder is het profiel slechts enkelsymmetrisch, waardoor het thuishoort bij instabiliteitscurve B (NEN 6710
pagina 83). Voor de resultaten van de toetsing wordt verwezen naar paragraaf 3.7.

3.4 Controle onderrand (pagina 4 bijlage)

De onderrand van de vakwerkligger wordt alleen op trek belast. Dit gebeurt bij belasting door het eigen gewicht.
Aangezien het moment ten gevolge van het eigen gewicht circa 20% is van het moment ten gevolge van de
loodrechte windbelasting is de belasting op de onderrand vrij gering. Omdat de onderrand alleen op trek belast
wordt is er geen invloed van instabiliteitsverschijnselen.

In principe is de trekspanning in het midden van de ligger maximaal en loopt naar “nul” bij de opleggingen. Er
wordt opgemerkt dat bij de niet bekeken belastingsgevallen de spanningsverdeling in de onderrand wel eens
ongunstiger zou kunnen zijn. Daardoor moet de gevonden toetsing van de onderrand niet als definitief genomen
worden.

3.5 Controle diagonalen bovenvlak (pagina 4 bijlage)

De diagonalen in het bovenvlak nemen de dwarskracht ten gevolge van de windbelasting op. Dit uit zich in
afwisselend op trek en druk belaste staven. Doordat de lengte van de bovenvlakdiagonalen vrij groot is (3,1
meter) is de capaciteit om een drukkracht op te nemen gering.

De maximale drukbelasting op een staaf is de helft van de dwarskracht. Deze situatie vindt plaats bij de
diagonalen bij de opleggingen. De diagonalen in het midden zouden lichter uitgevoerd kunnen worden. De
belasting op de drukstaaf is groter dan 50% van de dwarskracht door de schuine positie van de staaf. In de
onderstaande figuur wordt dit toegelicht:
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1) Situatie 2) Dwarskrachtenverloop

Zwaarst belaste diagonaal

Door de schuine stand van de diagonaal
is de kracht daarin (F) groter dan de
eigenlijke dwarskracht

1/2 qLF

3) Belasting op de diagonaal

Figuur 3: Belasting op de bovenvlakdiagonaal

De controle van de diagonaal is tweeledig. Allereerst wordt er bekeken of de totale normaalkracht in de
ongunstigst belaste staaf nog door de lasverbinding overgebracht kan worden op de randstaven (verminderde
sterkte vanwege lasverbinding diagonaal aan randstaaf). Vervolgens wordt de diagonaal getoetst op knik.
Uiteindelijk bleek deze toets maatgevend te zijn, vanwege de grote kniklengte van de diagonaal. Vanwege de
grote slankheid van de bovenvlakdiagonaal en de sterk gekromde doorsnede (relatief kleine radius) wordt er in
dit rapport afgezien van een toetsing op plooi. In de definitieve berekening zal er wel op plooi getoetst worden.

3.6 Controle wanddiagonalen (pagina 5 bijlage)

De wanddiagonalen nemen de dwarskracht op ten gevolge van het eigen gewicht van het portaal. Om
verschillende redenen worden deze diagonalen minder belast dan de diagonalen in het bovenvlak:

1. Er zitten steeds twee wanddiagonalen waar er maar één bovenvlakdiagonaal is,
2. De belasting ten gevolge van het eigen gewicht is maar 20% van de belasting ten gevolge van de wind,
3. De (knik)lengte van de wanddiagonalen is belangrijk kleiner dan die van de bovenvlakdiagonalen.

Om deze redenen is er nu definitief voor gekozen om verschillende diagonalen op te nemen bij het 42 meter
portaal. Uitgangspunt hierbij is de wanddikte van de diagonaal. Om esthetische redenen worden de
buitenafmetingen gelijk gehouden. Voor het onderscheid in de werkplaats wordt er een ribbel toegepast bij de
diagonalen met een geringere wanddikte. In de onderstaande figuur zijn de twee typen diagonalen te zien.

t =8mm t =6mm

Diagonaal bovenvlak Wanddiagonaal

105

120

Kenmerk

Figuur 4: de twee toegepaste diagonaaldoorsneden
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De controle van de wanddiagonaal verloopt verder op dezelfde manier als de controle van de diagonaal in het
bovenvlak.

3.7 Samenvatting controles (pagina 6 bijlage)

In deze paragraaf worden de resultaten van de handberekening van de vakwerkligger samengevat. Per onderdeel
worden er twee unity checks gegeven, welke allebei kleiner moeten zijn dan 1,0. Bij 1,0 wordt een profiel
volledig benut.

De eerste unity check is een controle op trek en de tweede op druk. De trekcontrole is nooit maatgevend,
ondanks de (soms) geringere sterkte van de warmte beïnvloede zone. De diagonaal in het bovenvlak wordt
maximaal benut, gevolgd door de bovenrandstaaf.  De onderrand wordt volgens de handberekening niet belast op
druk, waardoor de unity check voor de druk ontbreekt.

TABEL 2: SAMENVATTING CONTROLES HANDBEREKENING
VAKWERK ALCOA 42m COMBIPORTAAL

Onderdeel: Unity check trek Unity check druk
Bovenrand 0.76 0.98
Onderrand 0.50 -
Diagonaal bovenvlak 0.52 0.99
Wanddiagonaal 0.12 0.15

Opgemerkt wordt nog dat de gegeven controles steeds de ongunstigst belaste staven zijn. Door middel van
optimaliseren (met name van de diagonalen) is er nog veel winst te boeken. Hiervoor moet echter de definitieve
berekening met PRO MECHANICA als uitgangspunt genomen worden, doordat deze ook rekening houdt met de
zettingen en eventuele vermoeiing van de constructie.
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4 Ontwerp kolommen

4.1 Inleiding

De kolommen zijn een kritiek onderdeel van het verkeersportaal. Er worden van veel kanten randvoorwaarden
gesteld aan het ontwerp van de kolommen. Verder zijn de belastingen op de kolommen erg groot. Dit vereist een
gedegen ontwerp van de kolommen. In dit hoofdstuk worden eerst de randvoorwaarden waaraan het
kolomontwerp moet voldoen opgesteld. Vervolgens worden twee ontwerpen voor de kolom besproken. Als
laatste zal er een keuze gemaakt worden voor het beste ontwerp.

4.2 Randvoorwaarden

Belangrijk bij het ontwerp van de kolom zijn de randvoorwaarden. Er wordt een onderscheid gemaakt in de
volgende typen randvoorwaarden:

1. Eisen van Rijkswaterstaat, zowel aan de vormgeving als sommige prestatie-eisen
2. Randvoorwaarden vanuit de productie van het portaal
3. Randvoorwaarden vanuit het materiaal
4. Randvoorwaarden vanuit de mechanica

4.2.1 Eisen Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat stelt allerlei eisen aan de kolom. In het volgende rijtje worden deze punten genoemd:

1. De afstand tussen de poten moet precies 4000 mm zijn, zodat de aluminium portalen ook als
vervangingsportalen gebruikt kunnen worden voor de reeds geplaatste stalen portalen (levensduur 25 jaar).

2. De afmetingen van het kolomprofiel zijn maximaal 420x350 mm. Groter is zowel esthetisch als praktisch
niet mogelijk. Er is dan onvoldoende ruimte op de voetplaat van de kolom voor de draadeinden waarop de
kolom geplaatst wordt. Ook de voetplaat heeft standaardafmetingen vanwege de mogelijkheid tot
vervanging van oude stalen portalen.

3. Er moet een inspectieluik in de poten geplaatst worden op ca. 1200mm boven de voetplaat. De kolom wordt
hier aanzienlijk verzwakt.

4. De kabels van de signalering moeten door de kolom naar beneden gevoerd worden,
5. De architect van Rijkswaterstaat ziet graag een kolomontwerp met een zekere “taille”. Dit is een versmalling

van de kolom, ter plaatse van de onderrandstaaf van het vakwerk.
6. De vakwerkligger moet binnen enkele minuten op de kolommen geplaatst kunnen worden, zodat het verkeer

niet lang stil ligt. Verder moet het portaal 25 jaar mee kunnen, met minimaal onderhoud.

4.2.2 Eisen vanuit de productie van het portaal
Vanuit Alcoa komen er allerlei randvoorwaarden naar voren waaraan de kolom moet voldoen:

1. De wanddikte moet minimaal zijn, echter niet zo klein dat plooi kan optreden. De huidige kolomdikte is 15
mm, wat erg dik is om te lassen. Een geringere wanddikte is wenselijk.

2. Stompe lassen dienen ten alle tijden voorkomen te worden. Als er toch een stompe las noodzakelijk is bekijk
dan goed waar deze het beste gemaakt kan worden.

3. Lassen over de lengte van de kolom zijn aanvaardbaar. Door het profiel ter plaatse van de las te verjongen
kan de hoeveelheid laswerk beperkt worden. Belangrijk is dus om te weten hoe dik de las minimaal moet
zijn. Beter is het om de kolom in één keer te extruderen, de hogere kosten per kilo wegen bijna altijd op
tegen de hoge laskosten.

4. De kolommen en de bovenrandstaven kunnen niet bij Alcoa te Drunen geëxtrudeerd worden, vanwege de te
geringe extrusiecapaciteit.

4.2.3 Randvoorwaarden vanuit het materiaal
Bij aluminium is er een grote keuze in legeringen, welke allemaal weer eigen voor en nadelen hebben. De keuze
voor een legering is dus erg belangrijk. Vanuit Alcoa viel de keuze op een 6000 legering, vanwege de grote
gesloten profielen en de eisen voor corrosiebestendigheid. Bij deze legering zijn de volgende punten van belang
bij het ontwerp:

1. Zorg voor zomin mogelijk laswerk aan het portaal, vanwege de geringe sterkte na het lassen. Met name
stompe lassen moeten vermeden worden.

2. Doordat de wanddikten van de profielen steeds kleiner worden wordt de capaciteit van een boutverbinding
ook steeds kleiner. Voorspanverbindingen kunnen dan een uitkomst bieden.
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4.2.4 Randvoorwaarden vanuit de Mechanica
Ook vanuit de mechanica komen enkele randvoorwaarden naar voren. Als het materiaal volledig benut moet
worden, moet er goed bekeken worden welk  bezwijktype maatgevend is. Aluminium heeft een vrij lage E-
modulus, waardoor instabiliteit snel maatgevend is. Dit probleem kan opgelost worden door de profielen wat
groter te maken met geringere wanddikten. Op deze manier nemen de traagheidsmomenten sterk toe, waardoor
knik niet meer maatgevend wordt.

Bij de geringere wanddikten moet er wel terdege rekening gehouden worden met het verschijnsel plooi. Om te
voorkomen dat de profielen lokaal gaan plooien moeten er voldoende verstijvingsribben aangebracht worden.

Bij de krachtswerking van de kolom moet ernaar gestreefd worden om een schema met alleen normaalkracht te
bereiken. Door een horizontale belasting te ontbinden in de richting van de kolommen worden deze alleen belast
door een normaalkracht. Deze belasting is veel efficiënter dan een buigend moment. De krachtswerking wordt
nog efficiënter als de kolommen onder een grotere hoek geplaatst worden.

4.3 Belastingen

De kolommen moeten de belasting ten gevolge van het eigen gewicht en de wind over brengen naar de
fundering. Belangrijk hierbij is dat buigende momenten in de kolommen voorkomen moeten worden, omdat de
kolommen dan niet efficiënt benut worden. In deze paragraaf worden de verschillende belastingen op de kolom
in kaart gebracht.

4.3.1 Eigen gewicht
Het eigen gewicht van het vakwerk, de bebording en van de kolommen zelf zal afgedragen moeten worden naar
de fundering. Deze belasting is vertikaal gericht en veroorzaakt dus alleen een kleine drukspanning in de
kolommen. Zeker aangezien het eigen gewicht laag is in verhouding met de andere belastingen zal de afdracht
van eigen gewicht nooit een probleem zijn.

4.3.2 Windbelasting
Zoals eerder genoemd wordt het portaal berekend op wind uit drie verschillende richtingen. Hierbij is de zijwind
in absolute zin dusdanig veel kleiner dan de frontale wind (factor 2.5) dat er voor de handberekening alleen
gekeken wordt naar de frontale wind.

4.3.3 Maatgevende belasting
De kolom zal berekend worden op een combinatie van frontale windbelasting en het eigen gewicht. De
specifieke krachtswerking van de kolom hangt af van het ontwerp. Hierna worden twee mogelijke ontwerpen
voor de kolom behandeld.

4.4 Variant 1: ontwerp met rechte poten (pagina 7 bijlage)

Dit is het ontwerp dat door Alcoa is voorgesteld na de eerste serie geproduceerde portalen. Omdat het laswerk
aan de kolommen geminimaliseerd diende te worden zijn de kolommen recht uitgevoerd. Boven op de
kolommen ligt een kopbalk, welke aan beide zijden een stuk uitkraagt. De kolommen worden verbonden door
twee platen, welke tussen de kolommen gelast worden. In de figuur op de volgende pagina is het ontwerp te zien.
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Figuur 5: twee behandelde ontwerpen voor de kolom

4.4.1 Krachtswerking
De kolomen staan bijna vertikaal en gaan niet door één punt. Hierdoor mag het eerder genoemde model van de
krachtsontbinding niet toegepast worden. De krachtswerking van het kolomontwerp met de rechte poten gaat
door middel van moment. Iedere poot kan twee keer het maximale moment opnemen, omdat er zowel boven als
onder sprake is van een inklemming. In de figuur in de bijlage (paragraaf 3.1) wordt dit duidelijk gemaakt.

4.4.2 Berekening kolom met rechte poten
Eerst wordt de geometrie van het model en de optredende belasting bepaald. Vervolgens wordt de
momentenverdeling weergegeven, met boven en onder aan de kolom een maximaal moment, en in het midden
een momentennulpunt.

Vervolgens wordt er een profiel gekozen voor de kolom. In dit geval is dat het oorspronkelijke profiel, met een
wanddikte van 15mm. Een controle van de kolom op buiging toont aan dat het profiel bijna helemaal benut
wordt (elastische buiging). Een tweede berekening controleert de combinatie druk met buiging. Vanwege de zeer
lage normaalkracht (ten gevolge van het eigen gewicht) valt deze controle gunstig uit.

Als laatste controle wordt er een toetsing op plooi van de drukflens uitgevoerd. Vanwege de zeer grote
wanddikte van het profiel is plooi niet maatgevend. Er zijn dus geen verstijvingsribben nodig.

4.5 Variant 2: ontwerp met taille (pagina 11 bijlage)

Rijkswaterstaat gaat niet akkoord met het ontwerp van de kolom met de rechte poten. De architect van
Rijkswaterstaat vindt dat het aluminium ontwerp hetzelfde eruit moet zien als het stalen ontwerp. Dit omdat
aluminium erg lijkt op staal, waardoor een ander ontwerpconcept niet geoorloofd is. Gevolg van deze keuze is
dat er een ‘taille’ moet komen in het ontwerp van de kolom. Dit leidde tot een nieuw ontwerp voor de kolom,
met een taille, maar zonder de lastige lasverbindingen. In figuur 5 is ook dit ontwerp te zien.

In deze paragraaf wordt het ontwerp voor de geknikte kolom uitgewerkt. Dit ontwerp is complexer dan het
ontwerp met de rechte poten in de vorige paragraaf. Dit komt door de ingewikkelde aansluiting bij de taille. Bij
de portalen van generatie twee (die staan inmiddels over de snelweg) zijn er diverse stompe lassen gemaakt in de
kolom, hetgeen niet economisch verantwoord is gebleken. Er zal dus een taille moeten komen zonder stompe
lassen. Verder moet het aantal knikken in de kolom teruggebracht worden. Dit is in het nieuwe ontwerp voor de
kolom met taille gebeurd. De lasverbinding maakt plaats voor een verbinding met platen. De dubbel geknikte
kolom maat plaats voor een kolom met slechts één knik.

Ontwerp met rechte poten Ontwerp met taille

Alcoa Rijkwaterstaat

Koker

Plaat
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4.5.1 Krachtswerking kolom met taille
Het grote voordeel van deze kolom is dat de kolommen elkaar snijden in de taille. Tevens staande kolommen
onder een scherpere hoek. Hierdoor kan de grote horizontale windbelasting eenvoudig ontbonden worden in de
richting van de kolommen. Er ontstaat dan een trekstaaf en een drukstaaf. Deze krachtswerking is veel gunstiger
dan dat de horizontale belasting door een moment in de kolom wordt opgenomen.

Er kleven echter ook nadelen aan deze vorm van de kolommen. Allereerst grijpt de windbelasting niet in de taille
aan, maar ergens daarboven. Hierdoor ontstaat er een extra moment in de taille, dat overgebracht moet worden
naar de fundering. Hiermee wordt in de berekening  rekening gehouden. Verder moet de taille ook als een deuvel
dienen tussen de kolommen, de kolommen mogen niet verschuiven ten opzichte van elkaar. Als laatste nadeel is
de complexe verbinding van de taille. In één punt komen vier staven bij elkaar en moet er veel kracht en moment
overgedragen worden.

4.5.2 Belasting op de kolom
Ook deze kolom wordt belast door het eigen gewicht van de constructie en de frontale windbelasting op het
portaal. Nu wordt de frontale windbelasting, welke wordt aangenomen ter hoogte van de bovenrand van het
vakwerk (conservatief) verplaatst naar de taille, waar hij ontbonden wordt over de twee kolommen. Door de
verplaatsing van de kracht wordt er een extra moment geïntroduceerd. Het eigen gewicht wordt meteen
ontbonden in de richting van de kolommen.

Ook in dit geval wordt er niet gekeken naar de windbelasting loodrecht op de rijrichting, omdat deze belasting
vrij klein is in verhouding met de frontale windbelasting. Er wordt wel opgemerkt dat de zijwaartse
windbelasting wel door een moment in de kolom wordt overgedragen op de fundering.

4.5.3 Berekening kolom
Nadat de krachten ontbonden zijn in de richting van de kolommen kunnen de toetsingen van de kolom weer
plaatsvinden. Er worden de volgende toetsingen uitgevoerd:

1. Toetsing op buiging in de kolom
2. Doorsnedetoetsing van de kolom
3. Stabiliteitstoetsing van de kolom (druk met buiging)
4. Toetsing op plooi van de drukzone

Uit de controles kwam naar voren dat een kolomprofiel met een wanddikte van slechts 7mm al voldoet. Dit heeft
direct te maken met de gunstige krachtswerking van het model. Bij de controle op plooi van de drukflens kwam
wel naar voren dat er een extra plooiverstijving nodig is in het profiel.

4.6 Keuze van de beste variant

Eerst worden de resultaten weergegeven van de verschillende toetsingen:

TABEL 3: SAMENVATTING CONTROLES HANDBEREKENING
KOLOM ALCOA 42m COMBIPORTAAL

Onderdeel: Kolom met rechte poten Kolom met taille
wanddikte = 15mm wanddikte = 7mm

Toetsing buiging 0.97 0.48
Toetsing doorsnede 0.97 0.69
Toetsing knik (druk met buiging) 0.44 0.60
Toetsing plooi 0.97 0.81

Nu beide ontwerpen zijn toegelicht wordt er een keuze gemaakt voor het beste ontwerp. Op grond van de
geringere wanddikte en de goede vorm is gekozen voor het ontwerp met de taille. Omdat het kolomprofiel erg
grote buitenafmetingen heeft is de extrusie erg moeilijk en dus duur. Door nu juist in de kolommen gewicht te
besparen wordt het wel erg aantrekkelijk. De vorm van de kolommen heeft een grote betekenis voor
Rijkswaterstaat. Zij gingen niet akkoord met een ontwerp zonder de karakteristieke “taille”. In het volgende
hoofdstuk wordt de taille verder besproken.
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5 Ontwerp verbinding taille

5.1 Inleiding

Bij het ontwerp van de kolom met taille moet er een goed ontwerp van de taille gemaakt worden. Eerder bleek al
dat simpel aan elkaar lassen van de onderdelen niet voldeed. Later is er nog gekeken naar een oplossing met
gietstukken. Doordat de hoek tussen de kolommen echter steeds anders is wordt een gietstuk al erg moeilijk. Er
is daarom gekozen voor een verbinding met platen. De kolommen worden gewoon in verstek gezaagd en in een
mal tegen elkaar gelegd. Vervolgens wordt er aan de boven en onderzijde een dikke aluminium plaat
aangebracht. Voor de verbinding tussen plaat en kolommen worden er drie alternatieven bekeken.

5.2 Belasting op de taille

Zoals in het vorige hoofdstuk genoemd wordt de taille belast door een moment en een zekere afschuifkracht. In
de volgende figuur is te zien waarop de taille wordt gedimensioneerd:

maatgevende doorsnede
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Figuur 6: taille

5.3 Ontwerp taille

De platen van de taille worden 20mm dik. Om de verbinding met de kolom voldoende groot te maken wordt de
totale hoogte van de taille circa 1,5 meter. Aan de verbinding van de taille met de kolommen boven de taille
worden minder hoge eisen gesteld. De maatgevende doorsnede van de taille wordt bepaald door de kleinste
breedte. Hier zijn de over te dragen belastingen het grootst. De taille kan hier niet breder gemaakt worden, omdat
de kolomprofielen een ronde zijde hebben. De taille moet hier op aansluiten.

5.4 Toetsing van de platen (pagina 16 bijlage)

In paragraaf 5.1 en 5.2 van de bijlage worden de platen van de taille getoetst. Eerst wordt de maatgevende
horizontale doorsnede getoetst, welke ook in bovenstaande figuur is weergegeven. Er wordt daartoe een
vergelijkspanning bepaald in de doorsnede. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 van de bijlage de verticale
doorsnede getoetst. Deze heeft echter zeer veel capaciteit, door de grote hoogte van de taille.

5.5 Verbinding taille met de kolom

Deze verbinding is zeer belangrijk, omdat er een zekere samenwerking moet ontstaan tussen de platen van de
taille en de kolommen. Om tot een goede verbinding te komen worden er drie alternatieven bekeken. In de
volgende paragraven worden deze besproken. In paragraaf 5.8 wordt er een keuze gemaakt voor de beste
verbinding.

5.6 Variant 1: verbinding met bussen

5.6.1 Inleiding
Er worden hierbij grote aluminium dikwandige pijpen (bussen) in net passende gaten geperst. Op deze manier
ontstaat er en spelingsvrije verbinding. Het is echter moeilijk te achterhalen in hoeverre zo’n verbinding te
realiseren is. De controle op speling tussen de bussen en de platen is erg ingewikkeld. In de onderstaande
afbeelding is een aanzicht van deze verbinding te zien. Om voldoende moment te kunnen overbrengen in de
kolom onder de taille worden er drie bussen toegepast, welke ver uit elkaar staan. De bussen worden door het
gehele pakket van plaat-kolom-plaat geperst. Om te voorkomen dat de kolom platgedrukt wordt, wordt er
voorzien in een inwendige verstijvingsbus (zie onderstaande tekening)
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aluminium plaat
20mm

Plaat

Bus

Kolom

Extra bus

Doorsnede verbinding met bussenAanzicht verbinding met bussen

Figuur 7: verbinding met bussen

5.6.2 Berekening (pagina 17 bijlage)

In deze handberekening wordt aangenomen dat het moment veroorzaakt door het hoge aangrijpen van de wind
overgebracht moet kunnen worden op de kolommen onder de taille. Tevens moet er een normaalkracht in de
kolommen gebracht worden. Bij de toetsing van de verbinding met de bussen wordt de buitenste bus getoetst.
Eerst wordt de resultante bepaald van alle over te brengen belastingen. Vervolgens wordt de verbinding (één
bus) getoetst.

De toetsing bestaat uit twee delen. Eerst wordt de afschuiving van de bus getoetst. Hiervoor wordt gerekend met
de afschuifformules geldend voor bouten. Daar de bussen hol zijn gelden deze formules waarschijnlijk niet. In
een definitieve berekening zal hier dus extra aandacht aan besteed moeten worden. De tweede toetsing behelst de
stuik van de kolom. Eigenlijk moet ook de afschuiving van de plaat getoetst worden, maar gezien het grote
verschil in wanddikte is de stuik van de kolom maatgevend. Door een redelijke eindafstand te kiezen wordt de
capaciteit van de kolom volledig benut. Wel blijkt de toetsing op stuik van de kolom maatgevend te zijn.

5.7 Variant 2: verbinding met voorspanbouten

5.7.1 Inleiding
Om stuik van de kolom te voorkomen is er een variant bedacht met een voorgespannen verbinding. Op deze
manier wordt de kracht door wrijving van de platen overgedragen in plaats van stuik. Verdere voordelen:

1. Geen speling in de verbinding
2. Gunstige vermoeiingseigenschappen
3. Geen stuiken van de kolom (dit moet echter wel gecontroleerd worden)

Eerst worden er gaten geboord in de kolommen en de platen van de taille. Dit gebeurt nauwkeurig in de
werkplaats. Vervolgens worden er Roestvaststalen (RVS) platen aan de binnenzijde van de kolommen geplaatst.
De RVS platen zijn van tevoren voorzien van gaten en er worden RVS moeren op gelast. Deze platen worden
met een enkele schroef (van buitenaf) op de juiste plaats bevestigd. Nu kan het geheel op de goede manier in het
veld gemonteerd worden met voorspanbouten.

De keuze voor RVS platen volgt uit de wens de moeren te lassen aan de platen. En aangezien het lassen van
RVS aan  aluminium niet mogelijk is wordt er gekozen voor RVS. Een andere mogelijkheid is de keuze voor
aluminium platen, moeren en bouten. Daar deze bouten minder sterk zijn dan RVS exemplaren is er gekozen
voor RVS. Er is gekozen voor de volgende lay-out van de verbinding:
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Figuur 8: taille

5.7.2 Berekening (pagina 19 bijlage)

In de onderstaande figuur is een tekening van de verbinding weergegeven. De ruimte tussen de linker en rechter
kolommen is aanzienlijk. Deze ruimte is noodzakelijk om de kabeldoorvoer te garanderen en de montage van de
onderrandstaaf mogelijk te maken.

Figuur 9: verbinding met voorspanbouten
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Voor de belasting geldt hetzelfde als bij de variant met bussen, er moet een moment en een normaalkracht
overgebracht worden. Door de voorspanbouten gelden er andere controles. De eerste controle is de controle op
slip. In de uiterste grenstoestand mag de verbinding niet slippen. Om op slip te controleren wordt er gebruik
gemaakt van de “virtuele spanning” onder de plaat. De virtuele spanning is de spanning welke onder een plaat
heerst ten gevolge van de aangedraaide voorspanbouten. De virtuele spanning wordt bepaald door de totale
voorspankracht (12 bouten) te verdelen over het oppervlak van de plaat. Deze virtuele spanning is een maximale
spanning, waarbij er net geen slip optreedt. Door nu de belasting voor te stellen als een spanning onder de plaat
en deze te vergelijken met de virtuele spanning kan de verbinding op slip getoetst worden.

De tweede toetsing is stuik van de kolom. In principe is stuik nooit aan de orde omdat de verbinding ook nog in
de uiterste grenstoestand op wrijving voldoet. Volgens NEN 6710 moet er echter ook op stuik gecontroleerd
worden voor het geval dat de voorspanbouten niet goed gemonteerd zijn. Ook in dit geval zal de kolom eerder
stuiken dan de platen, vanwege de geringe dikte. Er wordt gewerkt met de spanningsverdeling onder de plaat
welke voor de slipcontrole bepaald is. De bouten boven en onder de plaat worden dan maximaal belast. In de
onderstaande figuur is dat weergegeven.

Toetsing stuik: maatgevende voorspanbout
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m

200 mm
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100

100

100
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detail plaat tbv
voorspanbout

verbinding

Spanning onder de
plaat ten gevolge

van moment

σmax

maximale
belasting op bout

linksboven:

100
10

0

AF ⋅= maxσ

Figuur 10: toetsing stuik kolom

Door het moment wat overgedragen wordt op de kolom zal de belasting op de bovenste en onderste bouten
maximaal zijn. Het vierkantje rechts in bovenstaande figuur representeert het gebied wat door de bout
overgedragen wordt op de kolom. Door toepassing van een M24 bout kan er voldoende kracht door de bout
worden overgebracht op de kolom.

De laatste controle is de afschuiving van de bout. Hiervoor geldt dezelfde belasting als bij de controle op stuik
van de kolom. Voor de controle op afschuiving wordt er gebruik gemaakt van de standaard formules uit NEN
6710. Door de toepassing van extra zware M24 bouten is afschuiving niet maatgevend.
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5.8 Variant 3: lasverbinding

5.8.1 Inleiding
Als derde optie wordt er bekeken of de plaat niet met een dubbele hoeklas bevestigd kan worden op de
kolommen. In dit geval wordt de kolom in de werkplaats in elkaar gezet en is te groot om te transporteren. Om
transport mogelijk te maken zal er een koppeling onder de taille gemaakt moeten worden in één van de
kolommen (vergelijkbaar met de huidige stalen portalen). In de onderstaande figuur wordt weergegeven hoe de
verbinding eruit ziet.

Figuur 11: lasverbinding
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t = 7 mm

t = 10 mm

Hoeklas 15mm plaat (verbinding taille)

Kolom (dwarsdoorsnede)

Verbinding plaat taille met enkele hoeklas
schaal 1 : 1

Figuur 12: detail lasverbinding

Zoals in het detail te zien is worden er in de kolom dikkere zones geëxtrudeerd waar de lasverbinding gemaakt
wordt. De eigenlijke verbinding is een dubbele hoeklas van 15mm.
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5.8.2 Berekening (pagina 24 bijlage)

De controle van de lasverbinding bestaat uit de controle van de keeldoorsnede van de las en de controle van de
(dunne) kolom. Er wordt uitgegaan van een koppel tussen de twee lassen om het moment over te brengen van de
plaat naar de kolom. In de onderstaande figuur is dat te zien.

Moment wordt vanuit plaat
overgedragen op kolom, via een

koppel van twee lassen

arm

F

F

M

M=F x arm

Figuur 13: krachtswerking las

Het voordeel van deze rekenmethode is de gelijkmatige spanningsverdeling in de las (geen piekspanning bij het
einde van de las). Voor de toetsing van de kolom wordt er gerekend met een dubbele capaciteit. Dit is geoorloofd
omdat het materiaal links en rechts van de las meedoet. Voor de sterkte wordt er gerekend met de sterkte van de
warmte beïnvloede zone. Zowel de dubbele hoeklas als de kolom voldoen. Uit het oogpunt van vermoeiing is
een overlapverbinding met hoeklassen echter niet een goede keuze.

5.9 Resultaten varianten (pagina 26 bijlage)

Uit de verschillende toetsingen komen de volgende resultaten naar voren:

TABEL 4: SAMENVATTING CONTROLES
TAILLE
Onderdeel: Unity check

Controle platen
Horizontale doorsnede van de taille: 0.77
Verticale doorsnede van de taille: 0.26
Variant 1: bussen
Afschuiving van de bussen: 0.26
Stuik van de kolom: 0.81

Variant 2: voorspanverbinding
Slip van de voorspanverbinding: 0.80
Afschuiving bout: 0.32
Stuik aluminium: 0.88
Variant 3: lasverbinding
Spanningscontrole in de keeldoorsnede van de las: 0.52
Spanningscontrole in het aluminium 0.55

Uit de bovenstaande tabel volgt dat alle drie de varianten technisch mogelijk zijn. In de volgende paragraaf
wordt aan de hand van enkele criteria een keuze gemaakt voor een variant.
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5.10 Keuze verbinding

De keuze voor de uiteindelijke verbinding hangt af van:

• Eenvoud van de verbinding
• Kosten van de verbinding
• Extra voorzieningen voor transport nodig
• Goede vermoeiingssterkte ivm wisselende windbelasting

In de onderstaande keuzetabel worden de drie alternatieven beoordeeld op bovenstaande criteria. Voor ieder
criterium wordt een score behaald. Een “1” betekent dat de variant slecht is mbt het criterium, een “10” betekent
uitmuntend.

TABEL 5: KEUZE VARIANT VOOR VERBINDING IN TAILLE
Type verbinding Eenvoud Kosten Transport

voorzieningen
Vermoeiing Totaal:

Verbinding met
bussen

6 4 4 8 22

Verbinding met
voorspanbouten

7 6 9 8 30

Lasverbinding 8 8 4 6 26

Vanwege de gunstige vermoeiingseigenschappen en de uitvoerbaarheid is gekozen voor de verbinding met de
RVS platen. De materialen hiervoor zijn makkelijk te verkrijgen in tegenstelling tot de verbinding met de
bussen. Bovendien treedt er absoluut geen speling op, waardoor er een veilige verbinding ontstaat, ook op de
lange termijn.
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6 Conclusies

6.1 Inleiding

Er kan geconcludeerd worden dat door de handberekening er meer inzicht ontstaat in het portaal. Aan de hand
van de handberekening zijn er keuzes gemaakt voor het ontwerp van de kolom en het ontwerp van de taille.

6.2 Conclusies vakwerk

De krachten zijn inzichtelijk in kaart gebracht en sluiten goed aan bij eerdere berekeningen van PRO
MECHANICA. De profielen voldoen allemaal goed, met de diagonalen moet er nog naar een optimum gezocht
worden.

6.3 Conclusies kolom

Het ontwerp van de kolom is zeker verbeterd. Door de vorm met taille zijn zowel Rijkswaterstaat als Alcoa
tevreden. Door de gunstige krachtswerking voldoet een geringe wanddikte. Berekeningen met PRO
MECHANICA moeten uitwijzen of de 7mm gehandhaafd kan worden.

6.4 Conclusies taille

Van de drie onderzochte alternatieven blijkt de verbinding met voorspanbouten het beste te voldoen. De
voorspanverbinding kan door de juiste maat bouten te kiezen dusdanig sterk gemaakt worden dat deze nooit
maatgevend is. Tevens is de verbinding altijd spelingsvrij, wat zeker in het geval van de taille een groot voordeel
biedt.
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Gewicht

1 Gewichtsberekening Alcoa 42 meter combiportaal

Algemene gegevens:
overspanning: 42 m
hoogte tot aan vakwerk: 6.7 m

Profieltypen: A (mm²) t (mm) G (kg/m)
Bovenrandstaaf 5932 7 16
Onderrandstaaf 3359 5 9.1
Kopbalk 11640 10 31
Diagonalen bovenvlak 2773 8 7.5
Wanddiagonalen 2117 6 5.7
Kolommen 14580 9 39

Vakwerk
Onderdeel: aantal lengte (m) G (kg/m)
Bovenrand: 2 x 42 x 16.0 = 1345 kg
Onderrand: 1 x 42 x 9.1 = 381 kg
Diagonalen bovenvlak: 42 x 3.162 x 7.5 = 994 kg
Wanddiagonalen: 84 x 2.345 x 5.7 = 1126 kg   +

3847 kg

Kolommen:
Onderdeel: aantal lengte (m) G (kg/m)
Kolom onder taille: 4 x 7.0 x 39 = 1101 kg
Kolom boven taille: 4 x 2.1 x 31 = 267 kg
Kopbalk: 2 x 3 x 31 = 189 kg
Voetplaat: 4 x 1 x 43 = 172 kg
Taille (plaat) 4 x 1 x 92 = 367 kg   +

2095 kg

totaal 5942 kg
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Vakwerk

2 Handberekening vakwerk

2.1 Materiaalconstanten:

f0,2%;d 210 N/mm² (aluminium 6005A T6)

flas;d 160 N/mm² (aluminium 6005A T6, Eurocode 9)

E 70000 N/mm² (aluminium 6005A T6)

2.2 Berekening ligger

De ligger wordt beschouwd als een ligger op twee steunpunten met een gelijkmatig verdeelde last
De belasting in vertikale richting bestaat uit het eigen gewicht van de gehele constructie
Het eigen gewicht van de bebording wordt symmetrisch verondersteld. (aan beide zijden hangen 
borden en bovendien is het gewicht van de borden laag in verhouding met het portaal)
Verder wordt er een horizontale windbelasting aangebracht op de ligger (maatgevend)
De belastingen volgen uit het rapport "berekening alcoa 3e generatie combi 42 meter portaal"

totale vertikale last 115199 N (rekenwaarde EG totale portaal, incl bebording)
gewicht kolommen 12961 N -
rek.waarde vert last: (EG) 102238 N

Overspanning (L): 42000 mm

q-last vertikaal (qv) 2.43 N/mm ( EG/L)
totale hor. last (WIND) 436811 N (rek.waarde totale frontale windbel. op portaal)
q-last horizontaal (qh) 10.4 N/mm (WIND/L)

My = 1/8 qv x L² = 537 kNm
Mz = 1/8 qh x L² = 2293 kNm

2.3 Eigenschappen vakwerk:

Afmetingen vakwerk:
Hoogte: 1500 mm
Breedte: 3000 mm

Profielen:
Bovenrand: A = 5932 mm² (generatie 3 profiel)
Onderrand: A = 3359 mm² (generatie 3 profiel)

Ligging neutrale lijn:
2 x 5932 x 1500
2 x 5932 + 3359 = 1169 mm

EG

Trek in onderrand

Druk in bovenrand

M
o
m

e
n
ta

rm
1
5
0
0
 m

m

Wind

Neutrale lijn

Druk

Momentarm
3000 mm

Trek

Neutrale lijn
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Vakwerk

uiterste vezelafstand onder: 1169 mm
uiterste vezelafstand boven: 331 mm

Bepaling Iy (opname eigen gewicht)

2      x 5932 x 331 2              = 1.30E+09 mm4

3359 x 1169 2              = 4.59E+09 mm4   +
Iy = 5.89E+09 mm4

Bepaling Iz (opname wind)

2      x 5932 x 1500 2              = 2.67E+10 mm4

Bepaling weerstandsmomenten

Wyb = 5.89E+09 / 331 = 1.78E+07 mm3

Wyo = 5.89E+09 / 1169 = 5.04E+06 mm3

Wz = 2.67E+10 / 1500 = 1.78E+07 mm3

2.4 Controle bovenrand
De rechter bovenrand krijgt een drukkracht ten gevolge van zowel de vertikale als de horizontale 
belasting. Eerst wordt de grootte van de spanning berekend, daarna wordt de capaciteit bepaald, 
rekening houdend met knik.

Spanning in de bovenrand rechts-voor:
spanning tgv EG 5.37E+08 / 1.78E+07 = 30.2 N/mm²
spanning tgv wind 2.29E+09 / 1.78E+07 = 128.9 N/mm²  +

Totaal: 159.0 N/mm²

Capaciteit bovenrand
De bovenrand wordt zowel op druk als op trek belast
De spanning mag niet boven de 0,2% rekgrens komen, de lassen zullen niet in de 
kritieke zone geplaatst worden. Er wordt getoetst op knik van de bovenrandstaaf

Profiel bovenrand: (generatie 3) 
A = 5932 mm² (zie rapport: berekening Alcoa 42 meter combiportaal)
Iz = 1.95E+07 mm4

(knikt uit om de zwakste as)

systeemlengte: 2000 mm
f0,2%;d 210 N/mm²

Npl = A x f0,2%;d 1246 kN

Toetsing trek 
belasting capaciteit Unity check

Toetsing: 159 / 210 = 0.76 OK

Toetsing druk
π² 70000 19500000

Berekening F euler : 2000 ² = 3368 kN

Berekening ω buc :

λrel = ( 1246 / 3368 )0,5   = 0.608

ω buc= 0.77 [-] Kromme: b (enkelsymmetrisch profiel)
α k 0.526

λ 0 0.2
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Vakwerk

Capaciteit van de bovenrand (druk)
σmax = ωbuc x f0,2%;d 0.77 x 210 = 162 N/mm²

Toetsing knik bovenrand:
UC_KNIK = 159 / 162 = 0.98 OK

2.5 Controle Onderrand

de onderrand wordt alleen op trek belast. Dit gebeurt bij de vertikale belasting (eigen gewicht). 
Bij de windbelasting doet de onderrand niet echt mee. (zit in neutrale zone)

Spanning in de onderrand:
spanning tgv EG (M/W) 5.37E+08 / 5.04E+06 = 106.5 N/mm²

Capaciteit onderrand:
Er spelen vanwege de trekkracht geen instabiliteitsverschijnselen mee

Profiel onderrand (generatie 3)
A = 3359 mm²
sterkte: 210 N/mm² (in het midden geen stompe lassen)
capaciteit: 705 kN

Toetsing: 107 / 210 = 0.51 OK

2.6 Controle diagonalen bovenvlak

de diagonalen in het bovenvlak dienen om de dwarskracht van de windbelasting in rijrichting op te 
nemen. De diagonalen nabij de kolommen worden daardoor het zwaarst belast. De zwaarst belaste 
diagonaal neemt de helft van de dwarskracht op zich.

Belasting op diagonaal
maximale dwarskracht 437 kN
aantal diagonalen 2 stuks
factor vanwege schuine staaf 1.05 [-] (lengte diagonaal / breedte vakwerk)
kracht in staaf: 230 kN (trek en druk)

capaciteit diagonaal:
Er kan zowel trek als druk op de diagonaal staan
De spanning mag nooit boven de sterkte van de las / warmte beïnvloede zone komen
De staaf mag niet uitknikken

Profiel diagonaal bovenvlak (generatie 3)
A = 2773 mm²
systeemlengte: 3099 mm
sterkte: (knik) 210 N/mm²
sterkte: (las) 160 N/mm²
capaciteit:(knik) 582 kN
capaciteit:(las) 444 kN
Iz 3855528 mm4

(zwakke as)
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Vakwerk

belasting capaciteit Unity check
Toetsing trek: 230 / 444 = 0.52 OK

Toetsing druk:
π² 70000 3855528

Berekening F euler : 3099 ² = 277 kN

Berekening ω buc :

λrel = ( 582 / 277 )0,5   = 1.449

ω buc= 0.39 [-] Kromme: a
α k 0.21

λ 0 0.2

Capaciteit van de diagonaal bovenvlak
F = ωbuc x Npl 0.39 x 582 = 230 kN

Toetsing knik diagonaal bovenvlak
UC_KNIK = 230 / 230 = 0.99 OK

2.7 Controle wanddiagonalen

De wanddiagonalen dienen om de dwarskracht tgv het eigen gewicht op te nemen
De diagonalen nabij de kolommen worden daardoor het zwaarst belast. De zwaarst belaste 
diagonaal neemt een kwart van de dwarskracht op zich.

Belasting op diagonaal
maximale dwarskracht 102 kN (Eigen gewicht van het vakwerk)
aantal diagonalen 4 stuks (links en rechts twee stuks)
factor vanwege schuine staaf 1.56 [-] (lengte diagonaal / hoogte vakwerk)
kracht in staaf: 40 kN (trek en druk)

capaciteit diagonaal:
Er kan zowel trek als druk op de diagonaal staan
De spanning mag nooit boven de sterkte van de las / warmte beïnvloede zone komen
De staaf mag niet uitknikken
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Vakwerk

Profiel wanddiagonaal (generatie 3)
A = 2117 mm²
systeemlengte: 2345 mm
sterkte: (knik) 210 N/mm²
sterkte: (las) 160 N/mm²
capaciteit:(knik) 445 kN (in de hele staaf, behalve bij de eindaansluiting)
capaciteit:(las) 339 kN (bij de aansluiting op de randstaven)
Iz 3052471 mm4

(zwakke as)

belasting capaciteit Unity check
Toetsing trek: 40 / 339 = 0.12 OK

Toetsing druk:
π² 70000 3052471

Berekening F euler : 2345 ² = 383 kN

Berekening ω buc :

λrel = ( 445 / 383 )0,5   = 1.077

ω buc= 0.61 [-] Kromme: a
α k 0.21

λ 0 0.2

Capaciteit van de wanddiagonaal
F = ωbuc x Npl 0.61 x 445 = 272 kN

Toetsing knik wanddiagonaal:
UC_KNIK = 40 / 272 = 0.15 OK

2.8 Samenvatting:

onderdeel UC trek UC knik
bovenrand 0.76 0.98
onderrand 0.51 -
diagonaal bovenvlak 0.52 0.99
wanddiagonaal 0.12 0.15
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kolom recht

3 Ontwerp kolom met rechte poten (variant 1)

Het ontwerp voor de kolom met rechte poten ziet er als volgt uit:
Twee kolommen onder een kleine hoek, met daarop een horizontale kopbalk
De kolommen worden gekoppeld door twee platen welke tussen de kolommen gelast worden
De onderrandstaaf van het vakwerk sluit aan op de platen. Hiervoor is een extra verstijving nodig.
de kopbalk wordt voorzien van zoeknokken en ligt op de kolommen. De kolommen zijn voorzien van 
een dikke kopplaat met een gat voor de zoeknokken.
In de onderstaande tekening worden de platen geschematiseerd door een staaf.

b2

h
2

h
1

b1

x

Zijaanzicht kolom
Ontwerp Alcoa
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kolom recht

3.1 Krachtswerking kolommen Alcoa ontwerp

De ligger wordt gedragen door vier kolommen. Er zijn twee schematisaties mogelijk voor de kolommen:

In het eerste geval worden de kolommen opgevat als uitkragende liggers met een horizontale puntlast.
Het maximaal opneembare moment is boven en onder Mplastisch. De vervormingen zijn dan 

waarschijnlijk al wel erg groot. In het tweede geval wordt het windmoment opgenomen door een 
tegengesteld koppel in de beide kolommen. In beide gevallen wordt het eigengewicht als extra 
normaalkracht geintroduceerd in de kolommen.

3.2 Model 1: moment in de kolommen.

Geometrie
Doorrijdhoogte: (h1) 6.7 m 

Hoogte vakwerk (h2) 1.5 m

Aangrijping wind: (A = h1+ h2) 8.2 m (veilige aanname)

Belastingen:
Eigen gewicht totale portaal: (EG) 115 kN (rekenw., incl bebording en kolommen)
Totale windbelasting (WIND0) 437 kN (rekenw.)

Per kolom:
Egk = EG / 4 = 29 kN

WINDk = WIND / 4 = 109 kN

Moment boven aan kolom: Mb = (WINDk x A) / 2 = 448 kNm (zie bovenstaande tekening)

Moment in het midden: Mm =0 0 kNm

Moment onder aan kolom: Mo = (WINDk x A) / 2 = 448 kNm

b2

h
2

h
1

b1

x

Ingeklemde vertikale
kolommen

Moment in kolommen
Zijaanzicht kolom

druk

trek

Windmoment wordt
opgenomen door koppel
Normaalkracht in kolom

EG
wind

EG
wind
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kolom recht

Capaciteit kolom:
Alcoa kolomprofiel met wanddikte 15mm
Hoogte: 420 mm
Breedte: 350 mm
Dikte: 15 mm
A = 19817 mm²
Iy = 4.6E+08 mm4

Iz 3.5E+08 mm4

Npl = 4162 kN

lbuc = 6.78 m (star ingeklemde staaf (tabel 15 NEN 6710))

Toetsing moment:
σmax = M x z / Iy = 4.5E+08 x 210 = 205 N/mm²

4.6E+08

Toetsing: 205 / 210 = 0.97 OK

3.2.1 Toetsing van de kolom: (druk met buiging)
(volgens paragraaf 12.3 van NEN 6710)

Nc;d = 28.8 kN

π² 70000 3.5E+08
Berekening F euler : 6777 ² = 5336 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 4162 / 5336 )0,5   = 0.883

ω buc= 0.60 [-] Kromme: b (enkelsymmetrisch profiel)
α k 0.526

λ 0 0.2

My;equ;s;d = 179 kNm

My;kip;d = 460 kNm (is gelijk aan My;u;d , omdat het een kokerprofiel is)

Toetsing: (duk en buiging op een ongeschoorde staaf)

1.1 28.8 1.1 179
0.60 4162 + 460 = 0.44 OK

( ) BdmzABdsequy MenMMMM ⋅+−⋅= 4.01.0max *
;;;;;

0.11.11.1
;;

;;;

;

; ≤+
⋅ dkipy

dsequy

dplbuc

dc

M

M

N

N

ω
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3.2.2 Toetsing plooi van de drukzone

Maximale spanning in de drukflens:
σ = 205 N/mm² (moment bij uiteinde kolom)
b = 250 mm (geen verstijvingsribben)
t = 15 mm
λ pcd = 28

λ 0,2%  = 57.4

λ p,c,rel = 0.48

ω plooi = 1.00 (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 205
1.00 x 210 = 0.97 OK

3.3 Model 2: Krachten ontbinden

Model 2 mag niet worden toegepast bij het ontwerp met de rechte poten. Dit komt doordat de 
krachten niet goed ontbonden kunnen worden, aangezien de werklijnen van de kolommen niet door
één punt gaan. 

Omdat de effecten van de koppeling tussen de kolommen te ingewikkeld zijn om met de hand te 
bepalen wordt er uitgegaan van model 1.

t

b
dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ
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kolom taille

4 Ontwerp kolom met taille (variant 2)

4.1 Inleiding

De tweede variant voor een kolom is een constructie met een zogenaamde taille.
Dit is dezelfde vorm als het ontwerp van de huidige stalen portalen. Het voordeel van dit ontwerp is de schuine
stand van de kolommen, waardoor de krachten ten gevolge van de windbelasting eenvoudig ontbonden 
kunnen worden in de richting van de kolommen. Een nadeel van dit ontwerp is de hoge belasting in de taille.
Doordat er zowel een deuvelwerking moet zijn om de samenwerking van de kolommen te garanderen en
een moment moet worden overgedragen tgv de hoger aangrijpende windbelasting moet er voldoende 
capaciteit in de taille aanwezig zijn.

In de onderstaande tekening is het principe van het ontwerp met taille te zien:

Voor de handberekening wordt er met dezelfde belastingen gewerkt als gebruikt in het derde generatie ontwerp.
Er wordt aangenomen dat alle windbelasting aangrijpt ter hoogte van de bovenrand van het vakwerk
(ongunstige aanname). Hierdoor moet er in de taille een moment worden overgedragen op de kolommen.
De dwarskracht tgv de wind wordt ontbonden in de richting van de poten. Ook de 'deuvelkracht' wordt bepaald.
Deze kracht is belangrijk voor het ontwerp van de taille.

b2

h
2

h
1

b1

Zijaanzicht kolom
Ontwerp met taille
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kolom taille

4.2 Krachtswerking

In de kolom ontstaat er de volgende krachtswerking:

EG = 57.6 kN (de helft van het totale gewicht van het portaal)
Wind = 218 kN (de helft van de totale windbelasting op het portaal)
h1 = 6.7 m (de maximale hoogte van een kolom)

h2 = 1.5 m (vaste hoogte van het vakwerk)

b1 4 m (vaste maat, bepaald door Rijkswaterstaat)

M = 328 kNm (Wind x h2)

Lkolom = 7.0 m (bepaald met pythagoras)

Er geldt nu:
218 x
4 = 7.0 dus x = 382 kN

Normaalkracht in kolom tgv EG:
57.6 x
6.7 = 7.0 dus x = 60 kN per kolom: 30 kN

Totale normaalkracht in gedrukte kolom:
Nc;d = 382 + 30 = 412 kN

Deuvelkracht op te nemen door de taille:
412 1/2 D
7.0 = 6.7 dus D = 789 kN ↑↓

h
2

h
1

b1

Krachtswerking in kolom
Ontwerp met taille

EG

Wind x h2

Wind

kr
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4.3 Toetsing moment in kolom

Kolom: kolomprofiel 420x350 met wanddikte van 7 mm
Hoogte: 420 mm
Breedte: 350 mm
Dikte: 7 mm
A = 9422 mm²
G = 25 kg/m
Iy = 2.3E+08 mm4

Iz 1.8E+08 mm4

Npl;d = 1979 kN ( A x f0,2%;d )

lbuc = 6992 mm (systeemlengte kolom)

Moment boven aan kolom: Mb = M/3 109 kNm

Moment midden in de kolom: Mm = Mb + Mo / 2 = 27 kNm

Moment onder aan kolom: Mo = - M/6 -55 kNm

Toetsing moment:

σmax = M x z / Iy = 1.09E+08 x 210 = 101 N/mm² OK

2.3E+08

Toetsing: 101 / 210 = 0.48 OK

h
1

b1

Zijaanzicht kolom
Ontwerp Rijkswaterstaat

M

1/3M
1/3M

1/6M

1/6M

Momentenverdeling over de poten van de
kolom (overdrachtsfactor = 1/2)
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kolom taille

4.4 Toetsing doorsnede:

Spanning tgv moment: 101 N/mm²
Spanning tgv normaalkracht: 411836 / 9422 = 44 N/mm²  +

145 N/mm²

Toetsing: 145 / 210 = 0.69 OK

4.5 Toetsing van de kolom: (druk met buiging)

(volgens paragraaf 12.3 van NEN 6710)
Nc;d = 412 kN

Npl;d = 1979 kN

π² 70000 1.8E+08
Berekening F euler : 6992 ² = 2487 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 1979 / 2487 )0,5   = 0.892

ω buc= 0.59 [-] Kromme: b Enkelsymmetrisch profiel
α k 0.526

λ 0 0.2

My;equ;s;d = 44 kNm

My;kip;d = 227 kNm (is gelijk aan My;u;d , omdat het een kokerprofiel is)

Toetsing: (duk en buiging op een ongeschoorde staaf)

1.1 412 1.1 44
0.59 1979 + 227 = 0.60 OK

Door de gunstige krachtswerking van deze constructie voldoet een lichtere kolom!
Nadeel is wel dat het moment M ook in de taille constructie opgenomen moet kunnen worden.

( ) BdmzABdsequy MenMMMM ⋅+−⋅= 4.01.0max *
;;;;;

0.11.11.1
;;

;;;

;

; ≤+
⋅ dkipy

dsequy

dplbuc

dc

M

M

N

N

ω
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kolom taille

4.6 Toetsing plooi van de drukzone

Maximale spanning in de drukflens:
σ = 145 N/mm² (doorsnedetoetsing)
b = 175 mm (één verstijvingsrib)
t = 7 mm
λ pcd = 41

λ 0,2%  = 57.4

λ p,c,rel = 0.72

ω plooi = 0.85 (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 145
0.85 x 210 = 0.81 OK

4.7 Samenvatting controle kolom

Hieronder worden alle toetsen van de kolommen weergegeven.
Duidelijk is dat het ontwerp met taille de voorkeur geniet

Naam: rekenmeth. t Buiging Doorsn. Knik Plooi
[mm] [UC] [UC] [UC] [UC]

Alcoa Ontwerp moment 15 0.97 0.97 0.44 0.97
Kolom met taille normaalkr. 7 0.48 0.69 0.60 0.81

t

b
dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ
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5 Berekening Taille

De berekening van de taille bestaat uit twee delen. Eerst worden de platen getoetst, vervolgens wordt de 
verbinding bekeken.

Op te nemen moment door de taille
Er wordt vanuit gegaan dat alle windbelasting op de bovenrand aangrijpt (conservatief)

De taille wordt opgebouwd uit twee platen welke aan beide zijden van de 'knoop' geplaatst worden
De maatgevende doorsnede van de taille wordt belast door:
Moment (windbelasting op de bovenrand)
Normaalkracht (Egengewicht van het portaal)
Dwarskracht (Windbelasting)

Fwind = 218 kN (de helft van de totale windbelasting op het portaal)
Arm (A1) = 1.5 m (zie Autocad tekening) 

EG = 102 kN (zie handberekening vakwerk)

5.1 Controle maatgevende doorsnede taille

In de onderstaande afbeelding is de maatgevende doorsnede van de taille te zien, 
met de belastingen op die doorsnede:

Gegevens van de maatgevende doorsnede van de taille:
breedte (b): 560 mm (maatgevend)
dikte (t): 40 mm (twee platen opgeteld)
Weerstandsmoment: 2090667 mm3 (W = 1/6 x t x b²)

Maximale spanning tgv moment:

218406 x 1500
σ mom = 2090667 = 157 N/mm²

Maximale spanning tgv Normaalkracht (EG):
102238

σ N = 560 x 40 = 4.56 N/mm²

Maximale schuifspanning tgv van dwarskracht (wind):
218406

τ x = 560 x 40 = 9.8 N/mm²

Vergelijkspanning in de taille: (NEN6710 paragraaf 11.3.3, pagina 71) 162 N/mm²

W

AFhor
m

1⋅
=σ

maatgevende doorsnede

Spanning in de taille
tgv moment

Wind
M

EG

M

Wind

EG

1

2

3

Spanning in de taille
tgv dwarskracht

Spanning in de taille
tgv normaalkracht

560
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Toetsing: (horizontale doorsnede)
σoptredend f0,2%;d Unity check

162 / 210.0 = 0.77 OK

5.2 Toetsing vertikale doorsnede van de platen van de taille

De vertikale doorsnede moet voldoende sterk zijn om het verschuiven van de poten te voorkomen.
De belasting op de vertikale doorsnede is in het hoofdstuk 'kolom taille' bepaald. 

Gegevens:
Vert. afschuifkracht (D) = 789 kN (Zie berekening kolom)
Hoogte taille (H) = 0.51 m (zie Autocad tekening)
Dikte (T) = 40 mm (Twee platen)

Spanning: τ = D / ( H x T )
789259

510 x 40 = 38.7 N/mm²

Toetsing: (vertikale doorsnede)
optred. Dwarskr. Uiterste dwarskr. Unity check
38.7 / 148.9 = 0.26 OK

5.3 Verbinding tussen taille en kolom (variant 1: met bussen)

Voor de verbinding tussen de platen van de taille en de kolom worden meerdere varianten bekeken.
De eerste variant is een verbinding met bussen. De bussen zijn dikwandige aluminium buizen, 
welke in krappe gaten door de platen van de taille worden geperst.

Belasting op de verbinding: (geldig voor alle varianten)
Er wordt een moment aangenomen ter grootte van de totale windbelasting keer de hoogte van het vakwerk.
Dit is een conservatieve aanname. Verder moet er een dwarskracht overgebracht worden ter grootte van de 
normaalkracht in de kolom. (zie hoofdstuk kolom taille 4.2 )
In de onderstaande figuur is de verbinding met bussen te zien:

Bepaling moment:
dwarskracht tgv wind 218 kN

kracht arm
Moment 218 x 1.5 = 328 kNm totaal (hele taille)

Bepaling dwarskracht:
normaalkracht in kolom: (zie paragraaf 4.2) 412 kN Per kolom

aluminium plaat
20mm
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In iedere poot moeten de volgende krachten overgebracht worden door de verbinding:
Moment (50% van het moment in de taille), Dwarskracht (100% van de dwarskracht in een poot)

Moment per poot:
M = 1/2       x 328 164 kNm

de arm tussen de uiterste bussen is:
Arm (A) = 0.635 m (zie tekening op volgende pagina)

Er wordt vanuit gegaan dat de middelste bus niet bijdraagt aan de overdracht van moment:
Koppel (K = M / A ) = 164 / 0.635 = 258 kN

Dwarskracht:
rekenwaarde dwarskracht per bus:
Dw = 1/3     x 412 = 137.3 kN    +

maatgevende dwarskracht (buitenste bus) 395.2 kN
(Dit is een conservatieve benadering, eigenlijk moeten de krachten als vectoren behandeld worden)
In de onderstaande figuur is de krachtsverdeling over de bussen inzichtelijk gemaakt:

5.4 Toetsing verbinding met bussen

Belasting op een bus
Belasting op een bus (B) = 395 kN

Capaciteit van een bus
soort bout: Buis met diameter van 80mm
f t,d = 260 N/mm² treksterkte moedermateriaal (6005A)

f t,b,d = 310 N/mm² treksterkte bus (Aluminium, 7003T6)

t 1 = 7 mm. dikte kolom 

t 2 = 20 mm. dikte taille

d b'nom = 80 mm. nominale middellijn van de bout

d g,nom = 80 mm. nominale diameter van het gat

A b,s = 5027 mm² oppervlakte boutdoorsnede (wanddikte bus 20mm)

e 1 = 210 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) kolom

e 1 = 200 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) taille

α red 1 1 [-]

α red 2 1 [-]

α c(1) = 1 α c(2)kolom= 0.88 αc(2)taille= 0.83 α c(4) = 1.19

α c: 0.83 [-] stuik kolom maatgevend (kleinere wanddikte)

635mm

M K

K

Wind

Resultante

EG

1/3 R

1/3 R

1/3 R

Opname van dwarskrachtOpname van moment
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Controle grensschuifkracht:
Voor de controle van de afschuiving van de bus wordt er gebruik gemaakt van de standaard formules 
voor afschuiving van bouten. Omdat de bussen hol zijn gelden deze formules waarschijnlijk niet. Voor 
een definitieve berekening zal er dus aandacht besteed moeten worden aan de afschuiving van de bus. 

(afschuiving van de bus)

F v,u,d = 0,48 * 1 * 310 * 5027 = 748 kN

aantal bouten in de verbinding: 1 stuks
Aantal sneden in de verbinding: 2 stuks
opneembare schuifkracht: 2 * 748 = 1496 kN

Toetsing: (Afschuifsterkte verbinding met bussen)
Optredende schuifkracht Max. toelaatb. Schuifkr. Unity check

395 kN / 1496 kN = 0.26 OK

Controle stuik kolom

F c,u,d = 2          * 0.83 *     1     * 260 * 80 * 7 =

F c,u,d = 242.7 kN

aantal bouten in de verbinding: 1 stuks
Aantal sneden in de verbinding: 2 stuks
opneembare stuikkracht: 2 * 242.7 = 485 kN

Toetsing: (Stuik kolom verbinding met bussen)
Optredende stuik Maximaal toelaatbare stuik Unity check

395 kN / 485 kN = 0.81 OK

5.5 Verbinding tussen taille en kolom (variant 2: met bouten)

Aangezien de verbinding  met bussen vrij nauwkeurig gerealiseerd zal moeten worden (nauwkeurige passing)
wordt er ook een alternatief bekeken. De tweede variant is een voorspanverbinding met bouten.

Vanwege de geringe wanddikte van de kolom worden er RVS platen aan de binnenzijde bevestigd met 
daarop gelaste moeren voor de voorspanbouten. In de werkplaats worden de gaten in de kolommen en taille 
geboord. In het werk wordt alles aan elkaar gebout met voorspanbouten (gunstig ivm wisselende 
krachtsrichting)

F f Av u d red t b d b s; ; ; ; ; ;.= ⋅ ⋅ ⋅048 2α

F f d tcud c red t d bnom; ; ; ; ;= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 1α α
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De verbinding ziet er als volgt uit:

Er zijn RVS platen aan de binnenzijde van de poten aangebracht.
Aan de kolom beneden de taille een plaat van 600x200mm
Aan de kolom boven de taille een plaat van 400x200mm

De verbinding van de taille aan de kolom onder de taille is essentieel, aangezien hier een moment
moet worden overgebracht.
Deze verbinding zal derhalve worden getoetst.

Belasting op verbinding (zie variant 1):
moment: 328 kNm Hele taille
dwarskracht: 412 kN per kolom

Capaciteit van de verbinding:
De verbinding wordt aan twee zijden van de kolom aangebracht.
Er zijn twee kolommen aanwezig die samen het moment moeten opnemen.
Één RVS plaat zal dus 25% van het moment moeten kunnen opnemen, en 50% van de dwarskracht.

Capaciteit van een RVS plaat 
Aantal bouten: 12
Type bout: M24
Ab;s 352 mm² (afschuifoppervlak bout)

ft;d;bout 700 Sterkte RVS bout klasse A4-70 (Eurocode 9)

factor: 0.7 (reductiefactor, zie NEN 6710 pag 113)

Fp;d = 0.7 x 700 x 352 = 172 kN

Fp;d  totaal= 12 x 172 = 2070 kN

1294

255 420

1314

175

202

510

560
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Overige gegevens:
ks = 1 (spelingsfactor, in het geval van normale gaten)

γm = 1.25 (toetsing aan uiterste grenstoestand)

µs = 0.35 (slipfactor, bij licht gestraalde oppervlakken)

m = 2 Aantal wrijvingsvlakken (beide zijden van de kolom)

1 2 0.35
Nt;slip;d = 1.25 x 2070 = 1159 kN (per plaat)

(12 bouten)
Virtuele spanning van een plaat: (zie onderstaande tekening)

σvirtueel = 1159 / 600 x 200 = 9.7 N/mm²

Optredende spanning onder een plaat (tgv moment en dwarskracht)
Mtotaal = 328 kNm

M = 81.9 kNm (er zijn vier platen aanwezig)
b = 200 mm (breedte van de plaat)
h = 600 mm (hoogte van de plaat)
W = 12000000 mm (weerstandsmoment van een plaat 1/6 b x h²)

σm = M/W = 81902134 / 12000000 = 6.83 N/mm²

σm is de uiterste spanning in de plaat als M wordt geleverd.

Deze spanning treedt op bij de rand
Er wordt elastisch gerekend

totaaldp
m

ss
dslipt F

mk
N ;;;; γ

µ⋅⋅
=

Virtuele spanning onder een plaat

F

F

F

F

F

F

A

σvirtueel = 3F / A
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Spanning tgv dwarskracht:
411836

σV = 4 /         ( 600 x 200 )       = 0.86 N/mm²   +

totaal: 7.68 N/mm²

5.6 Toetsing slip verbinding met voorspanbouten

De maximaal optredende wrijfspanning onder de plaat wordt vergeleken met de maximaal opneembare spanning
Uitgangspunt is de uiterste grenstoestand, dus bij bezwijken nog geen verschuiving.

Toetsing: (verbinding met voorspanbouten)
Optredende spanning Max. toelaatb. spanning Unity check

7.68 N/mm² / 9.7 N/mm² = 0.80 OK

5.7 Toetsing stuik en afschuiving voorspanboutverbinding

Maximale belasting op een bout:
F = 7.68 x 100 x 100 = 76.8 kN

Maatgevende voorspanbout

6
0
0
 m

m

200 mm

50 50100
50

100

100

100

100

100

50

M

detail plaat tbv
voorspanbout

verbinding

Spanning onder de
plaat ten gevolge

van moment

σmax
maximale belasting
op bout linksboven:

100

1
0
0

AF ⋅= maxσ
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gegevens:
f t,d = 260 N/mm² treksterkte moedermateriaal (6005A)

f t,b,d = 700 N/mm² treksterkte bout (RVS)

t 1 = 7 mm. dikte kolom 

t 2 = 20 mm. dikte taille

d b'nom = 24 mm. nominale middellijn van de bout

d g,nom = 24 mm. nominale diameter van het gat

A b,s = 352 mm² oppervlakte boutdoorsnede

e 1 = 100 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) kolom

e 1 = 50 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) taille

α red 1 1 [-]

α red 2 1 [-]

α c(1) = 1 α c(2)kolom= 1.39 αc(2)taille= 0.69 α c(4) = 2.69

α c: 1.00 [-] stuik kolom maatgevend (kleinere wanddikte)

Controle grensschuifkracht: (afschuiving bout)

(afschuiving van de bout)

F v,u,d = 0,48 * 1 * 700 * 352 = 118 kN

Aantal sneden in de verbinding: 2 stuks
opneembare schuifkracht: 2 * 118 = 237 kN

Toetsing:
Optredende schuifkracht Max. toelaatb. Schuifkr. Unity check

77 kN / 237 kN = 0.32 OK

Controle stuik kolom

F c,u,d = 2          * 1.00 *     1     * 260 * 24 * 7 =

F c,u,d = 87.4 kN

aantal bouten in de verbinding: 1 stuks
opneembare stuikkracht: 1 * 87.4 = 87 kN

Toetsing: (Stuik kolom verbinding met voorspanbouten)
Optredende stuik Maximaal toelaatbare stuik Unity check

77 kN / 87 kN = 0.88 OK

F f Av u d red t b d b s; ; ; ; ; ;.= ⋅ ⋅ ⋅048 2α

F f d tcud c red t d bnom; ; ; ; ;= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 1α α
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Taille

5.8 Verbinding tussen taille en kolom (variant 3: lasverbinding)

De verbinding wordt uitgevoerd met aan de rand van de taille een hoeklas. De wandikte van de kolom wordt
plaatselijk verdikt, zodat de capaciteit van de verbinding groter wordt.
In de onderstaande tekening is een afbeelding weergegeven van de variant.

Belasting op verbinding (zie variant 1):
moment: 328 kNm Hele taille
dwarskracht: 412 kN per kolom

Gegevens:
Wanddikte kolom 7 mm
Wanddikte kolom tpv las 10 mm
keeldoorsnede las 15 mm
lengte las 409 mm Een las is nog langer
aantal lassen 8 stuks (twee keer twee per kolom)
sterkte lasmetaal: 160 N/mm² (rekenwaarde)
sterkte warmte beinvl zone: 160 N/mm² (rekenwaarde, Eurocode 9)

902

220

560

409

519

386 150

932

409

386

508

t = 20 mm

t = 7 mm

t = 10 mm

Hoeklas 15mm plaat (verbinding taille)

Kolom (dwarsdoorsnede)

Verbinding plaat taille met enkele hoeklas
schaal 1 : 1
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5.9 Toetsing keeldoorsnede las

Er wordt door de lassen alleen krachten in lengterichting van de las overgedragen (geen moment in een las)
Het benodigde moment wordt geleverd door het koppel van de twee lassen.

Optredende spanning in een las (tgv moment en dwarskracht)
Mtotaal = 328 kNm

M = 81.9 kNm (er zijn vier lassen in de verbinding)
A = 202 mm (hefboomsarm tussen de lassen)
F = M/A = 405456 N koppel wat het benodigde moment levert

σm = 405456 = 66.1 N/mm²

409 x 15

σm is de uiterste spanning in de las als M wordt geleverd.

Deze spanning treedt op over de gehele keeldoorsnede van de las
Er wordt elastisch gerekend

Spanning tgv dwarskracht:
411836

σV = 4 /         ( 409 x 15 )       = 16.78 N/mm² 

Totale vergelijkspanning in de las: totaal: 82.9 N/mm²

De maximaal optredende spanning in de las wordt vergeleken met de maximaal opneembare spanning
Uitgangspunt is de uiterste grenstoestand.

Toetsing: (keeldoorsnede lasverbinding)
Optredende spanning Max. toelaatb. spanning Unity check

82.9 N/mm² / 160.0 N/mm² = 0.52 OK

Moment wordt vanuit plaat
overgedragen op kolom, via een

koppel van twee lassen

arm

F

F

M

M=F x arm
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5.10 Toetsing aluminium kolom (lasverbinding)

Gezien de dikte van de kolom en van de plaat op de taille zal de kolom altijd maatgevend zijn.
Er wordt dezelfde berekeningswijze toegepast als bij de berekening van de las

Optredende spanning in de kolom (tgv krachtsinleiding van de las (tgv moment en dwarskracht))
F = M/A = 405456 N koppel wat het benodigde moment levert

Er wordt vanuit gegaan dat de kracht in twee richtingen kan afvloeien in de kolom (links en rechts)
Daarom staat er "2" onder de deelstreep.
σm = 405456 = 70.8 N/mm²

409 x 2    x 7

Spanning tgv dwarskracht:
411836

σV = 4 /         ( 409 x 14 )       = 17.98 N/mm² 

Totale vergelijkspanning in de las: totaal: 88.8 N/mm²

De maximaal optredende spanning in de las wordt vergeleken met de maximaal opneembare spanning
Uitgangspunt is de uiterste grenstoestand.

Toetsing: (aluminium kolom)
Optredende spanning Max. toelaatb. spanning Unity check

88.8 N/mm² / 160.0 N/mm² = 0.55 OK

5.11 Samenvatting:

Plaat  Unity Check
Horizontale doorsnede van de taille: 0.77
Vertikale doorsnede van de taille: 0.26

Variant 1: bussen
Afschuiving van de bussen: 0.26
Stuik van de kolom: 0.81

Variant 2: voorspanverbinding
Slip van de voorspanverbinding: 0.80
Afschuiving bout: 0.32
Stuik aluminium: 0.88

Variant 3: lasverbinding
Spanningscontrole in de keeldoorsnede van de las: 0.52
Spanningscontrole in het aluminium 0.55
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Pro Mech

6 Ontwerp kolom: Invoergegevens Pro Mechanica

Het kolomontwerp met taille wordt eerst separaat berekend met behulp van het pakket Pro Mechanica.
Voor de belastingen op het portaal wordt er gerekend met de belastingen op het reeds berekende portaal
Hieronder worden de belastingen ten gevolge van wind in de rijrichting en het eigen gewicht weergegeven.
Er wordt steeds gewerkt met rekenwaarden.

Eigen gewicht:
Het eigen gewicht van het combi portaal wordt verdeeld aangebracht over de drie opleggingen
van het vakwerk:

EG = 57.6 kN (rekenwaarde)
EG per punt: 57.6 / 3 = 19.2 kN

Wind loodrecht op het vakwerk:
Ook de wind wordt over drie plaatsen verdeeld: 
WInd0 = 218 kN (rekenwaarde)
Wind0 per punt: 218 / 3.0 = 72.8 kN

Met deze gegevens wordt het nieuwe kolomontwerp (met taille en platen) berekend met Pro Mechanica 
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Samenvatting

In dit rapport wordt het Alcoa 42 meter combi portaal getoetst volgens de Nederlandse norm. De toetsing betreft
slechts het statisch gedrag van het portaal. Onderwerp van de toetsing is het derde generatie portaal, uitgevoerd
met een kolom met “taille”. De verbinding in de taille is uitgevoerd met voorspanbouten.

Allereerst is er een Eindige Elementen Model (EEM) gemaakt in het programma PRO MECHANICA. De
resultaten van deze berekening worden getoetst conform de TGB aluminium (NEN 6710 [2] ).

Uit de resultaten van de toetsing blijkt dat het nieuwe ontwerp voldoet volgens NEN 6710 [2]. Er wordt
opgemerkt dat het onderzochte portaal in dit rapport het meest extreme geval is, een overspanning van 42 meter
en een positie op 42 meter hoogte. Voor kleinere en of lager geplaatste portalen betekent dit dat het ontwerp nog
geoptimaliseerd moet worden.

Dit rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt omschreven wat er berekend is en welke aannamen en
randvoorwaarden gekozen zijn. In het tweede gedeelte worden de berekeningen uitgevoerd. De resultaten van de
berekeningen worden tevens weergegeven in het eerste gedeelte. In het eerste gedeelte wordt er steeds verwezen
naar pagina’s in het tweede gedeelte.
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1 Inleiding

Dit rapport bestaat uit twee delen: In het eerste deel wordt beschreven hoe de berekeningen gemaakt zijn en
welke werkwijze is gevolgd. In het tweede deel worden de berekeningen weergegeven. De resultaten van de
berekeningen worden weer gepresenteerd in het eerste deel, zodat zonder de ingewikkelde berekeningen te
bestuderen toch de resultaten bekeken kunnen worden.

Eerst wordt beschreven hoe het programma PRO MECHANICA werkt. Dit is speciaal voor de mensen die
soortgelijke constructies moeten ontwerpen bij Alcoa. Vervolgens wordt de toetsingsprocedure beschreven,
waarmee de instabiliteit van de staven wordt bekeken. In hoofdstuk 4 wordt weergegeven hoe goed de
dimensionering van het portaal is. In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor een economischer
ontwerp.

Er is al een uitgewerkt ontwerp voor het verkeersportaal in aluminium. Er zijn echter een aantal problemen bij
dit ontwerp:

• Er zit te veel laswerk aan de kolommen, bovendien is het zeer moeilijk te lassen.
• De diagonalen hebben een dusdanige wanddikte dat ze ook moeilijk te lassen zijn.
• Er zit vrij veel aluminium in een portaal (gewicht kan lager)
• Doordat ‘bloklassen’ niet toelaatbaar zijn is de lengte van de randstaven van het vakwerk beperkt. Er zijn

dus verbindingen noodzakelijk. De huidige stompe lasverbinding reduceert de sterkte van de randstaven.
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2 Opbouw van het portaal

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het portaal is opgebouwd. De gebruikte profielen worden weergegeven,
samen met de doorsnede grootheden. Dit rapport gaat alleen over het Alcoa 42 meter combiportaal. Het portaal
is opgebouwd uit twee kolommen waarop een deltaligger wordt geplaatst. In onderstaande afbeelding is te zien
welke bebording wordt meegenomen.

Figuur 1: aanzicht portaal

2.2 Vakwerk

Het vakwerk is een ruimtelijke deltaligger. De hoogte van de ligger is 1,5 meter (hetzelfde als het bestaande
stalen portaal). De breedte is opgevoerd naar 3,0 meter. Het voordeel hiervan zijn de “gemakkelijke” hoeken van
45 graden. De randstaven zijn dusdanig vormgegeven dat de vlakken waar de diagonalen moeten aansluiten
altijd haaks zijn. In de onderstaande afbeeldingen zijn een aanzicht en een doorsnede van het vakwerk te zien.
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Figuur 2: aanzicht vakwerk

Figuur 3: doorsnede vakwerk

Het vakwerk wordt in één geheel geprefabriceerd bij Alcoa Nederland BV. De diagonalen worden ook door
Alcoa Nederland geëxtrudeerd, de randstaven worden betrokken van een buitenlandse vestiging van de Alcoa
groep. De beëindiging van het vakwerk bestaat uit de twee “kopbalken”, welke zoeknokken bevatten. De
beëindigingen van de onderrandstaven worden voorzien van kopplaten. De kopplaten worden met een
boutverbinding bevestigd aan de kolom. Dit gebeurt aan de binnenste plaat van de taille.

2.3 Kolommen

De kolommen worden samengesteld uit twee lange delen (kolommen onder de taille), twee korte delen
(kolommen boven de taille) en twee taille platen. In onderstaande figuur is de opbouw van de kolommen te zien.
Aan de onderzijde worden de kolommen voorzien van 40mm dikke voetplaten. De voetplaten worden met 4
ankers M39 bevestigd aan de prefab betonnen fundering. De hart op hart afstand van de kolommen is altijd

Vooraanzicht Alcoa 42 meter combiportaal

Bovenaanzicht Alcoa 42 meter combiportaal

3000mm

1500mm

Doorsnede vakwerk Alcoa 42 meter combiportaal
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4000mm. Op deze manier zijn ook renovatieprojecten (vervanging oude stalen portalen) gemakkelijk uit te
voeren. De bovenzijde van de kolom wordt voorzien van een dikke kopplaat met een gat, waarin de zoeknok
valt.

Figuur 4: opbouw kolom

De kolommen worden eerst in verstek gezaagd en voorzien van gaten voor de boutverbinding. Vervolgens
worden de tailleplaten op maat gezaagd en ook voorzien van gaten. Tenslotte worden er RVS platen
voorgeboord en worden daarop RVS moeren bevestigd (met een lasverbinding). De RVS platen worden aan de
binnenzijde van de kolommen bevestigd. Op de bouwplaats kan de gehele kolom gemonteerd worden met
voorspanbouten. In de onderstaande afbeelding is een tekening van de taille te zien.

Voorgeboorde kolommen in
verstek

Taille platen, met
verstijvingsschotten en
gepositioneerde moeren

Taille element in kolommen
geschoven, voorspanbouten

bevestigen

606mm

500mm

Figuur 5: detaillering taille
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Figuur 6: zijaanzicht kolommen

2.4 Montage portaal

De bouw van een portaal bestaat uit drie delen: fundering, kolommen en vakwerk. De fundering is een prefab
poer met vaste afmetingen. De fundering kan hergebruikt worden (levensduur portaal is 25jaar). Op de fundering
worden eerst de kolommen opgebouwd. Hiervoor hoeft de snelweg niet afgesloten te worden. Het is niet
mogelijk om de kolommen in één stuk te transporteren. De buitenafmetingen van een totale kolom zijn vier
meter breed en 8 meter hoog. Deze afmetingen zijn te groot om in één keer getransporteerd worden van Alcoa
Nederland naar de bouwplaats. Door de voorspanverbinding in de taille kunnen de vier kokers en de taille als een
bouwpakket aangeleverd worden en ter plaatse gemonteerd worden. De gehele kolom wordt vervolgens op de
ankers geplaatst en vastgezet.

Daarna wordt het vakwerk in één geheel vervoerd van Alcoa naar de bouwplaats. Door de lengte van 42 meter
moeten hiervoor speciale voorzieningen getroffen worden. Als de snelweg is afgesloten wordt het vakwerk met
een kraan geplaatst op de kolommen. Door de zoeknokken kan dit in enkele minuten gebeuren. Daarna wordt de
verbinding met voorspanbouten versterkt. Tegelijkertijd wordt de onderrand bevestigd aan de taille plaat. Het
portaal is nu klaar. De signalering en bebording kan gemonteerd worden.

2.5 Profielgegevens

De paragraaf profielgegevens bevat alle materiaal- en profielgegevens. Deze gegevens moeten wel
overeenstemmen met de gegevens zoals ingevoerd in PRO MECHANICA. De gegevens zijn nodig voor de
toetsing van de profielen. Bij de materiaalgegevens gaat het om de volgende grootheden:

• Naam van de legering,
• Elasticiteitsmodulus, in verband met de instabiliteitsverschijnselen knik en plooi,
• Soortelijk gewicht van het materiaal,
• Rekenwaarde van de 0,2% rekgrens, (aluminium heeft geen ‘vloeispanning’ zoals staal, zodat hiervoor het

0,2% rekgrens criterium geldt)
• Rekenwaarde van de sterkte van de warmte beïnvloedde zone. In het gebied vlak naast een las nemen de

materiaaleigenschappen af, daarom wordt voor die gebieden ook een lagere waarde voor de sterkte
aangehouden. De waarde van 160 volgt uit de Eurocode 9 [4],

• Rekenwaarde van de sterkte van het lasmetaal,
• Rekenwaarde van de treksterkte van het materiaal. Deze waarde is van belang bij controle van een netto

doorsnede (doorsnede met gaten).
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In de onderstaande tabel staan de materiaalgegevens vermeld:

TABEL 1: MATERIAALGEGEVENS
ALUMINIUM
Naam: 6005A T6 [-]
E-modulus: 70000 N/mm²

Dichtheid: 2700 kg/m3

Rekenwaarde 0,2% rekgrens (f0,2%;d) 210 N/mm²
Rekenwaarde sterkte warmte beïnvloede zone (fwz;d) 160 N/mm²
Rekenwaarde sterkte lasmetaal (flas;d) 160 N/mm²

Rekenwaarde treksterkte 260 N/mm²

In de onderstaande figuur staan alle gebruikte profielen weergegeven. In de tabel staan de profielgegevens:

420mm

350m
m

t=9mm
261mm

220mm

25
0m

m

41mm
Gebruikt voor
plooitoetsing

220mm

Figuur 7: doorsnede kolom en doorsnede kolom tpv luik

350mm

248m
m

t = 14mm

t = 9mm

220m
m

332mm

Figuur 8: profiel kopbalk en kolom boven taille

In de volgende figuur is een dwarsdoorsnede te zien van de kolommen ter plaatse van de taille. Hier is duidelijk
te zien dat de taille platen aan de binnenzijde gemonteerd worden. Tussen de twee taille platen worden nog
schotten gelast, voor een optimale stijfheid van het taille element in beide richtingen. Aan de binnenzijde van het
taille element worden RVS platen gemonteerd met daarop RVS bouten bevestigd. Op de bouwplaats kan het
taille element in de kolommen geschoven worden en kunnen vervolgens de voorspanbouten aangebracht worden.
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kolomprofiel,
koker 420x350x9mm

Schotten,
aluminium

20mm

Voorspanbouten
M24, RVS

RVS plaat,
4mm

Aluminium taille plaat, 20mm

120mm

220mm

Figuur 9: horizontale doorsnede over de taille

In de onderstaande figuren worden de doorsneden van de profielen van het vakwerk weergegeven. De
grensvlakken van de bovenrand- en de onderrandstaaf zijn dusdanig gekozen, dat de aansluiting met de
diagonalen haaks is.

t=7mm

119mm

200mm

113mm

195mm,
gebruikt

voor
plooitoetsing

181mm

Figuur 10: bovenrandprofiel
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192mm

115mm

82mm

147mm

136mm

82mm

t=5mm

Gebruikt voor
plooitoetsing

Figuur 11: onderrandprofiel

Wanddiagonaal
t=6mm

Bovenvlakdiagonaal
t=8mm

120mm

105mm

120mm

105mm

58mm

128mm Gebruikt voor plooitoets

Figuur 12: diagonaalprofielen
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De volgende profielgegevens zijn van belang. In de onderstaande tabel worden deze gegevens weergegeven.

• Hoogte van het profiel in millimeter, (h)
• Breedte van het profiel in millimeter, (b)
• Wanddikte van het profiel in millimeter, (t)
• Oppervlakte van de doorsnede van het profiel in mm², (A)
• Axiaal Kwadratisch Oppervlakte Moment (AKOM) om zowel de Y-as als de Z-as in mm4, ( Iy en Iz )
• Symmetrie van het profiel. Dit staat in de kolom “sym”. 0 betekent niet symmetrisch, 1 betekent

enkelsymmetrisch en 2 dubbelsymmetrisch,
• Langslassen in het profiel (bij samengestelde profielen), dit staat in de kolom LLAS. Er kan ja of nee

ingevuld worden,
• Stompe lassen in het profiel, weergegeven in de kolom SLAS. Er kan ja of nee ingevuld worden,
• Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L, weergegeven in de kolom SLAS01. Deze parameter is van belang voor de

toetsing op knik. Er kan ja of nee ingevuld worden,
In de onderstaande tabel zijn de profielgegevens weergegeven van alle gebruikte profielen. Het profiel “Kolom
luik” is het kolomprofiel onder de taille met daarin een gat opgenomen voor het aanleggen van de bedrading (zie
figuur pagina 10). Dit profiel wordt gebruikt in het stuk kolom waar het luik is opgenomen.

TABEL 2: PROFIELGEGEVENS PROFIELEN ALCOA
COMBIPORTAAL
Naam: h b t A Iy Iz sym LLAS SLAS SLAS01

[mm] [mm] [mm] [mm²] [mm4] [mm4] [0,1,2] j/n j/n j/n

Kolom 420 350 9 14580 3,29E+08 2,45E+08 1 n n n

Kolom luik 420 350 9 12681 3,19E+08 1,79E+08 1 n n n

Kopbalk 248 350 14 13760 1,50E+08 2,15E+08 2 n n n

Bovenrand 198 181 7 5932 1,95E+07 1,99E+07 1 n n n

Onderrand 147 192 5 3359 5,95E+06 7,77E+06 1 n n n

Diagonaal bovenvlak 120 105 8 2773 4,42E+06 3,86E+06 2 n j n
Wanddiagonaal 120 105 6 2117 3,49E+06 3,05E+06 2 n j n
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3 Belastingen

3.1 Inleiding

Het portaal wordt voornamelijk belast door de wind en het eigen gewicht. Met name de frontale windbelasting is
belangrijk vanwege de grote borden die veel wind vangen. In dit hoofdstuk wordt de belasting op het portaal
bepaald, zodat deze gegevens in het programma PRO MECHANICA ingevoerd kunnen worden op de staven.

3.2 Eigen gewicht

In PRO MECHANICA wordt het eigen gewicht van het portaal verrekend door middel van een “Gravity”-
belasting. Deze wordt toegekend aan het model. Het programma weet verder de doorsnede, lengte en de
dichtheid van alle profielen en kan zo het eigen gewicht in rekening brengen. Omdat er uiteindelijk gerekend
moet worden met rekenwaarden van het eigen gewicht wordt de waarde van G opgevoerd. In het geval van
alleen eigen gewicht wordt er met een G gerekend van 9810 mm/s². Als er een combinatie getoetst moet worden
van 1,2 x EG + 1,5 x Wind wordt er gerekend met een G van 1,2 x 9810 = 11772 mm/s².

Aangezien de signaleringsborden en de bewegwijzeringborden niet gemodelleerd zijn wordt hieraan ook geen
massa toegekend. Dit is ondervangen door de massa van de borden toe te kennen aan de steunen van de borden,
welke wél gemodelleerd zijn. Deze steunen krijgen dan een zeer hoge dichtheid. In paragraaf 1.2 van de
berekeningenbijlage is dit te zien.

In de onderstaande tabel is een gewichtsberekening weergegeven van het Alcoa 42 m combiportaal. Het
totaalgewicht komt op bijna 6 ton.

TABEL 3: GEWICHTSBEREKENING ALCOA 42M
COMBIPORTAAL
Onderdeel: Aantal Lengte Gewicht Totaal

[stuks] [m] [kg/m] [kg]

kolom onder taille 4 6992 39 1101

kolom boven taille 4 2121 37 315

taille (plaat) 4 1 92 367

topbalk 2 3000 37 223

bovenrand 2 42000 16 1345

onderrand 1 42000 9,1 381
bovendiagonaal 42 3162 7,5 994
wanddiagonaal 84 2345 5,7 1126

voetplaat 4 1 43 172

Portaal: 6025

3.3 Windbelasting

3.3.1 Inleiding
De windbelasting is de voornaamste belasting op het portaal. Voor de bepaling van de windbelasting op een staaf
wordt er gewerkt volgens NEN 6702 belastingen en vervormingen [1]

3.3.2 Berekeningswijze
Voor de bepaling van de windbelasting op het model wordt de volgende formule gebruikt:

Waarin:

Wp is de representatieve windbelasting in N
Cdim is een factor voor het in rekening brengen van de afmetingen van de constructie. Voor dit model wordt

Cdim gesteld op 1, omdat de afmetingen van de staven te gering zijn om de windbelasting te middelen.
Ct is de dragcoëfficiënt, welke afhankelijk is van de vorm van de doorsnede van de staaf. Deze factor is

dus steeds anders.

wtp pACCW ⋅Φ⋅⋅⋅= 1dim
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A is het oppervlak van de staaf waarop de wind kracht uitoefent. Door alleen de hoogte op te geven wordt
de winbelasting uitgedrukt in de vorm van een gelijkmatig verdeelde q-last, welke op alle staven
aangrijpt.

Φ1 is de dynamische vergrotingsfactor. Deze wordt voor het gehele model gesteld op 1,1.
pw is de stuwdruk in N/mm². Er wordt gerekend met de ongunstigste situatie. Dat is een portaal op een

viaduct, zodat een maximale hoogte wordt bereikt van 40 meter. Verder wordt er gerekend met gebied
1, onbebouwd, zodat de ongunstigste situatie bekeken wordt. Volgens NEN 6702, bijlage A [1] geldt er
een stuwdruk van 1,54 kN/m² (gebied 1, onbebouwd, 40m hoogte). De bijbehorende windsnelheid
bedraagt 33,7 m/s

Signaleringsborden

In de berekeningen wordt nu per type staaf de windbelasting berekend met de bovenstaande formule. Dit wordt
gedaan voor zowel wind in de rijrichting als voor zijwind. Voor de signaleringsborden is niet het oppervlak van
de staven maatgevend, maar het oppervlak van de borden. De totale windbelasting wordt vervolgens verdeeld
over de steunen, net als bij het eigen gewicht van de borden. Behalve het variabele oppervalk is er ook steeds een
variabele dragcoëfficiënt, afhankelijk van de vorm van het object. Aangezien het oppervlak van de borden in
zijrichting minimaal is, is de belasting van de zijwind veel kleiner dan de wind in de rijrichting.

Bovenrandstaaf

Bij de bovenrandstaven is het van belang dat de voorste meer windbelasting krijgen dan de achterste. De
achterste staven zitten als het ware in de luwte van de voorste. Er wordt gerekend met één keer de belasting op
een bovenrandstaaf, welke volgens een 2/3 1/3 verhouding wordt verdeeld over de voor en achterstaaf. In het
geval van zijwind wordt de staaf enkel belast door een wrijving van de wind. Dit wordt verdisconteerd door de
factor Ct.

Onderrandstaaf

Bij de onderrandstaaf wordt behalve de windbelasting op de staaf ook nog de windbelasting op de kabelgoot
verrekend. Dit uit zich in een extra groot oppervalk van de staaf. Voor de berekening van de belasting van de
zijwind wordt er gerekend met een totale omtrek van kabelgoot en onderrandstaaf, waarover wrijving in
rekening wordt gebracht.

Diagonalen

Voor de bepaling van de windbelasting op de diagonalen wordt er onderscheid gemaakt in de wandiagonalen aan
de voorzijde, de wandiagonalen aan de achterzijde en in de bovenvlakdiagonalen. De windbelasting op de
wanddiagonalen wordt weer volgens het 1/3 2/3 principe verdeeld. De diagonalen in het bovenvlak liggen in de
schaduw van de bovenrandstaaf, waardoor die niet meegerekend worden. De windbelasting grijpt altijd loodrecht
aan op de schuin staande diagonalen, wat betekent dat de belasting gecorrigeerd wordt met een factor. Deze
factor is een verhouding tussen de hoogte van diagonaal, en de echte lengte van de diagonaal. In dwarsrichting
wordt er een totale windbelasting bepaald, welke gelijkmatig verdeeld wordt over alle diagonalen.

Kolommen

In het ontwerp bestaan de kolommen uit verschillende delen. Voor de bepaling van de windbelasting wordt er
onderscheid gemaakt tussen de kolommen onder de taille, de taille zelf, de kolommen boven de taille en de
kopbalk, welke de kolommen verbindt met de vakwerkligger. Van al deze profielen zijn de hoogten nodig, zodat
er weer een windbelasting per strekkende meter profiel ontstaat. Voor de dragcoëfficiënt  wordt er gerekend met
een rechthoekige doorsnede, ondanks de sterk afgeronde hoeken.

3.3.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten gebundeld in een tabel. Deze tabel is hieronder weergegeven. De getallen
in de tabel stellen de rekenwaarden van de belastingen op de staven voor.  Er zijn drie gevallen: wind in de
rijrichting (wind0), zijwind (wind90) en wind onder 45 graden (wind45). De rekenwaarden van de belastingen
worden verkregen door de representatieve waarden te vermenigvuldigen met een factor 1,5 (veiligheidsklasse 3,
NEN 6702 [1] ).

De windbelasting onder 45 graden bestaat uit een samenstelling van wind0 en wind90. Beiden worden voor
0,707 deel meegenomen. Ook hier wordt weer vermenigvuldigd met 1,5, zodat de 1,06 uit de tabel ontstaat. In
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PRO MECHANICA kunnen deze waarden snel ingevoerd worden, omdat iedere staaf type een eigen groep
heeft. Zo kunnen steeds de groepen geselecteerd worden.

In de onderstaande tabel zijn de rekenwaarden van de windbelastingen op de diverse onderdelen van het portaal
gegeven. Bij loodrechte aanstroming (wind0) is de rekenwaarde van de windbelasting op de steun voor de
signaleringsborden 3,74 N/mm. Deze waarde wordt ingevoerd in PRO MECHANICA.

TABEL 4: WINDBELASTING OP HET PORTAAL (In N/mm)
Wind 0 Wind 90 Wind 45

1,5 x W0 1,5 x W90 1,06 x W0 +    1.06 x W90

Signalering 3,742 0,362 2,644 0,256

Randsteun bord 5,908 0,572 4,175 0,404

Middensteun bord 7,877 0,762 5,566 0,539

Bovenrand voor * 0,374 0,016 0,264 0,011

Bovenrand achter 0,187 0,016 0,132 0,011

Onderrand 1,175 0,013 0,830 0,009
Wanddiagonaal voor 0,166 0,105 0,117 0,074
Wanddiagonaal achter 0,083 0,105 0,059 0,074

Diagonaal bovenvlak 0,016 0,105 0,011 0,074
Kolom onder taille 1,704 2,134 1,204 1,508
Kolom boven taille 1,258 1,260 0,889 0,891
Topbalk 0,000 1,260 0,000 0,891
Taille plaat 0,000 2,541 0,000 1,796

3.4 Zettingen

De fundering van het portaal kan zich enigszins gaan zetten. In de berekening wordt er onderscheid gemaakt in
vier gevallen:

1. Geen zetting
2. Horizontale zetting
3. Verticale zetting
4. Combinatie van horizontale en verticale zetting (schuine zetting)

In de onderstaande tekening is te zien hoe de zettingen verdeeld worden over de poten van het portaal. Bij de
verticale zettingen wordt er aangenomen dat de gehele funderingspoer gaat roteren. Daarom wordt er bij deze
zetting ook een hoekverdraaiing aangenomen.
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Figuur 13: zettingen van het portaal

3.5 Combinaties

Nu de belastingen op het portaal bekend zijn kunnen de combinaties samengesteld worden. Ook deze zijn weer
gelijk aan de combinaties welke door TNO gebruikt zijn. Eerst worden de elementaire belastinggevallen
opgesomd en daarna de relevante combinaties welke daarmee te maken zijn.

EG is eigengewicht van het portaal
W0 is wind loodrecht op het portaal (in rijrichting)
W45 is wind onder 45 graden
W90 is zijwind (wind haaks op de rijrichting)
HZ is een horizontale zetting aan de voet van het portaal
VZ is een verticale zetting aan de voet van het portaal
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Met deze belastinggevallen zijn de volgende combinaties getoetst:

TABEL 5: BELASTINGSCOMBINATIES
LC_1 Alleen eigengewicht 1,0 x EG
LC_2 Eigengewicht ongunstig 1,35 x EG
LC_3 Eigengewicht en wind in rijrichting 1,2 x EG + 1,5 x W0
LC_4 Eigengewicht en wind onder 45 graden 1,2 x EG + 1,5 x W45
LC_5 Eigengewicht en wind onder 90 graden 1,2 x EG + 1,5 x W90
LC_6 Eigengewicht, windbelasting onder 45 graden en zetting (in

beide richtingen)
1,2 x EG + 1,5 x W45 + 1,0 x HZ +
1,0 x VZ

LC_7 Eigengewicht, windbelasting onder 45 graden en horizontale
zetting

1,2 x EG + 1,5 x W45 + 1,0 x HZ

LC_8 Eigengewicht, windbelasting onder 45 graden en verticale
zetting

1,2 x EG + 1,5 x W45 + 1,0 x VZ

LC_9 Eigengewicht, windbelasting onder 0 graden en zetting (in beide
richtingen)

1,2 x EG + 1,5 x W0 + 1,0 x HZ +
1,0 x VZ

LC_10 Eigengewicht, windbelasting onder 0 graden en horizontale
zetting

1,2 x EG + 1,5 x W0 + 1,0 x HZ

LC_11 Eigengewicht, windbelasting onder 0 graden en verticale zetting 1,2 x EG + 1,5 x W0 + 1,0 x VZ
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In de onderstaande figuur zijn alle te toetsen belastingcombinaties weergegeven:

Figuur 14:  Belastingscombinaties
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4  Invoer van het model in PRO MECHANICA:

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in een stappenplan weergegeven hoe het programma PRO MECHANICA werkt. Er wordt
alleen gekeken naar het combi 42 verkeersportaal, generatie 3. Eerst wordt beschreven hoe het pakket PRO
MECHANICA werkt, vervolgens volgt de stapsgewijze handleiding.

Het pakket PRO MECHANICA is een eindige elementen methode programma. Hierin kunnen zowel balk,
schaal als massa elementen ingevoerd worden. Voor het ontwerp van het portaal wordt voornamelijk gewerkt
met balk (beam) elementen. Het pakket is grafisch georiënteerd, er kunnen ook Autocad tekeningen ingelezen
worden, welke eenvoudig omgewerkt worden tot een model.

4.2 Werking PRO MECHANICA

4.2.1  Invoeren van de geometrie van het ontwerp
Teken  het portaal met ‘curves’ (lijnen). Deze curves zijn de basis van het portaal. Werk in millimeters. Er kan
ook gebruik gemaakt worden van een Autocad bestand of een andere DXF file. Breng vervolgens punten aan op
de curves waar knooppunten komen. Het is belangrijk dat er geen aansluitingen zitten op een curve zonder een
punt, omdat hier dan later ook geen knoop gerealiseerd wordt. Maak als laatste stap groepen aan voor alle typen
staven, zoals: kolom, wanddiagonaal, kopbalk, etc. Geef iedere groep een eigen kleur. In onderstaande figuur is
de maatvoering van de bebording weergegeven.

Figuur 15: maatvoering bebording

Het vakwerk wordt ingevoerd zonder de initiële zeeg. De invloed van de zeeg wordt later verdisconteerd. Er
wordt evenmin rekening gehouden met de excentrische aansluitingen van de diagonalen op de randstaven. In de
berekeningen met Excel (zie hoofdstuk postprocessing) zal aandacht besteedt worden aan de excentrische
aansluitingen.
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4.2.2 Het maken van het mechanica model
PRO MECHANICA kan zelf een model genereren met de functie “autoGEM”. Deze functie genereert beam
elementen langs alle ‘curves’. Let op: de beams moeten in dezelfde groep geplaatst worden als de curves. Geef
materiaaleigenschappen aan alle curves.  (Aluminium 6005A) Standaardeenheden zijn Newton (N), millimeter
(mm) en seconde (s). Massa wordt dan uitgedrukt in ton (t).

Nu moeten de beam sections aangemaakt worden en worden toegewezen aan alle curves. Hierbij wordt
opgemerkt dat Izz overeenkomt met Iy en Iyy met Iz. Verder hoort Cy bij Izz en Cz bij Iyy. Dit is allemaal erg
onlogisch. Vervolgens moet aan alle curves een locale Z-as worden toegewezen. Standaard is dit de globale Z-as.

Nu kunnen de begrenzingen van de staafeinden worden aangepast. Standaard zijn alle knopen momentvast met
elkaar verbonden. Op enkele plaatsen in het model komen echter scharnierende verbindingen voor:

• Bij de aansluiting van de onderrandstaaf op de taille,
• Bij de oplegging van de kopbalk op de kolomuiteinden,
• Bij de bevestiging van de steunen voor de borden aan het portaal.

Nu alle staafeigenschappen ingevoerd zijn kunnen de opleggingen ingevoerd worden. Voor dit portaal zijn er
vier verschillende typen opleggingen van belang:

• Inklemming van de vier kolomvoeten.
• Zetting horizontaal. Links schuiven de voeten 50 mm naar links en recht 50 mm naar rechts, in totaal dus

100 mm.
• Zetting vertikaal. Twee schuin tegenover elkaar staande poten gaan 50 mm omhoog. De andere poten gaan

50 mm naar beneden. Bij deze zetting wordt er een hoekverdraaiing ingevoerd bij de kolomvoeten om
overmatige inklemmingsmomenten te vermijden. In de onderstaande tabel wordt dit toegelicht.

• Schuine zetting. Dit is een combinatie van horizontale en verticale zetting.

Nadat de opleggingen ingevoerd zijn kunnen de belastingen ingevoerd worden. Er moeten verschillende
belastingcombinaties doorgerekend worden, waarvan er steeds één maatgevend is. De grondslag voor alle
belastingcombinaties zijn vijf elementaire belastinggevallen:

• Alleen eigengewicht. Dit kan eenvoudig  ingevoerd worden  voor het aluminium (G = 9810 aanbrengen).
Het gewicht van de signalering en bebording verrekenen door een grotere dichtheid voor het materiaal aan te
nemen. (zie berekeningen paragraaf 1.2)

• 1,35 keer eigengewicht. Dit kan door een  G belasting aan te brengen met een waarde: 1,35 x 9810 = 13244.
• 1,2 keer EG (1,2 x 9810 = 11772) plus 1,5 keer wind loodrecht. Windbelasting kan snel aangebracht worden

op de groepen of op de curves. In de berekeningen bijlage is te zien in het hoofdstuk belastingen hoe groot
de windbelastingen op de verschillende staven zijn.

• 1,2 keer EG plus 1,5 keer zijwind.
• 1,2 keer EG plus 1,5 keer wind onder 45 graden.

Ieder belastinggeval krijgt een eigen naam. In een belastinggeval zit dus zowel een G belasting als een
windbelasting. In totaal zijn er dus vijf G belastingen op het model aangebracht.
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4.2.3 Analyses definiëren
Met behulp van de vijf ingevoerde belastinggevallen kunnen zeer veel combinaties gemaakt worden. Veel
combinaties kunnen echter nooit maatgevend zijn, zodat die ook niet getoetst hoeven te worden. Voor het portaal
blijven er 11 bruikbare combinaties over. Deze combinaties moeten aangemaakt worden in 11 analyses. Iedere
analyse staat voor een belastingcombinatie. Er wordt steeds een ‘constraint’ (oplegging) gecombineerd met één
‘load set’ (belastinggeval).

Vervolgens kunnen er ‘Measures’ aangemaakt worden voor alle spanningen die berekend moeten worden. Deze
worden dan bij iedere berekening in het uitvoerbestand geplaatst. Deze gegevens zijn de basis voor de overige
plaatselijke toetsingen (met Excel). PRO MECHANICA kan van een selectie van de elementen de maximaal
optredende spanning bepalen, (per belastingcombinatie). Ook  kan een maximale vergelijkspanning bepaald
worden.

Aanmaken van één design study van het type standaard. Geef in de study aan dat alle belastingcombinaties
berekend moeten worden. Op deze manier hoeft alleen de study berekend te worden en wordt er vervolgens één
uitvoerfile gemaakt met alle gegevens (measures).

4.2.4 Berekenen van het model
In deze stap berekent het programma alle elf de combinaties. De resultaten worden steeds weergeven in een
uitvoerfile. Behalve de standaard uitvoer, zoals de reactiekrachten en de maximale verplaatsing in het model
worden ook de measures weergegeven.

4.2.5 Resultaten PRO MECHANICA
Na het berekenen van de verschillende belastingcombinaties kan alle uitvoer verzameld worden in Excel. Dit
gebeurt door de uitvoerfile met behulp van een macro in te lezen in Excel. Hierbij wordt alleen de relevante
informatie uit de uitvoerfile geknipt. In Excel wordt eerst voor elke staaf de maatgevende belastingcombinatie
weergegeven. Vervolgens wordt iedere staaf getoetst. De resultaten hiervan worden weer weergegeven in een
overzichtelijke tabel. In het volgende hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan.

4.3 Modellering kolom

Voor de modellering van de kolom is er uitgegaan van de volgende aannamen:

• Modelleer de taille als een horizontale staaf. De krachten in deze staaf worden vervolgens op de platen
toegepast.

• Gebruik voor de kolommen onder de taille ter plaatse van het luik een speciaal profiel, met een
gereduceerde doorsnede.

• Voor het eerste stuk van de kolommen boven de taille is er uitgegaan van een versterkt profiel. Dit profiel
bestaat uit een combinatie van de taille plaat en het kopbalkprofiel.

In de onderstaande afbeelding is het model van de kolom te zien, inclusief de maten.
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Figuur 16:  model kolom
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5 Postprocessing

5.1 Inleiding

Het programma PRO MECHANICA geeft als resultaten de maximale spanningen in een staaf en de maximale
verplaatsingen van de knopen. In de portprocessing worden deze spanningen getoetst, zodat duidelijk wordt of
de gebruikte profielen wel sterk genoeg zijn voor hun functie.

In dit hoofdstuk wordt het proces van de toetsing beschreven. De eigenlijke toetsing gebeurt in de bijlage. Bij
iedere toetsing zal ook verwezen worden naar de bijlage. De resultaten van alle toetsingen worden in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk weergegeven. In dit hoofdstuk worden alleen de statische toetsingen behandeld. In
het volgende hoofdstuk komt het dynamisch gedrag van het portaal aan de orde.

5.2 Koppeling PRO MECHANICA met Excel

5.2.1 Inleiding
De uitvoer van het pakket Pro Mechanica wordt in een tekstbestand opgeslagen. Dit bestand bevat veel
informatie over het model, de verschillende ‘loops’ tijdens de berekening etc. In het uitvoerbestand kunnen ook
zelf gekozen parameters weergegeven worden. Dit zijn spanningen of verplaatsingen. Per parameter kan
aangegeven worden op welke staven in het model hij van toepassing is.

In het uitvoerbestand van Pro Mechanica worden de resultaten weergegeven van alle verschillende
berekeningen. Voor iedere belastingcombinatie wordt er weer een berekening gemaakt. Dit betekent dat het
uitvoerbestand erg grote afmetingen aanneemt. Omdat de uitvoerfile steeds dezelfde opbouw heeft kan het
invoegen van de uitvoerfile in Excel geautomatiseerd worden. Dit wordt hieronder uitgelegd.

5.2.2 Macro
In Excel wordt een macro aangemaakt die de volgende stappen doorloopt:
1. Openen van de RPT file (uitvoerfile)
2. Selecteer de gebieden met relevante informatie. Dat zijn enkel de zelf gedefinieerde parameters, met hun

waarde.
3. Kopieer deze waarden naar het werkblad in Excel
4. Sluit de uitvoerfile af

Een voorwaarde voor deze macro is dat de parameters in de uitvoerfile steeds op dezelfde regels staan. Dat
betekent dat er steeds dezelfde (in ieder geval evenveel) parameters opgegeven dienen te worden. Hieronder
worden de gebruikte parameters opgesomd:

TABEL 6: GEBRUIKTE PARAMETERS IN DE UITVOERFILE
Parameter: Omschrijving:
BM1: Maximaal moment in kolom boven taille, links voor

BM2: Maximaal moment in kolom boven taille, rechts voor

BM3: Maximaal moment in kolom boven taille, links achter

BM4: Maximaal moment in kolom boven taille, rechts achter

BN1D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille links voor

BN2D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille rechts voor

BN3D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille links achter
BN4D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille rechts achter
BNT: Maximale normaalkracht (trek) in kolommen boven taille

M1: Maximaal moment in kolom , links voor
M2: Maximaal moment in kolom , rechts voor
M3: Maximaal moment in kolom , links achter
M4: Maximaal moment in kolom , rechts achter
N1D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom links voor
N2D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom rechts voor
N3D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom links achter
N4D: Maximale normaalkracht (druk) in kolom rechts achter
NT: Maximale normaalkracht (trek) in kolommen
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VF: Maximale reactiekracht bij fundering
VF1: Maximale vergelijkspanning in de kolommen boven de taille (Von Mises)
VM: Maximaal inklemmingsmoment bij fundering
VM1: Maximale buigspanning in kolom bij fundering
aansl_l_vm: Vergelijkspanning bij de aansluiting van de linker onderrand op de kolommen
aansl_r_vm: Vergelijkspanning bij de aansluiting van de rechter onderrand op de kolommen
bovendiag_max: Maximale normaalkracht in de bovenvlakdiagonalen (trek)
bovendiag_min: Minimale staafkracht in de bovenvlakdiagonalen (druk)
bovendiag_vm: Maximale vergelijkspanning in de bovenvlakdiagonalen (Von Mises)
bovenrand1_max: Maximale normaalkracht in de voorste bovenrandstaaf (trek)
bovenrand1_min: Minimale staafkracht in de voorste bovenrandstaaf (druk)
bovenrand1_vm: Maximale vergelijkspanning in de voorste bovenrandstaaf (Von Mises)
bovenrand2_max: Maximale normaalkracht in de achterste bovenrandstaaf (trek)
bovenrand2_min: Minimale staafkracht in de achterste bovenrandstaaf (druk)
bovenrand2_vm: Maximale vergelijkspanning in de achterste bovenrandstaaf (Von Mises)
bovenrandex_max: Maximale staafkracht in de bovenrandstaaf tpv de oplegging (trek)
bovenrandex_min: Minimale staafkracht in de bovenrandstaaf tpv de oplegging (druk)
kolom_vm: Maximale vergelijkspanning in de kolom (Von Mises)
kopbalk_max: Maximale normaalkracht in de kopbalk (trek)
kopbalk_min: Minimale staafkracht in de kopbalk (druk)
kopbalk_mom: Maximale moment in de kopbalk
kopbalk_vm: Maximale vergelijkspanning in de kopbalk (Von Mises)
las_boven_vm: Maximale vergelijkspanning tpv de stompe lasverbinding in de bovenrandstaaf
las_onder_vm: Maximale vergelijkspanning tpv de stompe lasverbinding in de onderrandstaaf
luik_vm: Maximale vergelijkspanning tpv het luik in de kolom
onderrand_max: Maximale normaalkracht in de onderrandstaaf (trek)
onderrand_min: Minimale staafkracht in de onderrandstaaf (druk)
onderrand_vm: Maximale vergelijkspanning in de onderrandstaaf (Von Mises)
onderrandex_max: Maximale staafkracht in de onderrandstaaf tpv de oplegging (trek)
onderrandex_min: Minimale staafkracht in de onderrandstaaf tpv de oplegging (druk)
taille_max: Maximale normaalkracht in de taille (trek)
taille_min: Minimale staafkracht in de taille (druk)
taille_mom: Maximale moment in de taille
taille_vm: Maximale vergelijkspanning in de taille (Von Mises)
wanddiag_max: Maximale normaalkracht in de wanddiagonalen (trek)
wanddiag_min: Minimale staafkracht in de wanddiagonalen (druk)
wanddiag_vm: Maximale vergelijkspanning in de wanddiagonalen (Von Mises)

5.3 Filteren

PRO MECHANICA bepaalt van alle 11 de belastingsgevallen bovenstaande lijst met parameters. In het
hoofdstuk “input” van de bijlage  wordt van iedere parameter de maatgevende waarde bepaald. Ook wordt er
weergegeven welk belastingsgeval maatgevend is. In de onderstaande tabel is te zien hoe groot de staafkrachten
zijn en welk belastingsgeval maatgevend is.
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TABEL 7: MAATGEVENDE
STAAFKRACHTEN
Naam: Druk LC Trek LC Von Mises LC

[N/mm²] [1-11] [N/mm²] [1-11] [N/mm²] [1-11]

Kolom -37,5 LC_11 32,9 LC_9 132,3 LC_6

Kolom luik -37,5 LC_11 32,9 LC_9 133,3 LC_6

Kopbalk -1,3 0 5,1 LC_9 43,3 LC_11

Bovenrand -141,3 LC_9 92,6 0 167,0 LC_9

Onderrand -68,9 LC_5 95,2 LC_7 108,2 LC_6

Diagonaal bovenvlak -57,4 LC_9 56,1 LC_11 99,1 LC_9
Wanddiagonaal -69,7 0 70,9 0 124,3 LC_10

5.4 Statische toetsing staven conform NEN 6710

Nu de krachtsverdeling in het portaal berekend is kunnen de afzonderlijke profielen getoetst worden. De
toetsingen gebeuren volgens NEN 6710 [2]. Daar waar de Nederlandse norm tekort schiet wordt teruggegrepen
op de Europese norm, Eurocode 9 [4]. Eerst worden de doorsnedetoets, de kniktoetsing en de plooitoetsing in het
algemeen behandeld. Vervolgens wordt er per profieltype aangegeven hoe de toetsingen precies zijn uitgevoerd
en welke aannamen gebruikt zijn.

5.4.1 Doorsnedetoets
De eerste toetsing betreft een toetsing van de spanningen in de doorsnede van het profiel. Eerst wordt getoetst of
de normaalspanning niet groter is dan de maatgevende waarde voor de sterkte. Deze hangt af van de
aanwezigheid van lassen in het profiel. Voor deze controle wordt de in absolute zin grootste spanning gebruikt
(trek of druk).

De tweede controle is een controle van de vergelijkspanning. PRO MECHANICA levert per profiel de grootst
optredende vergelijkspanning. Deze mag niet groter zijn dan de maatgevende sterkte van het materiaal. De derde
toetsing is een toetsing van de vergelijkspanning rekening houdend met excentriciteiten. Vanwege de kleine
excentriciteiten in het vakwerk ontstaan er momenten bij de aansluiting. Een extra spanningscontrole brengt dit
effect in rekening.

5.4.2 Kniktoetsing
De drukstaven in het portaal worden getoetst op knik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de berekeningswijze
van NEN 6710 (paragraaf 12.1)[2]. De belastingen op de staaf komen uit de outputfile van PRO MECHANICA.
De toetsing wordt voor ieder maatgevend profiel (randstaaf, diagonaal, etc.) uitgevoerd.

De gevoeligheid voor knikinstabiliteit wordt verrekend met een factor ωbuc. Om deze factor te bepalen zijn de
traagheidsmomenten van het profiel nodig, evenals de kniklengte en de E-modulus. Met deze gegevens wordt
een factor λrel bepaald, waarmee ωbuc berekend kan worden. Hiervoor is nog wel de benodigde
instabiliteitskromme nodig. Deze hangt af van de symmetrie van het profiel en de aanwezigheid van lassen.

5.4.3 Plooitoetsing
Vanwege de geringe wanddikten van de profielen worden alle op druk belaste staven getoetst op plooi van de
drukflens. Hiervoor wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de toetsingsregels uit NEN 6710 paragraaf
12.5. [2]. Alleen voor de kolommen wordt een andere toetsing uitgevoerd, zie daarvoor paragraaf 5.11. De
plooitoetsing toetst de slankheid van een op druk belast plaatdeel. Er zijn de volgende aannamen gedaan:

6. Bij profielen met gekromde plaatdelen wordt gewerkt met de ontwikkelde lengte van het plaatdeel
(conservatief). Dit is gedaan omdat zowel de Nederlandse norm als de Eurocode 9 [4] geen afdoende
toetsingsregel hebben opgenomen voor gekromde plaatdelen.

7. Er wordt aangenomen dat er overal in het profiel drukspanning heerst (conservatief). Door de geringe
invloed van buigende momenten is dit een reële aanname.

Het resultaat van de plooitoetsing is een unity check plooi, welke tussen de 0,0 en 1,0 dient te liggen, waarbij 1,0
betekent dat de staaf nog net voldoet.
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5.5 Toetsing bovenrand

De bovenrand wordt getoetst op knik, normaalspanning, vergelijkspanning (doorsnedetoets) en plooi. Voor de
kniktoetsing wordt er gewerkt met een sectie van twee meter, waarvoor de kniklengte ook op twee meter gesteld
wordt (systeemlengte). Doordat het profiel enkelsymmetrisch is wordt er gebruik gemaakt van
instabiliteitskromme b. De lengte van 42 meter wordt samengesteld uit één deel van 20 meter (gecentreerd in het
midden van het portaal) en twee delen van 11 meter aan de zijkanten. De stompe lasverbindingen zitten op deze
wijze niet in de kritische zone van de ligger (het midden van de overspanning). De doorsnedetoets wordt direct
bepaald door PRO MECHANICA (vergelijkspanning). De plooitoetsing gebeurt aan de hand van het slankste
plaatdeel in het profiel.

5.6 Toetsing Onderrand

De onderrand van het portaal wordt overwegend op trek belast. Doordat er bij sommige belastingscombinaties
toch enige drukspanningen optreden in de onderrand wordt deze ook getoetst op knik. Verdere toetsingen zijn
trek, doorsnede en plooi. De onderrand wordt net als de bovenrand samengesteld uit drie delen, van
respectievelijk 11, 20 en 11 meter. Op deze manier zitten de zwakke stompe lassen niet in de kritische zone van
de onderrand.

5.7 Toetsing diagonalen bovenvlak

De diagonalen in het bovenvlak worden afwisselend belast op druk en trek. Ze nemen in principe de dwarskracht
voor hun rekening. Dat betekent dat de diagonalen aan de zijkanten van het portaal maximaal belast worden.
Door de grote lengte van de diagonalen zijn ze gevoelig voor knik. Door de grote wanddikte is plooi niet
maatgevend.

De toetsingen bestaan uit knik, normaalkracht, doorsnede en plooi. Bij de kniktoetsing wordt er gewerkt met een
kniklengte gelijk aan de systeemlengte en instabiliteitskromme a (dubbelsymmetrisch en ongelast). De
normaalkracht in de bovenvlakdiagonaal moet door de lasverbinding overgedragen worden op de
bovenrandstaven van het portaal. Dat betekent dat de normaalspanning in de diagonalen niet groter mag zijn dan
sterkte van de warmte beïnvloede zone. De doorsnedetoetsing wordt direct door PRO MECHANICA geleverd in
de uitvoerfile. De plooitoetsing toetst het slankste plaatdeel.

5.8 Toetsing wanddiagonalen

De wanddiagonalen worden afwisselend belast op druk en trek. Ze nemen in principe het eigen gewicht op van
de vakwerkligger en de bebording. Dat betekent dat de diagonalen aan de zijkanten van het portaal maximaal
belast worden. Door de relatief grote lengte van de diagonalen zijn ze gevoelig voor knik. De wanddiagonalen
zijn steeds in paren uitgevoerd. Hierdoor zal de belasting op de diagonalen kleiner zijn. Tevens zijn de
diagonalen door de geringere lengte (vergeleken met de bovenvlak diagonalen) minder gevoelig voor knik.
Teneinde gewicht te besparen wordt de wanddikte van de wanddiagonalen verlaagd van 8mm naar 6mm. Ook
voor deze geringere wanddikte is plooi niet maatgevend.

De toetsingen bestaan uit knik, normaalkracht, doorsnede en plooi. Bij de kniktoetsing wordt er gewerkt met een
kniklengte gelijk aan de systeemlengte en instabiliteitskromme a (dubbelsymmetrisch en ongelast). De
normaalkracht in de wanddiagonaal moet door de lasverbinding overgedragen worden op de boven- en
onderrandstaven van het portaal. Dat betekent dat de normaalspanning in de diagonalen niet groter mag zijn dan
sterkte van de warmte beïnvloede zone. De doorsnedetoetsing wordt direct door PRO MECHANICA geleverd in
de uitvoerfile. De plooitoetsing toetst het slankste plaatdeel.

5.9 Toetsing kopbalk

Door PRO MECHANICA worden de volgende gegevens (alles in spanningen) bepaald voor de kopbalk van het
portaal:

1. De maximale vergelijkspanning in de kopbalk, voor de doorsnedetoetsing van de kopbalk,
2. De maximale normaalspanning in de kopbalk,
3. De minimale normaalspanning in de kopbalk (druk),
4. Het maximale moment in de kopbalk

Met deze gegevens worden de volgende toetsingen uitgevoerd. Eerst wordt er bekeken of de vergelijkspanning
lager is dan de 0,2% rekgrens van het aluminium. Vervolgens wordt er bekeken of de maximale normaalkracht
niet groter is dan de sterkte van de warmte beïnvloede zone (stompe las aan de bovenrandstaaf). Ook wordt
getoetst of de bovenrand niet gaat plooien. Hiervoor wordt getoetst volgens Eurocode 9 [4] (zie paragraaf 5.11),
aangezien er verstijvingsribben opgenomen zijn in het profiel. Als laatste wordt er een toetsing op knik met
buiging uitgevoerd. Zie hiervoor de beschrijving bij paragraaf 5.10.
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5.10 Toetsing kolommen boven taille

5.10.1 Toetsing knik (met buiging)
Voor de toetsing van de kolommen (zowel boven als onder de taille) wordt er gebruik gemaakt van de toetsing
voor knik met buiging conform NEN 6710 paragraaf 12.3 [2]. Deze toetsing is nodig omdat de belasting ten
gevolge van het eigen gewicht en de windbelasting op het vakwerk niet alleen door normaalkracht overgedragen
worden op de kolommen. Er is sprake van normaalkracht met buiging.

Voor de toetsing worden de volgende aannamen gebruikt:

• PRO MECHANICA bepaalt van iedere staaf de maximale normaalkracht, en het maximale moment. Het is
helaas niet mogelijk om de momenten aan het begin, midden en eind van de staaf te bepalen. Evenmin is het
mogelijk om onderscheid te maken in momenten om de Y-as en de Z-as.

• De toets wordt uitgevoerd met de profieleigenschappen van het kopbalkprofiel, zonder versterking in de
vorm van de platen van de taille.

• Iedere staaf wordt één keer getoetst met de maximale belastingen. Het is dus mogelijk dat het maximale
moment afkomstig is uit een ander belastinggeval dan de normaalkracht.

• De maatgevende (maximale) toets van de vier staven wordt in de resultaten weergegeven
• Er wordt gebruik gemaakt van de (aangepaste) toetsprocedure voor knik met buiging welke is opgesteld in

het rapport “Optimalisatie profielen Gelredome” [6]. Hieronder wordt de procedure nog eens in het kort
weergegeven.

5.10.2 Toetsprocedure
De input voor de knikprocedure bestaat uit:

• Lk De kniklengte van de staaf, gelijk aan de systeemlengte (boven en onder ingeklemd, ongeschoord)
• σN De maximale normaaldrukspanning in de staaf
• σM De maximale spanning tgv buigende momenten in de staaf

Nadat de kniklengte ingelezen is wordt de Eulerse kniklast (FE) berekend en vervolgens de relatieve slankheid
bepaald (λrel):

Met deze relatieve slankheid is de correctiefactor ωbuc te bepalen waarmee de uiterst opneembare drukkracht
gereduceerd moet worden. Hiervoor zijn er drie krommen gegeven in de norm. De keuze van de kromme hangt
af van lassen in het profiel en symmetrie van de doorsnede. Het kolomprofiel boven de taille is
dubbelsymmetrisch en ongelast, zodat hiervoor kromme a gebruikt wordt. Voor de kolommen onder de taille
wordt gebruik gemaakt van kromme b omdat dat profiel enkelsymmetrisch is.

In het tweede gedeelte van de procedure wordt de invloed van buigende momenten meegenomen. Deze invloed
wordt meegenomen door een maximaal toelaatbaar buigend moment te berekenen (My;kip;d), rekening houdend
met kip. Het momentenverloop over de ligger wordt uitgedrukt in een equivalent moment (My;equ;s;d), wat gedeeld
wordt door het maximaal toelaatbare moment, waardoor er een soort percentage verkregen wordt. Het aandeel
buigend moment wat benut is wordt opgeteld bij het aandeel normaalkracht wat benut is en dat samen levert de
toets voor de knik. Hieronder wordt de uiteindelijke toetsformule weergegeven:

De kolomprofielen boven en onder de taille zijn beide kokervormig. Er hoeft derhalve geen rekening gehouden
te worden met kipinstabiliteit. Voor My;kip;d wordt er gewerkt met My;d. Vanwege de beperkte momentgegevens
in de staven wordt het equivalente moment in deze toetsing gelijk gesteld aan het maximale moment
(conservatieve aanname). Omdat PRO MECHANICA de resultaten weergeeft in spanningen wordt de
toetsformule omgewerkt tot:
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Volgens NEN 6710 moet bovenstaande controle uitgevoerd worden voor knik om de Y-as en knik om de Z-as.
In de berekening wordt geen onderscheid gemaakt in knik om de Y-as en knik om de Z-as. Er wordt conservatief
gerekend met een maximaal moment en knik om de zwakke as (Z-as). Het maximale moment wordt door PRO
MECHANICA weergegeven als een maximale buigspanning. In de volgende figuur is te zien op welke punten
deze spanning bepaald wordt. In deze spanning zitten zowel spanningen ten gevolge van knik om de Y-as en
knik om de Z-as.

Figuur 17: punten waar PRO MECHANICA de buigspanning bepaalt

5.10.3 Overige toetsingen
de kolommen boven de taille worden verder getoetst op de capaciteit van de doorsnede (spanningen). Hiervoor
wordt de maximale vergelijkspanning -bepaald door PRO MECHANICA- gebruikt. Aangezien de kolommen
niet gelast worden mag deze vergelijkspanning de 0,2% rekgrens niet overschrijden (210N/mm²). Als laatste
wordt er een plooitoets uitgevoerd volgens NEN 6710.

5.11 Toetsing kolommen onder taille

Voor de Toetsing van de kolommen onder de taille wordt dezelfde werkwijze aangehouden als voor de toetsing
van de kolommen boven de taille. De werkwijze voor de toetsing op knik met buiging is identiek (uitgezonderd
de instabiliteitskromme).

De overige toetsingen bestaan uit een doorsnedecontrole (zie kolommen boven taille) en een plooicontrole. De
plooicontrole kan echter niet uitgevoerd worden volgens NEN 6710 [2]. Dit komt doordat er in de koker
voorzien wordt in verstijvingsribben. Hiervoor biedt de Nederlandse norm geen toetsingsegels. Om toch een
uitspraak te kunnen doen over het plooigedrag wordt er getoetst volgens de Eurocode 9 [4].

De toetsing volgens de Eurocode is iets anders van opzet. Het resultaat is geen unity check plooi, welke onder de
1,0 dient te liggen, maar een profielklasse. De klassenindeling is als volgt:

Klasse 1: plastisch scharnier kan ontstaan, zonder dat plooien optreedt,
Klasse 2: plastisch moment kan bereikt worden zonder plooien,
Klasse 3: elastisch moment kan bereikt worden zonder plooien,
Klasse 4: het profiel gaat plooien voordat het elastisch moment bereikt is.

Het profiel is dusdanig ontworpen dat het valt in klasse 3, zodat plooi niet maatgevend is als er elastisch
gerekend wordt.

5.11.1 Toetsing luik in kolom
In de kolommen onder de taille wordt er op een hoogte van één meter een luik gemaakt, voor het trekken van de
kabels door de kolommen. Door het luik neemt de stijfheid van het kolomprofiel af. Dit wordt als volgt
meegenomen in de berekening:

1. De stijfheid van het kolomprofiel met luik (C-profiel, zie pagina 10) wordt bepaald. Voor de torsiestijfheid
wordt de waarde van het (kokervormige) kolomprofiel gebruikt, omdat het luik maar plaatselijk toegepast is.
De kolommen worden overigens wel op torsie belast, zodat nader onderzoek naar de invloed van het luik
wenselijk is.

2. Het kolomprofiel wordt tussen 1,0 meter en 1,6 meter vervangen door het C-profiel.

Wanddiagonaal
t=6mm

120mm

105mm

zwaartepunt

Cz

Cy

1 2

3 4

Op de hoekpunten wordt de
buigspanning bepaald, ook al
is er geen profiel aanwezig
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3. PRO MECHANICA bepaalt de maximale vergelijkspanning in het C-profiel. Deze waarde dient kleiner te
zijn dan de maximaal toelaatbare spanning.

5.12 Toetsing taille

5.12.1 Toetsing platen
Zoals eerder vermeld is de taille in dit onderzoek geschematiseerd als een horizontaal staafvormig element met
een hoge stijfheid. Het taille profiel wordt ingevoerd als een kokervormig profiel met een hoogte van 500mm en
een breedte van 350mm de wanddikte van de tailleprofiel wordt 20mm voor de lijven en 10mm voor de flenzen.

PRO MECHANICA bepaalt het maximale moment dat er in de taille optreedt. Bovendien wordt de maximale
normaalkracht en dwarskracht bepaald voor de taille. Voor de toetsing van de taille worden bovenstaande
belastingen toegepast op de platen. Vervolgens worden de maatgevende doorsneden van de platen getoetst.

5.12.2 Toetsing verbinding
De verbinding van de kolommen aan de taille wordt als volgt getoetst:

1. Voor iedere kolom boven en onder de taille wordt een combinatie gemaakt van een normaalkracht en een
moment (in het vlak van de plaat). Er worden vier maatgevende combinaties getoetst, maximale
normaalkracht voor de kolommen boven en onder de taille en maximaal moment voor de kolommen boven
en onder de taille.

2. Eerst wordt de maatgevende doorsnede van de taille plaat getoetst, deze moet in staat zijn het moment en de
normaalkracht over te brengen.

3. Vervolgens wordt de voorspanverbinding getoetst. Ook hier wordt de normaalkracht gecombineerd met het
moment.

4. Het resultaat zijn vier toetsingen: plaat boven en onder taille en verbinding boven en onder de taille.

5.13 Toetsing voetplaat

Voor de toetsing van de voetplaat wordt als uitgangspunt het maximaal optredende moment aan de kolomvoet
genomen. Er wordt bepaald of het maximaal optredende moment kleiner is dan het maximaal toelaatbare
moment. Voor de dikte van de voetplaat wordt er gerekend met 40mm. De toetsing van de voetplaat is ontleend
aan [5].

5.14 Toetsing excentrische aansluiting diagonalen

De wanddiagonalen sluiten excentrisch aan op de onder- en bovenrandstaaf. Er is in twee richtingen een
excentriciteit. De invloed hiervan is het grootste bij de diagonalen aan de zijkanten van het portaal. Hier wordt er
een toetsing uitgevoerd. Hiertoe wordt er handmatig een vergelijkspanning bepaald voor de onder- en
bovenrandstaaf. De maximale normaalkracht in de laatste sectie wordt gecombineerd met de momenten ten
gevolge van de excentrische aansluitingen van de wanddiagonalen. De toetsing geeft als resultaat een unity
check voor de vergelijkspanning van de onderrandstaaf. Deze dient kleiner te zijn dan 1,0. In onderstaande
tekening is de excentrische aansluiting te zien. De afbeelding is een bovenaanzicht van het vlak van de
wanddiagonalen, dus geen vooraanzicht van het vakwerk.

60mm 136mm

e = 121mm

gap
40mm

120mmW
anddiagonaal

Onderrandstaaf

Figuur 18: excentrische aansluiting van de diagonalen
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Figuur 19: snijpunt van de hartlijnen van de diagonalen getekend in de doorsnede van de onderrand

In figuur 16 is de doorsnede van het onderrand profiel te zien, met daarin het zwaartepunt aangegeven. Ook zijn
de hartlijnen aangegeven van de wanddiagonalen die net onder het zwaartepunt aangrijpen, dat is dus al de eerste
excentriciteit. De hartlijnen van de diagonalen kruisen elkaar in de aangegeven punten. Van deze punten wordt
de excentrische ligging bepaald ten opzichte van het zwaartepunt.

1

23
4

1 2

3 4

Onderrand
d t

t

d

d

Fres;3;4

Fres;1;2

Bovenaanzicht krachten in
diagonalen

Perspectief van de
diagonalen

Figuur 20: richting van de krachten op de onderrand

In de bovenstaande figuur is de richting van de krachten in de diagonalen te zien. Diagonaal 1 en 2 hebben een
resultante in de tegenovergestelde richting  van de resultante van diagonaal 3 en 4. Dit betekent dat beide
diagonaalparen een tegengesteld moment leveren op de doorsnede van de onderrand. Bij de bovenrandstaven is
dit niet zo, daar wijzen de resultantes in dezelfde richting.
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5.15 Samenvatting

In de onderstaande tabel worden alle toetsingen volgens NEN 6710 [2] weergegeven. De kolommen stellen de
verschillende toetsen voor, zoals vergelijkspanning en knik. Er geldt steeds dat een waarde van 1,0 maatgevend
is. Het profiel wordt dan 100% benut. Een lage waarde betekent dus dat het profiel in feite is
overgedimensioneerd. Hieronder worden de resultaten weergegeven:

TABEL 8: SAMENVATTING VAN DE
CONTROLES
Volgens NEN 6710 Knik Normaal Vergelijk- Plooi

spanning spanning

Bovenrand 0,87 0,67 0,80 0,90

Onderrand 0,52 0,45 0,52 0,36

Bovenvlakdiagonalen 0,72 0,36 0,62 0,27

Wanddiagonalen 0,55 0,44 0,78 0,34

Kopbalk 0,20 0,03 0,27 0,22

Kolom boven taille 0,76 0,05 0,66 0,81
Kolom onder taille 0,81 0,18 0,63 Niet maatg (*)
Kolom tpv luik - - 0,63 -

(*) Bepaald volgens Eurocode 9 [4]

Bij de tabel worden de volgende opmerkingen gemaakt:

• Het vakwerk voldoet aan alle eisen.
• De kolommen boven en onder de taille zijn dusdanig gekozen dat plooi nooit maatgevend is volgens

Eurocode 9 [4].
• De kopbalk wordt niet optimaal benut. Vanwege de geringe hoeveelheid is het niet raadzaam om een

speciaal kopbalkprofiel te ontwerpen.
• De stijfheidsverhoudingen tussen de kolom boven de taille en de taille worden aangepast.
• De kolom ter plaatse van het luik wordt in dit rapport slechts getoetst op vergelijkspanning. In een latere

fase is het raadzaam om nader onderzoek te verrichten naar het luik.
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Er zijn nog enkele aanvullende statische controles uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in onderstaande tabel
weergegeven:

TABEL 9: OVERIGE CONTROLES
Onderdeel: Unity check
Toetsing stompe las bovenrand (Von Mises) 0,93

Toetsing stompe las onderrand (Von Mises) 0,50

Toetsing voetplaat kolommen 0,44

Toetsing Excentrische aansluiting onderrand 0,88

Toetsing Excentrische aansluiting bovenrand 0,38

De toetsing van de stompe lassen zijn bepaald ter plaatse van de stompe lasverbinding in de boven en onderrand.
Ter plaatse van de verbinding nemen de materiaaleigenschappen af. De lassen zijn dusdanig gepositioneerd dat
er in de kritische zones geen lassen zitten.

De toetsing van de voetplaat gebeurt conform NEN 6772 [3]. Hoewel de voetplaat overgedimensioneerd is, is
het om praktische redenen niet raadzaam om de dikte van 40mm kleiner te maken.

In de laatste tabel worden de controles van de taille weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt in de controle
van de maatgevende doorsnede van de plaat, dat is het smalste stuk van de taille plaat. Verder worden de
“uitlopers” van de taille plaat, welke aan de kolommen bevestigd worden getoetst. Deze zijn versterkt met extra
platen. Als laatste worden de verbindingen tussen de taille en de kolommen getoetst.

TABEL 10: TOETSING TAILLE
Onderdeel: Unity check
Toetsing horizontale doorsnede plaat 0,38

Toetsing aansluiting kolom boven taille 0,77

Toetsing aansluiting kolom onder taille 0,78

Verbinding kolom taille:
Toetsing verbinding afschuiving 0,76

Toetsing verbinding stuik 0,94

Toetsing verbinding slip 0,85
Verbinding kolom boven taille aan taille:
Toetsing verbinding afschuiving 0,75

Toetsing verbinding stuik 0,93
Toetsing verbinding slip 0,81
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6 Conclusies

Door de verschillende ontwerpwijzigingen is er een beter ontwerp gerealiseerd voor het Alcoa 42 m
combiportaal. Het totaalgewicht van de constructie is afgenomen, terwijl het aantal bewerkingen minder en
eenvoudiger is geworden. De volgende punten zijn verbeterd:

• Geringere wanddikten, zodat lasverbindingen eenvoudiger worden
• Ontwerp kolom met “taille” is gehandhaafd, zonder gebruik te maken van ingewikkelde lasverbindingen.
• Kolommen worden in één keer geëxtrudeerd, met een geringere wandikte
• Er worden twee typen diagonalen toegepast teneinde gewicht te besparen en montage eenvoudiger te maken

(minder zware elementen)
Ondanks deze aanpassingen voldoet het ontwerp nog steeds volgens de huidige TGB aluminium.

Het beschouwde portaal is een extreem geval. Enerzijds een maximale overspanning van 42 meter en anderzijds
een maximale windbelasting. Voor een “gemiddeld” portaal is er dus een behoorlijke overcapaciteit aanwezig.
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7 Aanbevelingen

7.1 Inleiding

Naar aanleiding van het onderzoek worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen gedaan. Er wordt onderscheid
gemaakt in het ontwerp van het portaal en in het rekentechnische gedeelte.

7.2 Ontwerp

Het ontwerp van het vakwerk voldoet ruimschoots. Er moet echter aangetekend worden dat het beschouwde
geval een extreem geval is. De windbelasting bijvoorbeeld kan -voor een portaal in Brabant- gehalveerd worden.
(0,67 kN/m² in plaats van 1,54 kN/m²) Bovendien is de overspanning van 42 meter maximaal. Het verdient dus
de aanbeveling om een soort ontwerpsysteem op te stellen wat enerzijds bekijkt welke overspanningen gangbaar
zijn en anderzijds met zo min mogelijk profielen toch redelijk efficiënte ontwerpen realiseert.

In het huidige ontwerp zijn er bijvoorbeeld al 2 typen diagonaalprofiel, wat bijvoorbeeld uitgebreid kan worden
naar 3. Ook is het verstandig om verschillende typen kolommen en randstaven te ontwerpen.

Voor het ontwerp van de taille wordt geadviseerd om de koppeling van de kolommen aan de taille op de
bouwplaats te laten plaatsvinden. De kopbalk kan het beste aan de vakwerkligger gelast worden, zodat de deling
tussen vakwerk en kolommen ligt tussen de kolom en de kopbalk. Het wordt omwille van de complexiteit van de
taille afgeraden om de deling te leggen tussen de kolommen boven en onder de taille.

7.3 Berekeningen

Er zijn twee punten in het ontwerp die nader uitgezocht dienen te worden, voordat de portalen gebouwd kunnen
worden. Het eerste punt is de taille, waar alle kolommen samenkomen. Het tweede punt is het luik in de kolom.

Ad 1:

Het ontwerp van de taille. Dit is behalve een rekentechnisch probleem vooral een ontwerpprobleem, aangezien
de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) hoge eisen stelt aan de vormgeving. Het ontwerp met de taille platen heeft
een grote potentie. Door het ontbreken van moeilijke en zwakke lasverbindingen kan er gerekend worden met de
volledige sterkte van het aluminium. Ook de montage op de bouwplaats wordt eenvoudig doordat alle kolommen
apart aangeleverd kunnen worden.

De berekening van de taille is echter zeer complex, door de ingewikkelde krachtswerking en de
voorspanverbinding. Geadviseerd wordt om of een model te beproeven of om een EEM berekening te maken van
de taille, waarbij met name de koppeling tussen de platen en de kolommen bekeken wordt

Ad 2:

Het luik onder in de kolom verzwakt de doorsnede van de kolom. Doordat de buigende momenten niet maximaal
zijn ter plaatse van het luik zal de kolom ter plaatse van het luik niet snel maatgevend zijn. Opgelet moet echter
worden voor het effect van torsie. Doordat de kolom ter plaatse van het luik open is wordt het
torsieweerstandsmoment zeer laag. Het is wel zo dat de torsie verhinderd wordt door de kolom boven en onder
het luik. Nader onderzoek naar het luik is gewenst.
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Belastingen

1 Belastingen

1.1 Eigen gewicht:
rekenwaarde zwaartekracht: g = 9810 mm/s²

Het eigen gewicht van de borden wordt verrekend in het soortelijk gewicht van het materiaal van 
de steunen waaraan het bord hangt:

Signalering:
massa signaleringsbord: 214 kg
aantal steunen: 2 [-]
lengte van de steun: 1900 mm
doorsnede profiel steun: 1900 mm²

214 *  10-3

Soort. Gew. steun: 2 * 1900 * 1900 = 2.96E-08 ton/mm3

5 x 4,8 bewegwijzeringsbord
massa bewegwijzeringsbord: 1064 kg
aantal steunen: 3 [-]
lengte van de steun: 4800 mm
doorsnede profiel steun: 1900 mm²

1064 *  10-3

Soort. Gew. steun: 3 * 4800 * 1900 = 3.89E-08 ton/mm3

9 x 4 bewegwijzeringsbord
massa bewegwijzeringsbord: 2055 kg
aantal steunen: 5 [-]
lengte van de steun: 4000 mm
doorsnede profiel steun: 1900 mm²

2055 *  10-3

Soort. Gew. steun: 5 * 4000 * 1900 = 5.41E-08 ton/mm3

1.2 Windbelasting

bepaling windbelasting op de staven:

Wp is de representatieve windbelasting [N]

Cdim is een factor voor het in rekening brengen van de afmetingen van de constructie [-]

Ct is de dragcoefficient [-]

A is de oppervlakte [m²]
ϕ is de dynamische vergrotingsfactor [-]
pw is de stuwdruk in [N/mm²]

Staafonafhankelijke waarden:
Cdim = 1 [-]
ϕ = 1.1 [-] (TNO rapport 96-CON-R0803-01 pag: 19)
pw = 1540 N/mm² (TNO rapport 96-CON-R0803-01 pag: 15)

wtp pACCW ⋅⋅⋅⋅= ϕdim
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1.3 Signalering:
breedte bord: 1.9 m
hoogte bord: 1.9 m
aantal steunen: 2 stuks
Ct in rijrichting: 1.55 [-]

Ct in dwarsrichting 0.15 [-]

Rijrichting:
Wy = 1 1.55 1.1 1540 = 2626 N/m²

lijnlast per steun:
1.9 * 1.9 * 2626

q = 2 * 1.9 = 2494 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.15 1.1 1540 = 254 N/m²

lijnlast per steun:
1.9 * 1.9 * 254

q = 2 * 1.9 = 241 N/m

1.4 Bewegwijzeringsborden:

geometrische gegevens
Bordbreedte welke de randsteun draagt: 1.5 m
Bordbreedte welke de middensteun draagt: 2.0 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.55 [-]

Ct in dwarsrichting 0.15 [-]

Rijrichting:
Wy = 1 1.55 1.1 1540 = 2626 N/m²

lijnlast randsteunen:
q = 1.5 * 2626 = 3939 N/m

lijnlast middensteunen:
q = 2.0 * 2626 = 5251 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.15 1.1 1540 = 254 N/m²

lijnlast randsteunen:
q = 1.5 * 254 = 381 N/m

lijnlast middensteunen:
q = 2.0 * 254 = 508 N/m
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1.5 Bovenrand profiel

Geometrische gegevens
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.198 m
Omtrek van het profiel 0.625 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.115 [-]

Ct in dwarsrichting 0.01 [-]

Rijrichting:
langsdragers voorzijde:
Wy = 2/3 1 1.115 1.1 1540 0.198 = 249 N/m
Langsdragers achterzijde:
Wy = 1/3 1 1.115 1.1 1540 0.198 = 125 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.01 1.1 1540 0.625 = 10.6 N/m

1.6 Onderrand profiel

Geometrische gegevens
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.147 m
Hoogte van de kabelgoot: 0.138 m
Omtrek van het profiel 0.501 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.277 [-]

Ct in dwarsrichting 0.01 [-]

Ct van de kabelgoot in rijrichting: 1.99 [-]

Rijrichting:
Wy profiel = 1 1.277 1.1 1540 0.147 = 318 N/m

Wy goot = 1 1.99 1.1 1540 0.138 = 465 N/m

Wy totaal = 783 N/m

Dwarsrichting:
Wx = 1 0.010 1.1 1540 0.501 = 8.49 N/m

1.7 Wanddiagonalen en diagonalen bovenvlak

Voor de opbouw van het vakwerk: zie hoofdstuk "portaal"
Voor de profielgegevens: zie hoofdstuk "profiel"
Geometrische gegevens
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.12 m
Hoogte van het profiel (dwarsrichting) 0.105 m
Hoogte wanddiagonalen: 1.500 m
Lengte wanddiagonalen: 2.345 m
Staaflengte loodrecht op rijrichting: 7.243 m
Werkelijke diagonaallengte 7.853 m
Dragcoefficienten
Ct in rijrichting: 1.277 [-]

Ct in dwarsrichting 1.277 [-]
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Rijrichting:
Wanddiagonalen voorzijde:
q = 2/3 1.500 1 1.277 1.1 1540 0.12 = 111 N/m

2.345
Wanddiagonalen achterzijde:
q = 1/3 1.500 1 1.277 1.1 1540 0.12 = 55 N/m

2.345
Diagonalen bovenvlak (alleen wrijving van de wind langs het oppervlak van de diagonaal):
q = 0.04 1 1.277 1.1 1540 0.12 = 10 N/m

Dwarsrichting:
q = 2/3 1/2 7.243 1 1.277 1.1 1540 0.105 = 69.8 N/m

7.853

1.8 Kolommen

Voor de opbouw van de kolommen: zie hoofdstuk "portaal"
Voor de profielgegevens: zie hoofdstuk "profiel"
Hoogte van het profiel (rijrichting) 0.35 m
Breedte van het profiel (dwarsrichting) 0.42 m
Hoogte kopbalk (dwarswind) 0.25 m
Hoogte taille plaat dwarswind) 0.50 m
Hoogte kolommen onder taille: 6.7 m
Hoogte kolommen boven taille: 1.5 m
Werkelijke kolomlengte (onder taille) 7.0 m
Werkelijke kolomlengte (boven taille) 2.1 m
Ct in rijrichting: 2.0 [-]

Ct in dwarsrichting 2.0 [-]

Rijrichting:
Kolommen onder taille
q = 1 2.0 1.1 1540 0.350 6.7 = 1136 N/m

6.992

Kolommen boven taille 1 2.0 1.1 1540 0.350 1.5 = 838 N/m
q = 2.1

Dwarsrichting:
Kolommen onder taille
q = 1 2.0 1.1 1540 0.420 = 1423 N/m

Kolommen boven taille
q = 1 2.0 1.1 1540 0.248 = 840 N/m

Kopbalk
q = 1 2.0 1.1 1540 0.248 = 840 N/m

Taille profiel
q = 1 2.0 1.1 1540 0.500 = 1694 N/m
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Tabel 1: Windbelasting op het portaal, in N/mm
Wind 0 Wind 90 Wind 45

1,5 x W90 1,06 x W0 + 1.06 x W90
signalering 0.362 2.644 0.256 2494 241
Randsteun bord 0.572 4.175 0.404 3939 381
Middensteun bord 0.762 5.566 0.539 5251 508
bovenrand voor * 0.016 0.264 0.011 249 10.59
bovenrand achter 0.016 0.132 0.011 125 10.59
onderrand 0.013 0.830 0.009 783 8.49
wanddiagonaal voor 0.105 0.117 0.074 111 69.8
wanddiagonaal achter 0.105 0.059 0.074 55 69.8
diagonaal bovenvlak
Kolom onder taille 2.134 1.204 1.508 1136 1423
Kolom boven taille
kopbalk 1.260 0.000 0.891 0 840
taille plaat
* niet toepassen op staven achter de borden

Tabel 2: Totale windbelasting op portaal
Windbelasting L W0 W90 W45 W45
Richting Z X Z X
onderdeel: mm N N N N
Signalering 11400 42654 4128 30143 2917
Randsteun bord 17600 103978 10062 73478 7111
Middensteun bord 16800 132335 12807 93517 9050
Bovenrand voor 42000 15708 667 11100 471
Bovendrand achter 42000 7853 667 5549 471
onderrand 42000 49342 535 34868 378
wanddiagonaal voor 98499 16355 10318 11557 7291
wanddiagonaal achter 98499 8176 10318 5778 7291
diagonaal bovenvlak 132816 2069 13913 1462 9832
kolommen onder taille 27969 47669 59697 33686 42186
kolommen boven taille 8485 10672 10694 7542 7557
kopbalk 6000 0 7562 0 5344
taille plaat 880 0 2236 0 1580
Totaal: 544947 436811 143604 308680 101480
Totaal: (Pro Mech.) 432110 140037 319028 100160

1,5 x W0

1.704

3.742
5.908
7.877
0.374
0.187
1.175

0.074

0.000

0.016

0.166
0.083

0.105 0.011

1.258 1.260 0.889 0.891

0.000 2.541 0.000 1.796
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2 Maatgevende staafkrachten
Maximaal moment in kolom boven taille, links voor BM1: 85.9 N/mm² LC_4
Maximaal moment in kolom boven taille, rechts voor BM2: 132.7 N/mm² LC_11
Maximaal moment in kolom boven taille, links achter BM3: 66.4 N/mm² LC_4
Maximaal moment in kolom boven taille, rechts achter BM4: 102.1 N/mm² LC_6
Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille links voor BN1D: -7.9 N/mm² LC_9
Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille rechts voor BN2D: -11.2 N/mm² LC_3
Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille links achter BN3D: -2.0 N/mm² LC_5
Maximale normaalkracht (druk) in kolom boven taille rechts achter BN4D: -2.1 N/mm² LC_2
Maximale normaalkracht (trek) in kolommen boven taille BNT: 6.0 N/mm² LC_10
Maximaal moment in kolom , links voor M1: 109.4 N/mm² LC_5
Maximaal moment in kolom , rechts voor M2: 107.1 N/mm² LC_7
Maximaal moment in kolom , links achter M3: 108.6 N/mm² LC_5
Maximaal moment in kolom , rechts achter M4: 87.6 N/mm² LC_7
Maximale normaalkracht (druk) in kolom links voor N1D: -2.1 N/mm² LC_2
Maximale normaalkracht (druk) in kolom rechts voor N2D: -3.6 N/mm² LC_2
Maximale normaalkracht (druk) in kolom links achter N3D: -19.3 N/mm² LC_10
Maximale normaalkracht (druk) in kolom rechts achter N4D: -37.5 N/mm² LC_11
Maximale normaalkracht (trek) in kolommen NT: 32.9 N/mm² LC_9
Maximale reactiekracht bij fundering VF: 446616 N LC_3
Maximale vergelijkspanning in de kolommen boven de taille (Von Mises) VF1: 138.7 N/mm² LC_11
Maximaal inklemmingsmoment bij fundering VM: 7360340000 Nmm LC_3
Maximale buigspanning in kolom bij fundering VM1: 109.4 N/mm² LC_5
Vergelijkspanning bij de aansluiting van de linker onderrand op de kolommen aansl_l_vm: 68.9 N/mm² LC_5
Vergelijkspanning bij de aansluiting van de rechter onderrand op de kolommen aansl_r_vm: 48.4 N/mm² LC_11
Maximale normaalkracht in de bovenvlakdiagonalen (trek) bovendiag_max: 56.1 N/mm² LC_11
Minimale staafkracht in de bovenvlakdiagonalen (druk) bovendiag_min: -57.4 N/mm² LC_9
Maximale vergelijkspanning in de bovenvlakdiagonalen (Von Mises) bovendiag_vm: 99.1 N/mm² LC_9
Maximale normaalkracht in de voorste bovenrandstaaf (trek) bovenrand1_max: 12.3 N/mm² LC_5
Minimale staafkracht in de voorste bovenrandstaaf (druk) bovenrand1_min: -141.3 N/mm² LC_9
Maximale vergelijkspanning in de voorste bovenrandstaaf (Von Mises) bovenrand1_vm: 167.0 N/mm² LC_9
Maximale normaalkracht in de achterste bovenrandstaaf (trek) bovenrand2_max: 92.6 N/mm² LC_3
Minimale staafkracht in de achterste bovenrandstaaf (druk) bovenrand2_min: -24.3 N/mm² LC_2
Maximale vergelijkspanning in de achterste bovenrandstaaf (Von Mises) bovenrand2_vm: 167.0 N/mm² LC_9
Maximale staafkracht in de bovenrandstaaf tpv de oplegging (trek) bovenrandex_max: 14.7 N/mm² LC_8
Minimale staafkracht in de bovenrandstaaf tpv de oplegging (druk) bovenrandex_min: -18.7 N/mm² LC_6
Maximale vergelijkspanning in de kolom (Von Mises) kolom_vm: 132.3 N/mm² LC_6
Maximale normaalkracht in de kopbalk (trek) kopbalk_max: 5.1 N/mm² LC_9
Minimale staafkracht in de kopbalk (druk) kopbalk_min: -1.3 N/mm² LC_2
Maximale moment in de kopbalk kopbalk_mom: 37.5 N/mm² LC_11
Maximale vergelijkspanning in de kopbalk (Von Mises) kopbalk_vm: 43.3 N/mm² LC_11
Maximale vergelijkspanning tpv de stompe lasverbinding in de bovenrandstaaf las_boven_vm: 148.5 N/mm² LC_9
Maximale vergelijkspanning tpv de stompe lasverbinding in de onderrandstaaf las_onder_vm: 79.6 N/mm² LC_9
Maximale vergelijkspanning tpv het luik in de kolom luik_vm: 133.3 N/mm² LC_6
Maximale normaalkracht in de onderrandstaaf (trek) onderrand_max: 95.2 N/mm² LC_7
Minimale staafkracht in de onderrandstaaf (druk) onderrand_min: -68.9 N/mm² LC_5
Maximale vergelijkspanning in de onderrandstaaf (Von Mises) onderrand_vm: 108.2 N/mm² LC_6
Maximale staafkracht in de onderrandstaaf tpv de oplegging (trek) onderrandex_max: 22.0 N/mm² LC_7
Minimale staafkracht in de onderrandstaaf tpv de oplegging (druk) onderrandex_min: -68.9 N/mm² LC_5
Maximale normaalkracht in de taille (trek) taille_max: -0.7 N/mm² LC_1
Minimale staafkracht in de taille (druk) taille_min: -1.4 N/mm² LC_2
Maximale moment in de taille taille_mom: 53.5 N/mm² LC_11
Maximale vergelijkspanning in de taille (Von Mises) taille_vm: 70.1 N/mm² LC_11
Maximale normaalkracht in de wanddiagonalen (trek) wanddiag_max: 70.9 N/mm² LC_3
Minimale staafkracht in de wanddiagonalen (druk) wanddiag_min: -69.7 N/mm² LC_3
Maximale vergelijkspanning in de wanddiagonalen (Von Mises) wanddiag_vm: 124.3 N/mm² LC_10
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portaal

3 Opbouw portaal

Het Alcoa 42 meter combi portaal is als volgt opgebouwd:

b2

h
2

h
1

b1

h
2

b
2

s2

s1

Diagonalen bovenvlak

Diagonalen ondervlak Zijaanzicht kolom
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portaal

afmetingen kolom:
doorrijdhoogte h1 6700 mm

hoogte vakwerk h2 1500 mm

breedte kolom b1 4000 mm

breedte vakwerk b2 3000 mm

lengte kolom Lo 6992 mm (Onder taille)
lengte kolom Lb 2121 mm (Boven taille)

Afmetingen vakwerk
lengte Lv 42000 mm

systeem wand s1 1000 mm

systeem boven s2 1000 mm

lengte wanddiag. Lw 2345 mm

lengte bovendiag. Lb 3162 mm

Onderdeel aantal lengte totale lengte kg/m totaal gewicht
kolom onder taille 4 6992 27969 39.4 1101 kg
kolom boven taille 4 2121 8485 37.2 315 kg
taille (plaat) 4 1 1 91.8 367 kg
topbalk 2 3000 6000 37.2 223 kg
bovenrand 2 42000 84000 16.0 1345 kg
onderrand 1 42000 42000 9.1 381 kg
bovendiagonaal 42 3162 132816 7.5 994 kg
wanddiagonaal 84 2345 196997 5.7 1126 kg
voetplaat 4 1 1 42.9 172 kg
Portaal: 498269 mm 6025 kg

Onderdeel aantal lengte totale lengte kg/m totaal gewicht
Signaleringssteun 6 1900 11400 56 642 kg
steun bord 5x4.8 3 4800 14400 74 1064 kg
steun bord 9x4 5 4000 20000 103 2055 kg
Bebording: 3761 kg

Totaal: 9786 kg

Vergelijking eigen gewicht Excel met PRO MECHANICA
EG Excel: 9786 kg
Voetplaten: -172 kg
Taille platen -367 kg
gemodelleerde taille (koker 500x350x20x10, 440mm) 62 kg
verzwaarde kolom boven taille: 107 kg

Totaal: 9416 kg

Massa portaal plus borden (berekening Pro Mechanica): 9408 kg
Verschil aanvaardbaar

Rekenwaarde EG portaal incl bebording
EG = 1.2 x 9786 = 11743 kg

115199 N
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Profielen

4 Profielgegevens

4.1 Materiaalgegevens

Materiaalgegevens:
Naam van de legering: 6005A T6 [-]
Elasticiteitsmodulus: E = 70000 N/mm²
Dwarscontractie: ν = 0.3 [-]

Soortelijk gewicht ρ = 2700 kg/m3

Rekenwaarde 0,2% rekgrens: f0,2%;d = 210 N/mm²

Rekenwaarde 0,2% rekgrens, warmte beinvloede zone: fwz;d = 160 N/mm²

Rekenwaarde sterkte lasmetaal flas;d = 160 N/mm²

Rekenwaarde treksterkte: ft;d = 260 N/mm²

Representatieve waarde rek na breuk: εu;rep = 8 %

4.2 Doorsnede gegevens van de gebruikte profielen

A = Oppervlakte van de doorsnede
Iy = Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment om Y-as

Iz = Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment om Z-as

Instabiliteitskromme a,b, of c
Symmetrie niet symmetrisch = 0, enkelsymmetrisch = 1 en dubbelsymmetrisch = 2
LLAS Lassen in lengterichting van het profiel
h = Hoogte van het profiel
b = Breedte van het profiel
omtrek = Omtrek van het profiel
t = wanddikte van het profiel
gewicht gewicht per meter profiel
SLAS Stompe lassen in het profiel
SLAS01 Stompe lassen tussen 0,1 en 0,9L in het profiel

kolomprofiel 420x350 mm h = 420 mm
A = 14580 mm² b = 350 mm
Iy = 3.29E+08 mm4

omtrek = 3240 mm

Iz = 2.45E+08 mm4
t = 9 mm

Instabiliteitskromme b [-] gewicht 39 kg/m
Symmetrie 1 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

kolom tpv luik 420x350 mm h = 420 mm
A = 12681 mm² b = 350 mm
Iy = 3.19E+08 mm4

omtrek = 2836 mm

Iz = 1.79E+08 mm4
t = 9 mm

Instabiliteitskromme b [-] gewicht 34 kg/m
Symmetrie 1 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]
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Profielen

Taille profiel (plaat) h = nvt mm
A = nvt mm² b = nvt mm
Iy = nvt mm4

omtrek = nvt mm

Iz = nvt mm4
t = 20 mm

instabiliteitskromme nvt [-] gewicht nvt kg/m
Symmetrie 1 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Voetplaat kolom h = 750 mm
A = 21200 mm² b = 530 mm
Iy = nvt mm4

omtrek = nvt mm

Iz = nvt mm4
t = 40 mm

instabiliteitskromme nvt [-] gewicht 43 kg
Symmetrie 2 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

kopbalk profiel 248x350 mm h = 248 mm
A = 13760 mm² b = 350 mm
Iy = 1.50E+08 mm4

omtrek = 1196 mm

Iz = 2.15E+08 mm4
t = 14 mm

instabiliteitskromme a [-] gewicht 37 kg/m
Symmetrie 2 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Randstaaf onder profiel (generatie 3) h = 147 mm
A = 3359 mm² b = 192 mm
Iy = 5.95E+06 mm4

omtrek = 501 mm

Iz = 7.77E+06 mm4
t = 5 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 9 kg/m
Symmetrie 1 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Randstaaf boven profiel (generatie 3) h = 198 mm
A = 5932 mm² b = 181 mm
Iy = 1.95E+07 mm4

omtrek = 625 mm

Iz = 1.99E+07 mm4
t = 7 mm

instabiliteitskromme b [-] gewicht 16 kg/m
Symmetrie 1 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Diagonaal bovenvl. 120x105 mm h = 120 mm
A = 2773 mm² b = 105 mm
Iy = 4.42E+06 mm4

omtrek = 372 mm

Iz = 3.86E+06 mm4
t = 8 mm

instabiliteitskromme a [-] gewicht 7 kg/m
Symmetrie 2 [0,1,2] SLAS j [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Wanddiagonaal 120x105 mm h = 120 mm
A = 2117 mm² b = 105 mm
Iy = 3.49E+06 mm4

omtrek = 372 mm

Iz = 3.05E+06 mm4
t = 6 mm

instabiliteitskromme a [-] gewicht 6 kg/m
Symmetrie 2 [0,1,2] SLAS j [j/n]
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LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Profiel voor ophanging borden
Kokerprofiel : 100x100x5 mm h = 100 mm
A = 1900 mm² b = 100 mm
Iy = 2865833.3 mm4

omtrek = 400 mm

Iz = 2865833.3 mm4
t = 5 mm

instabiliteitskromme a [-] gewicht 0.0 kg/m
Symmetrie 2 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]

Profiel kolom boven taille, versterkt door taille plaat
Kokerprofiel : 248x350 mm h = 248 mm
A = 22560 mm² b = 350 mm
Iy = 4.29E+08 mm4

omtrek = 1196 mm

Iz = 1.86E+08 mm4
t = 29 mm

instabiliteitskromme a [-] gewicht 60.9 kg/m
Symmetrie 2 [0,1,2] SLAS n [j/n]
LLAS n [j/n] SLAS01 n [j/n]
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Controle vakwerk

5 Toetsing van de maatgevende staven, vakwerk

5.1 Toetsing bovenrandstaaf

Maximaal toelaatbare normaalspanning: fy;wz;d 210 N/mm² (*)

Maximaal toelaatbare knikspanning: fy;d 210 N/mm² (**)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 1246 kN

Min. spanning in de bovenrandstaaf: σ min = -141 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2000 mm

(*) Geen stompe lassen in kritisch gebied
(**) Geen stompe lassen tussen 0,1 en 0,9 L

5.1.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 1.95E+07 mm4

l  = 2000 mm
F euler = 3 368 kN

F
EI

l
E = =

π 2

2

t=7mm

119mm

200mm

113mm

195mm,
gebruikt voor
plooitoetsing

181mm

Bovenrandstaaf
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Controle vakwerk

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 1 246      / 3 368 )0,5   = 0.608

ω buc= 0.77 [-] Kromme: b

α k 0.526

λ 0 0.2

141
0.77 x 210           = 0.87

toets (knikcontrole) 0.87 OK

5.1.2 Toetsing spanningen bovenrandstaaf

Maximale normaalspanning in de bovenrand:
σ max = 141 N/mm²

toets: 141 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de bovenrand:
σ max = 167 N/mm²

toets: 167 < 210 OK (treedt niet op bij stompe las)

Maximale vergelijkspanning in de bovenrand, ter plaatse van de stompe las
σ max = 148 N/mm²

toets: 148 < 160 OK

5.1.3 Toetsing plooi bovenrandstaaf (NEN 6710)

Maximale drukspanning in de bovenrand:
σ = 141 N/mm²
b = 195 mm (zie tekening)
t = 7 mm
λ pcd = 46 [-]

λ 0,2%  = 57.4 [-]

λ p,c,rel = 0.80 [-]

ω plooi = 0.75 [-] (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 141
0.75 x 210 = 0.90 OK

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

t

b
dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ
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Controle vakwerk

5.2 Toetsing onderrandstaaf

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 705 kN

Min. spanning in de onderrandstaaf: σ min = 69 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2000 mm

5.2.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 5.95E+06 mm4

l  = 2000 mm
F euler = 1 028 kN

Berekening ω ω buc :

λrel = ( 705         / 1 028 )0,5   = 0.828

ω buc= 0.63 [-] Kromme: b

α k 0.526

λ 0 0.2

69
0.63 x 210           = 0.52

toets (knikcontrole) 0.52 OK

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

192mm

115mm

82mm

147mm

136mm

82mm

t=5mm

Onderrand profiel

Gebruikt voor
plooitoetsing
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Controle vakwerk

5.2.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de onderrand:
σ max = 95 N/mm²

toets: 95 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de onderrand:
σ max = 108 N/mm²

toets: 108 < 210 OK (niet tpv stompe las)

Maximale vergelijkspanning in de onderrand, tpv de stompe lasverbinding
σ max = 80 N/mm²

toets: 80 < 160 OK

5.2.3 Toetsing plooi onderrandstaaf (NEN 6710)

Maximale drukspanning in de onderrand:
σ = 69 N/mm²
b = 115 mm (zie tekening)
t = 5 mm
λ pcd = 38 [-]

λ 0,2%  = 57.4 [-]

λ p,c,rel = 0.66 [-]

ω plooi = 0.92 [-] (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 69
0.92 x 210 = 0.36 OK

5.3 Toetsing diagonalen bovenvlak

t
b

dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ

Diagonalen

Wanddiagonaal
t=6mm

Bovenvlakdiagonaal
t=8mm

120mm

105mm

120mm

105mm

58mm

128mm Gebruikt voor plooitoets
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Controle vakwerk

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Max. toelaatb. spanning, tpv aansluiting fwz;d 160 N/mm² (warmte beinvl. zone)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 582 kN

Min. spanning in de diagonaal: σ min = 57 N/mm² (druk)

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 3162 mm

5.3.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 3.86E+06 mm4

l  = 3162 mm
F euler = 266 kN

Berekening ω ω buc :

λ rel = ( 582         / 266 )0,5   = 1.478

ω buc = 0.38 [-] Kromme: a

α k 0.21

λ 0 0.2

57
0.38 x 210           = 0.72

toets (knikcontrole) 0.72 OK

5.3.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de bovendiagonaal
σ max = 57 N/mm²

toets: 57 < 160 OK

Maximale vergelijkspanning in de bovendiagonaal:
σ max = 99 N/mm²

toets: 99 < 160 OK

5.3.3 Toetsing plooi bovenvlakdiagonaal (NEN 6710)

Maximale drukspanning in de bovenvlakdiagonaal:
σ = 57 N/mm²
b = 128 mm (zie tekening)
t = 8 mm
λ pcd = 26 [-]

λ 0,2%  = 57.4 [-]

λ p,c,rel = 0.46 [-]

ω plooi = 1.00 [-] (zie NEN 6710 pagina 95)

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2

t

b
dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ
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Controle vakwerk

Toetsing: 57
1.00 x 210 = 0.27 OK

5.4 Toetsing wanddiagonalen

Zie tekening Bovenvlakdiagonalen

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Max. toelaatb. spanning, tpv aansluiting fwz;d 160 N/mm² (warmte beinvl. zone)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 582 kN

Min. spanning in de diagonaal: σ min = 70 N/mm²

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2345 mm

5.4.1 Toetsing knik:

Berekening F euler :
E = 70000 N/mm²

Iminimaal = 3.86E+06 mm4

l  = 2345 mm
F euler = 484 kN

Berekening ω ω buc :

λ rel = ( 582         / 484 )0,5   = 1.096

ω buc = 0.60 [-] Kromme: a

α k 0.21

λ 0 0.2

70
0.60 x 210           = 0.55

toets (knikcontrole) 0.55 OK

5.4.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de wanddiagonaal
σ max = 71 N/mm²

toets: 71 < 160 OK

Maximale vergelijkspanning in de wanddiagonaal:
σ max = 124 N/mm²

toets: 124 < 160 OK

λ rel
pl

E

N

F.
.

.

= =

N

N
f

buc plω
≤ 1

F
EI

l
E = =

π 2

2
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Controle vakwerk

5.4.3 Toetsing plooi wanddiagonaal (NEN 6710)

Maximale drukspanning in de wanddiagonaal
σ = 70 N/mm²
b = 128 mm (zie tekening)
t = 6 mm
λ pcd = 35 [-]

λ 0,2%  = 57.4 [-]

λ p,c,rel = 0.61 [-]

ω plooi = 0.98 [-] (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 70
0.98 x 210 = 0.34 OK

t
b

dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ
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Controle kolom

6 Toetsing van de maatgevende staven, kolommen

6.1 Toetsing Kolom, onder taille

Doorsnede kolom Doorsnede kolom tpv luik

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Max. toelaatb. spanning, tpv aansluiting fwz;d 160 N/mm² (warmte beinvl. zone)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 3062 kN

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 6700 mm

6.1.1 Toetsing knik (met buiging):
σ min E Iz Lk FE λrel = Kromme:

N/mm² N/mm² mm4 mm kN [-] [a,b,c]
Links voor 2.10 70000 2.5E+08 6992 3462 0.940 b
Rechts voor 3.63 70000 2.5E+08 6992 3462 0.940 b
Links achter 19.34 70000 2.5E+08 6992 3462 0.940 b
Rechts achter 37.55 70000 2.5E+08 6992 3462 0.940 b

α k λ 0 ω buc σmom UC_knik
[-] [-] [-] N/mm² [-]

Links voor 0.526 0.2 0.56 109 0.59
Rechts voor 0.526 0.2 0.56 107 0.59
Links achter 0.526 0.2 0.56 109 0.75
Rechts achter 0.526 0.2 0.56 88 0.81

(zie voor toelichting rapport pagina 26)

Uit de toetsing op druk met buiging volgt dat alle vier de kolommen te allen tijde voldoen.
Maatgevende Unity check: 0.81 [-]

0.11.11.1_
%;2,0

max;

%;2,0

max; ≤+
⋅

=
d

mom

dbuc

druk

ff
knikUC

σ
ω

σ

420mm

3
5
0
m

m

t=9mm
261mm

220mm

2
5
0
m

m

41mm
Gebruikt voor
plooitoetsing

220mm
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Controle kolom

6.1.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de kolom
σ max = 38 N/mm²

toets: 38 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de kolom:
σ max = 132 N/mm²

toets: 132 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de kolom, ter plaatse van het inspectieluik
σ max = 133 N/mm²

toets: 133 < 210 OK

6.1.3 Toetsing plooi kolom (Eurocode 9)

In de kolom zijn diverse verstijvingsribben toegepast. Voor de plooitoetsing wordt gebruik gemaakt van de EC9.
Er wordt het geval bekeken van een vierkante koker met één verstijvingsrib.
In onderstaande figuur zijn de afmetingen te zien.

Gegevens:
b1 = 211 mm (220mm - 9mm)
b2 = 120.5 mm (250mm - 9mm) / 2
Diameter (d) 300 mm
Breedte : (b) 250 mm
Wanddikte: 9 mm
verstijvingribbel: 1 [-] 0=nee, 1=ja
hoogte ribbel: (c ) 41 mm
dikte ribbel: (t) 9 mm
spanningsverdeling: 1 [-] 1=volledig druk, 0.4=buiging

η = 0.68 (EC9 pagina 54) ( )
tb

tc
/

1/
5,21

1
2−

⋅+

=η

Afmetingen van de verstijfde kolom

D = 300mm,
t = 9mm

b = 211mm,
t = 9mm

b1

b2

b

D
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Controle kolom

β combinatie strip/flens = 19.0

β koker = 17.3
β strip = 4.6 β = b / t 
β flens (b1) = 23.4 β = b / t plooi van een gesteunde plaat
β flens (b2) = 13.4 plooiformule voor ronde buisprofielen

ε = 1.09

Grenswaarden Elementen
Slankheden outstand internal

β1 HT, UW 3 11

HT, W of NHT, UW 2.5 9
NHT, W 2 7

β2 HT, UW 4.5 16

HT, W of NHT, UW 4 13
NHT, W 3 11

β3 HT, UW 6 22

HT, W of NHT, UW 8 18
NHT, W 4 15

HT = heat treated
UW = Unwelded
W = Welded
NHT = Non heat treated
Outstand= "losse flap", bijv de flens van een I-profiel
Internal= Aan beide zijden gesteund, bijv het lijf van een I-profiel

gelast ? 0 0=nee, 1=ja
hitte beh.? 1 0=nee, 1=ja 1
outst/inter 2 1=outstand, 2=internal

β1 = 11 x 1.09 = 12.0

β2 = 16 x 1.09 = 17.5

β3 = 22 x 1.09 = 24.0

β combinatie strip/flens = klasse: 3
β koker = klasse: 2
β strip = klasse: 1
β flens (b1) = klasse: 3
β flens (b2) = klasse: 2
profielklasse: klasse: 3 Mel is toelaatbaar

Klasse 1: ontstaan van een plastisch scharnier is mogelijk, ook nog voldoende rotatiecapaciteit
Klasse 2: ontstaan van een plastisch scharnier is mogelijk, minder rotatiecapaciteit
Klasse 3: elastisch maximaal moment kan bereikt worden, daarboven wordt plooi maatgevend
Klasse 4: plooi is altijd maatgevend.

df %;2,0

250
=ε

t

b
⋅= ηβ

t

D
3=β
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6.2 Toetsing Kolom, boven taille

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Max. toelaatb. spanning, tpv aansluiting fwz;d 160 N/mm² (warmte beinvl. zone)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 2890 kN

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 2121 mm

6.2.1 Toetsing knik (met buiging):

σ min E Iz Lk FE λrel = Kromme:

N/mm² N/mm² mm4 mm kN [-] [a,b,c]
Links voor 7.91 70000 1.5E+08 2121 23075 0.364 a
Rechts voor 11.23 70000 1.5E+08 2121 23075 0.364 a
Links achter 2.05 70000 1.5E+08 2121 23075 0.364 a
Rechts achter 2.07 70000 1.5E+08 2121 23075 0.364 a

α k λ 0 ω buc σmom UC_knik
[-] [-] [-] N/mm² [-]

Links voor 0.21 0.2 0.96 86 0.49
Rechts voor 0.21 0.2 0.96 133 0.76
Links achter 0.21 0.2 0.96 66 0.36
Rechts achter 0.21 0.2 0.96 102 0.55

(zie voor toelichting rapport pagina 26)

Uit de toetsing op druk met buiging volgt dat de kolom rechts voor een te groot moment te verwerken krijgt

Maatgevende Unity check: 0.76 [-]
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0
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6.2.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de kolom boven de taille
σ max = 11 N/mm²

toets: 11 < 210 OK

Maximale vergelijkspanning in de kolom:
σ max = 139 N/mm²

toets: 139 < 210 OK

6.2.3 Toetsing plooi kolom boven taille (NEN 6710)

De kolom boven de taille heeft een kokervorm. Er zijn geen verstijvingsribben toegepast, 
zodat de tailleplaten eenvoudig in de koker geschoven kunnen worden.
Het betreft een koker van 248x350x9x14mm. Het maatgevende plooiveld is een plaat van 350x14mm

Maximale drukspanning in de kolom boven de taille:
σ = 144 N/mm² (normaalspanning + buigspanning)
b = 350 mm
t = 14 mm
λ pcd = 41 [-]

λ 0,2%  = 57.4 [-]

λ p,c,rel = 0.72 [-]

ω plooi = 0.85 [-] (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 144
0.85 x 210 = 0.81 OK

t

b
dcp ⋅= 65.1;;λ

2.0

;;
;; λ

λ
λ dcp

relcp =

%2,0
%2,0 f

E
⋅= πλ
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6.3 Toetsing Kopbalk

Maximaal toelaatbare spanning: fy;d 210 N/mm² (geen stompe lassen)

Max. toelaatb. spanning, tpv aansluiting fwz;d 160 N/mm² (warmte beinvl. zone)

Maximaal opneemb. trek in profiel: Nplastisch = 2890 kN

Kniklengte: (systeemlengte) l buc = 3000 mm

6.3.1 Toetsing knik (met buiging):

σ min E Iz Lk FE λrel = Kromme:

N/mm² N/mm² mm4 mm kN [-] [a,b,c]
Kopbalk 1.27 70000 1.5E+08 3000 11538 0.515 a

α k λ 0 ω buc σmom UC_knik
[-] [-] [-] N/mm² [-]

Kopbalk 0.21 0.2 0.92 38 0.20

(zie voor toelichting rapport pagina 26)

6.3.2 Toetsing spanningen

Maximale normaalspanning in de kopbalk
σ max = 5.1 N/mm²

toets: 5.1 < 160 OK

Maximale vergelijkspanning in de kopbalk
σ max = 43 N/mm²

toets: 43 < 160 OK

6.3.3 Toetsing plooi kopbalk (NEN 6710)

de kopbalk is opgebouwd uit dezelfde koker als de kolom boven de taille.
Het betreft een koker van 248x350x9x14mm. Het maatgevende plooiveld is een plaat van 350x14mm
Maximale drukspanning in de kopbalk
σ = 39 N/mm² (normaalspanning + buigspanning)
b = 350 mm
t = 14 mm
λ pcd = 41 [-]

λ 0,2%  = 57.4 [-]

λ p,c,rel = 0.72 [-]

ω plooi = 0.85 [-] (zie NEN 6710 pagina 95)

Toetsing: 39
0.85 x 210 = 0.22 OK
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7 Overige controles 

7.1 Controle voetplaat kolom (NEN 6772)

De voetplaat van de kolom wordt belast met een moment. In de onderstaande afbeelding zijn 
de afmetingen van de voetplaat weergegeven.

Gegevens:
dikte (t) 50 mm
Lengte (L) 750 mm
Breedte (b) 530 mm
Arm: 550 mm
A 65 mm (Afstand hart bout tot kolom)
B 100 mm (Afstand hart bout tot rand plaat)
f0,2%;d 210 N/mm²

ft;d 260 N/mm²

Bouttype: M39, RVS klasse 800
Ab;s = 980 mm²

γm = 1.25 [-]

αred;2 1 [-]

ft;b = 800 N/mm²

Grensmoment kolomvoetplaat in doorsnede A-A
M = 50 ²        x 210 x 530 = 46375000 Nmm

6

De bijbehorende kracht:
F = 46375000 = 356731 N

2 x 65

Grenstrekkracht bout:
Ft;u;d = 0.72 x 1 x 800 x 980 = 564229 N

Pons:
Ft;u;d = 0.6 x π x 60 x 50 x 260 = 1176212 N

Overzicht voetplaat

5
3

0
m

m

750mm

550mm

3
3

0
m

m

420x350x9mm

65100

M

F=M/550

M39
bout

A

A

t=40mm
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1.25
Op te nemen moment:
M = F x arm
M =   2  x 356731 x 550 = 392403846 Nmm = 392.4 kNm

Maximaal optredend moment aan uiteinde van de kolom:
Iy kolom = 3.29E+08 mm4

z kolom = 210 mm

σmoment;max = 109 N/mm²

Mmax = 171 kNm

Toets: 171 / 392.4 = 0.44 OK

7.2 Toetsing excentrische aansluiting onderrand

De wandstaven sluiten excentrisch aan op de onderrand. Dit wordt als volgt in rekening gebracht:
In het midden van de portaal overspanning is de kracht in de diagonalen gering en de kracht in de onderrand 
groot. Hier wordt de excentrische aansluiting verwaarloosd. Bij de opleggingen van het vakwerk zijn de 

z

I
M ymom ⋅

=
σ

max

60mm 136mm

e = 121mm

gap
40mm

120mm

Excentrische aansluiting
wanddiagonalen op onderrandstaaf

W
anddiagonaal

Onderrandstaaf

y

z

ez

ey

zwp

e

Excentrische aansluiting wanddiagonalen op de onderrand
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krachten in de wanddiagonalen maximaal. Hier wordt de toetsing uitgevoerd.

Gegevens:
Maatgevende loadcase LC_3
Hoek wandstaven: 64.3 graden
Normaalkracht in onderrand: 29.3 N/mm² (druk)
cosinus 64.3 graden: 0.43 [-]
F1 = 65627 N   x 0.43 = 28460 N
F2 = -65627 N   x 0.43 = -28460 N
F3 = -150307 N   x 0.43 = -65182 N
F4 = 150307 N   x 0.43 = 65182 N

Fres;1;2 56919 N (links)
Fres;3;4 130364 N (rechts)
Totaal: 73445 N (Fres;3;4 - Fres;1;2)
My;el;d 17000000 Nmm

Mz;el;d 16996875 Nmm

ey 74 mm
ez 97 mm

Bepaling van M  (tgv excentriciteit)
Mz = 1/2x 73445 x 74 x 2 = 5434893 Nmm
My = 1/2x 73445 x 97 x 2 = 7124117 Nmm

Toetsing:
29.3 5434893 7124117
210 + 16996875 + 17000000 = 0.88 OK

1

23
4

1 2

3 4

Onderrand
d t

t

d

d

Fres;3;4

Fres;1;2

Bovenaanzicht krachten in
diagonalen

Perspectief van de
diagonalen
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7.3 Toetsing excentrische aansluiting bovenrand

In de onderstaande afbeeldingen zijn de excentrische aansluitingen in beeld gebracht.

De diagonalen sluiten excentrisch aan op de bovenrand. Dit wordt als volgt in rekening gebracht:
In het midden van het portaal is de kracht in de diagonalen gering en de kracht in de onderrand 
groot. Hier wordt de excentrische aansluiting verwaarloosd. Bij de opleggingen van het vakwerk zijn de 
krachten in de diagonalen maximaal. Hier wordt de toetsing uitgevoerd.

Excentrische aansluiting
wandstaven op bovenrand

Excentrische aansluiting
bovenvlakstaven op bovenrand

e = 99mm

e = 188mm

gap
40mm

gap
40mm

64.3 graden72.9 graden

81mm

176mm

120mm

120mm

BovenrandstaafBovenrandstaaf

Bovenvlakdiagonaal
Wanddiagonaal

zwp

ey

y

z

ey

ez

ez

Bovenvlakdiagonaal

Wanddiagonaal

Bovenzijde

Excentrische aangrijping diagonalen op de bovenrandstaaf
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Gegevens:
Maatgevende loadcase LC_11
Hoek wandstaven: 64.3 graden
Hoek bovenvlakdiagonalen: 72.9 graden
Normaalkracht in onderrand: 19.0 N/mm² (trek)
cosinus 64.3 graden: 0.43 [-]
cosinus 72.9 graden: 0.29 [-]
F1 = 12201 N   x 0.43 = 5291 N
F2 = 78199 N   x 0.29 = 22994 N
F3 = -79308 N   x 0.29 = -23320 N
F4 = -10537 N   x 0.43 = -4570 N

Fres;1;4 9861 N (links)
Fres;2;3 46313 N (links)
My;el;d 40090909 Nmm

Mz;el;d 45712707 Nmm

Wanddiagonalen
ey 13 mm
ez 101 mm

Bepaling van M  (tgv excentriciteit)
Mz = 1/2x 9861 x 13 x 2 = 128190 Nmm
My = 1/2x 9861 x 101 x 2 = 995941 Nmm

Bovenvlakdiagonalen
ey 49 mm
ez 183 mm

Bepaling van M  (tgv excentriciteit)
Mz = 1/2x 46313 x 49 x 2 = 2269348 Nmm
My = 1/2x 46313 x 183 x 2 = 8475322 Nmm

Resulterende momenten
Mz = 128190 + 2269348 = 2397539 Nmm
My = 995941 + 8475322 = 9471263 Nmm

Toetsing:
19.0 2397539 9471263
210 + 45712707 + 40090909 = 0.38 OK

1

2 3

4

t

t
t
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7.4 Toetsing taille

De taille is in het model geschematiseerd als een horizontale staaf. PRO MECHANICA bepaalt voor deze 
staaf de maximale normaalkracht en de maximale buig- en vergelijkspanning. Deze worden hier omgerekend
naar krachten en momenten. Hiermee wordt de plaat getoetst.

Gegevens:
Gemodelleerde staaf Werkelijke plaat
Trek -0.70 N/mm² Maatgevende breedte 560 mm
Druk -1.37 N/mm² Maatgevende hoogte 510 mm
Buiging 53.5 N/mm² Dikte (2 platen) 40 mm
Vergelijk 70.1 N/mm² Ahor = 22400 mm²

Whor = 2090667 mm3
horizontaal

Wvert = 1734000 mm3
vertikaal

Gemodelleerd profiel: Koker 
h = 500 mm
b = 350 mm
t lijf = 20 mm

t flens = 10 mm

A = 26200 mm²
Iy = 7.89E+08 mm4

Iz = 5.95E+08 mm4

Normaalkracht: -1.37 x 26200 = 35887 N

Buiging: 53.5 x 7.89E+08 = 1.69E+08 Nmm
250

Toetsing optredende buiging in de horizontale doorsnede
σ = M / W = 1.69E+08 / 2090667 = 80.7 N/mm²

τ = N / A = 35887 / 22400 = 1.6 N/mm²

Vergelijkspanning (NEN 6710, pagina 71, paragraaf 11.3.3) 80.7 N/mm²

Toets: 80.7 = 0.38 OK
210
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7.5 Toetsing verbinding kolom aan taille

Er wordt het maximale moment en normaalkracht bepaald wat door de verbinding overgedragen moet worden.
De netto doorsnede van de taille wordt getoetst, evenals de verbinding met voorspanbouten.
Er wordt gerekend met verstijvingsplaten die gelast worden tussen de taille platen. (zie tekening)

Gegevens:
Maximale normaalspanning: 2.1 N/mm² (druk)
Maximale buigspanning: 109.4 N/mm²

Gemodelleerd profiel: Maatgevende doorsnede taille
h = 420 mm h = 220 mm
b = 350 mm b = 332 mm
A = 14580 mm² t lijf = 20 mm (taille platen)
Iy = 3.29E+08 mm4 t flens = 20 mm (schotten)
Iz = 2.45E+08 mm4 A = 20480 mm²

W = 1.4E+06 mm3 Van de koker
Frontale windbelasting op het portaal is maatgevend, waardoor het profiel om de sterke y-as belast wordt.

Normaalkracht: 2.1 x 14580 = 30658 N

Buiging: 109.4 x 3.29E+08 = 1.71E+08 Nmm
210

Toetsing plaat:
Normaalkracht: 30658 / 20480 = 1.5 N/mm²
Buiging: 1.71E+08 / 1.4.E+06 = 123.5 N/mm²  +

totaal: 125.0 N/mm²

Toets: 125.0 = 0.78 OK
160

7.6 Toetsing Boutverbinding (kolom aan taille)

De toetsing van de boutverbinding bestaat uit de volgende onderdelen:
1 Toetsing van de afschuiving van de bout (uiterste grenstoestand)
2 Stuiktoetsing van de kolom (uiterste grenstoestand)
3 Toetsing op slip van de verbinding (bruikbaarheidsgrenstoestand)

Opbouw verbinding:
Aan twee kanten van de kolom zijn twee boutrijen aangebracht met 7 bouten (totaal 28 bouten per kolom)

420mm

350mm

t=9mm

261mm

220mm

250mm

t=20mm

t=20mm
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Belasting op de verbinding:
Normaalkracht: 30658 N 31 kN 
Moment: 1.71E+08 Nmm 171 kNm

De krachtsverdeling in de bouten wordt als volgt aangenomen:

7.6.1 Toetsing afschuiving bout

Belasting op bout, uiterste grenstoestand
aandeel normaalkracht
Kracht per bout: 30658 / 28 = 1095 N (A)

Aandeel moment
Koppel: (M / arm) 1.71E+08 / 120 = 1.43E+06 N
Kracht per bout: 1.43E+06 / 14 = 102029 N (B)

Totaal (maximale belasting per bout) 103123 N (A + B)
103.1 kN

gegevens:
f t,d = 260 N/mm² treksterkte moedermateriaal (6005A)

f t,b,d = 800 N/mm² treksterkte bout (RVS)

t 1 = 9 mm. dikte kolom 

t 2 = 20 mm. dikte taille

d b'nom = 24 mm. nominale middellijn van de bout

d g,nom = 24 mm. nominale diameter van het gat

A b,s = 352 mm² oppervlakte boutdoorsnede

e 1 = 70 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) kolom

e 1 = 70 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) taille

α red 1 1 [-]

α red 2 1 [-]

α c(1) = 1 α c(2)kolom= 0.97 αc(2)taille= 0.97 α c(4) = 3.08

α c: 0.97 [-] stuik kolom maatgevend (kleinere wanddikte)

Controle grensschuifkracht: (afschuiving bout)

(afschuiving van de bout)F f Av u d red t b d b s; ; ; ; ; ;.= ⋅ ⋅ ⋅048 2α

Moment

Normaalkracht

Resultante

Maatgevende
boutrij

F

F

arm
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F v,u,d = 0,48 * 1 * 800 * 352 = 135 kN

Aantal sneden in de verbinding: 1 stuks
opneembare schuifkracht: 1 * 135 = 135 kN

Toetsing:
Optredende schuifkracht Max. toelaatb. Schuifkr. Unity check

103 kN / 135 kN = 0.76 OK

7.6.2 Controle stuik kolom

F c,u,d = 2          * 0.97 *     1     * 260 * 24 * 9 =

F c,u,d = 109.2 kN

aantal bouten in de verbinding: 1 stuks
opneembare stuikkracht: 1 * 109.2 = 109 kN

Toetsing: (Stuik kolom verbinding met voorspanbouten)
Optredende stuik Maximaal toelaatbare stuik Unity check

103 kN / 109 kN = 0.94 OK

7.6.3 Toetsing slip boutverbinding (bruikbaarheidsgrenstoestand)

De voorspanverbinding wordt in de bruikbaarheidsgrenstoestand op slip getoetst.
In de uiterste grenstoestand is op stuik en afschuiving getoetst.

Belasting op de verbinding
Omdat er nu volgens de bruikbaarheidsgrenstoestand gerekend wordt moet er een nieuwe belasting op de
maatgevende bout bepaald worden.

Gegevens: (bruikbaarheidsgrenstoestand)
Maximale normaalspanning: 1.9 N/mm² (druk)
Maximale buigspanning: 80.4 N/mm²

Gemodelleerd profiel:
h = 420 mm
b = 350 mm
A = 14580 mm²
Iy = 3.29E+08 mm4

Iz = 2.45E+08 mm4

Normaalkracht: 1.9 x 14580 = 28008 N

Buiging: 80.4 x 3.29E+08 = 1.26E+08 Nmm
210

F f d tcud c red t d bnom; ; ; ; ;= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 1α α
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Belasting op bout, bruikbaarheidsgrenstoestand
Aandeel normaalkracht
Kracht per bout: 28008 / 28 = 1000 N (A)

Aandeel moment
Koppel: (M / arm) 1.26E+08 / 120 = 1.05E+06 N
Kracht per bout: 1.05E+06 / 14 = 75001 N (B)

Totaal (maximale belasting per bout) 76002 N (A + B)
76.0 kN

Boutgegevens
Ab;s 352 mm² (afschuifoppervlak bout)

ft;d;bout 800 N/mm² Sterkte RVS bout klasse A4-80 (Eurocode 9)

factor: 0.7 [-] (reductiefactor, zie NEN 6710 pag 113)

Fp;d = 0.7 x 800 x 352 = 197 kN

Overige gegevens:
ks = 1 (spelingsfactor, in het geval van normale gaten)

γm = 1.10 (toetsing aan bruikbaarheidsgrenstoestand)

µs = 0.5 (slipfactor, aluminium op aluminium, bij licht gestraalde oppervlakken, zie TNO rapport ?)

m = 1 Aantal wrijvingsvlakken

1 1 0.5
Nt;slip;d = 1.1 x 197 = 90 kN (per bout)

Toetsing: (Slip boutverbinding met voorspanbouten)
Optredende kracht Maximaal toelaatbare kracht Unity check

76 kN / 90 kN = 0.85 OK

totaaldp
m

ss
dslipt F

mk
N ;;;; γ

µ⋅⋅
=
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7.7 Toetsing verbinding kolom boven taille aan taille

De toetsing verloopt op dezelfde wijze als de controle van de verbinding van de kolom aan de taille.
De profielen zijn gelijk, de belastingen zijn natuurlijk anders.
Er wordt het maximale moment en normaalkracht bepaald wat door de verbinding overgedragen moet worden.
De netto doorsnede van de taille wordt getoetst, evenals de verbinding met voorspanbouten.
Er wordt gerekend met verstijvingsplaten die gelast worden tussen de taille platen. (zie tekening)

Gegevens:
Maximale normaalspanning: 11.2 N/mm² (druk)
Maximale buigspanning: 132.7 N/mm²

Gemodelleerd profiel: Maatgevende doorsnede taille
h = 248 mm h = 220 mm
b = 350 mm b = 332 mm
A = 13760 mm² t lijf = 20 mm (taille platen)
Iy = 1.50E+08 mm4 t flens = 20 mm (schotten)
Iz = 2.15E+08 mm4 A = 20480 mm²

W = 1.4E+06 mm3 (Van de koker)
Frontale windbelasting op het portaal is maatgevend, waardoor het profiel om de sterke y-as belast wordt.

Normaalkracht: 11.2 x 13760 = 154550 N

Buiging: 132.7 x 1.50E+08 = 1.61E+08 Nmm
124

Toetsing plaat:
Normaalkracht: 154550 / 20480 = 7.5 N/mm²
Buiging: 1.61E+08 / 1.4.E+06 = 115.9 N/mm²  +

totaal: 123.4 N/mm²

Toets: 123.4 = 0.77 OK
160

248mm

350mm

t=9mm

220mm

t=20mm

t=20mm

t=14mm

Taille platen (gearceerd) in de kolom boven
de taille geschoven
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7.8 Toetsing Boutverbinding (kolom boven taille aan taille)

De toetsing van de boutverbinding bestaat uit de volgende onderdelen:
1 Toetsing van de afschuiving van de bout (uiterste grenstoestand)
2 Stuiktoetsing van de kolom (uiterste grenstoestand)
3 Toetsing op slip van de verbinding (bruikbaarheidsgrenstoestand)

Opbouw verbinding:
Aan twee kanten van de kolom zijn twee boutrijen aangebracht met 7 bouten (totaal 28 bouten per kolom)

Belasting op de verbinding:
Normaalkracht: 154550 N 155 kN 
Moment: 1.61E+08 Nmm 161 kNm

De krachtsverdeling in de bouten wordt als volgt aangenomen:

7.8.1 Toetsing afschuiving bout

Belasting op bout, uiterste grenstoestand
aandeel normaalkracht
Kracht per bout: 154550 / 28 = 5520 N (A)

Aandeel moment
Koppel: (M / arm) 1.61E+08 / 120 = 1.34E+06 N
Kracht per bout: 1.34E+06 / 14 = 95754 N (B)

Totaal (maximale belasting per bout) 101274 N (A + B)
101.3 kN

Moment

Normaalkracht

Resultante

Maatgevende
boutrij

F

F
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gegevens:
f t,d = 260 N/mm² treksterkte moedermateriaal (6005A)

f t,b,d = 800 N/mm² treksterkte bout (RVS)

t 1 = 9 mm. dikte kolom 

t 2 = 20 mm. dikte taille

d b'nom = 24 mm. nominale middellijn van de bout

d g,nom = 24 mm. nominale diameter van het gat

A b,s = 352 mm² oppervlakte boutdoorsnede

e 1 = 70 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) kolom

e 1 = 70 mm. kleinste eindafstand (krachtrichting) taille

α red 1 1 [-]

α red 2 1 [-]

α c(1) = 1 α c(2)kolom= 0.97 αc(2)taille= 0.97 α c(4) = 3.08

α c: 0.97 [-] stuik kolom maatgevend (kleinere wanddikte)

Controle grensschuifkracht: (afschuiving bout)

(afschuiving van de bout)

F v,u,d = 0,48 * 1 * 800 * 352 = 135 kN

Aantal sneden in de verbinding: 1 stuks
opneembare schuifkracht: 1 * 135 = 135 kN

Toetsing:
Optredende schuifkracht Max. toelaatb. Schuifkr. Unity check

101 kN / 135 kN = 0.75 OK

7.8.2 Controle stuik kolom

F c,u,d = 2          * 0.97 *     1     * 260 * 24 * 9 =

F c,u,d = 109.2 kN

aantal bouten in de verbinding: 1 stuks
opneembare stuikkracht: 1 * 109.2 = 109 kN

Toetsing: (Stuik kolom verbinding met voorspanbouten)
Optredende stuik Maximaal toelaatbare stuik Unity check

101 kN / 109 kN = 0.93 OK

7.8.3 Toetsing slip boutverbinding (bruikbaarheidsgrenstoestand)

De voorspanverbinding wordt in de bruikbaarheidsgrenstoestand op slip getoetst.
In de uiterste grenstoestand is op stuik en afschuiving getoetst.

Belasting op de verbinding
Omdat er nu volgens de bruikbaarheidsgrenstoestand gerekend wordt moet er een nieuwe belasting op de
maatgevende bout bepaald worden.

Gegevens: (bruikbaarheidsgrenstoestand)
Maximale normaalspanning: 8.5 N/mm² (druk)
Maximale buigspanning: 95.2 N/mm²

F f Av u d red t b d b s; ; ; ; ; ;.= ⋅ ⋅ ⋅048 2α

F f d tcud c red t d bnom; ; ; ; ;= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 1α α
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Overige controles

Gemodelleerd profiel:
h = 248 mm
b = 350 mm
A = 13760 mm²
Iy = 1.50E+08 mm4

Iz = 2.15E+08 mm4

Normaalkracht: 8.5 x 13760 = 116545 N

Buiging: 95.2 x 1.50E+08 = 1.15E+08 Nmm
124

Belasting op bout, bruikbaarheidsgrenstoestand
Aandeel normaalkracht
Kracht per bout: 116545 / 28 = 4162 N (A)

Aandeel moment
Koppel: (M / arm) 1.15E+08 / 120 = 9.61E+05 N
Kracht per bout: 9.61E+05 / 14 = 68653 N (B)

Totaal (maximale belasting per bout) 72815 N (A + B)
72.8 kN

Boutgegevens
Ab;s 352 mm² (afschuifoppervlak bout)

ft;d;bout 800 N/mm² Sterkte RVS bout klasse A4-80 (Eurocode 9)

factor: 0.7 [-] (reductiefactor, zie NEN 6710 pag 113)

Fp;d = 0.7 x 800 x 352 = 197 kN

Overige gegevens:
ks = 1 (spelingsfactor, in het geval van normale gaten)

γm = 1.10 (toetsing aan bruikbaarheidsgrenstoestand)

µs = 0.5 (slipfactor, aluminium op aluminium, bij licht gestraalde oppervlakken, zie TNO rapport ?)

m = 1 Aantal wrijvingsvlakken

1 1 0.5
Nt;slip;d = 1.1 x 197 = 90 kN (per bout)

Toetsing: (Slip boutverbinding met voorspanbouten)
Optredende kracht Maximaal toelaatbare kracht Unity check

73 kN / 90 kN = 0.81 OK

totaaldp
m

ss
dslipt F

mk
N ;;;; γ

µ⋅⋅
=
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