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De Constructie van de Brug 

De constructie van de 
verbindingsbrug bestaat uit twee in 
de V-richting ingeklemde prefab 
betonnen bogen, die elkaar kruisen. 
Hierbij wordt elk paar bogen aan de 
top met elkaar verbonden om een 
goede samenwerking te 
verwezenlijken. Aan de twee bogen, 
die elkaar in het middenpunt kruisen, 
wordt het membraandak bevestigd. 
Deze bogen zullen de Dakbogen 
genoemd worden. De basis van deze 
bogen is 16m en hoogte 26m 
(gemeten vanaf de basis). Om hoge 
verplaatsingen en hoge momenten in 
de twee dakbogen tegen te gaan, 
zijn twee extra bogen toegevoegd, 
die de Grote bogen zullen worden genoemd. De basis van deze bogen is 16m en de hoogte 20m. 
Aan deze twee bogen draagt elke zijde van het plateau met twee tuidraden zijn belasting af. 

Op het middenpunt van de bogenconstructie worden 
twee prefab betonnen platen aan beide zijden 
scharnierend bevestigd. Met behulp van het 
bijstorten en het bijleggen van wapening, wordt 
ervoor gezorgd, dat de twee platen als een geheel 
werken. Deze plaat is de verkeerszone van het 
plateau en verzorgt de horizontale stabiliteit. Aan 
deze betonnen plaat wordt scharnierend een 
vakwerk verbonden. Dat dient als hekwerk en als 
oplegpunt van de houten balken, die de vloer 
vormen. Aan dit vakwerk zijn de twee tuidraden 
verbonden, die de belasting naar de bogen 
afdragen. 

r- De houten vloer van het plateau is de rustzone en is 
opgebouwd uit houten balken, die een hoh-afstand 
hebben van 500mm. In het midden ligt een IPE400 
ligger. Over de lengte van de houten balken worden 

stalen strips bevestigd met daarop de bangkirai planken, zodat het rustgedeelte de uitstraling 
heeft van een steiger. 

Het membraandak wordt aan één zijde 
afgespannen aan de bogen en aan de 
andere zijde aan balk M tussen de grote 
boog en het dak. De spankracht in deze 
richting wordt op deze wijze verdeeld over 
de twee bogen. Ook levert deze balk een 
esthetisch beter beeld op. Het dak lijkt op 
deze wijze uit de constructie te komen . 
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De bogenconstructie 

Twee paar prefab betonnen bogen; 

- Twee grote bogen (GB), die een poort zijn in richting X. Aan de benen van deze boog worden 
tuien van het plateau bevestigd. 
- Twee dak bogen (DB), waaraan het membraandak bevestigd wordt. Op de kruising van de 
dakbogen wordt het plateau opgelegd en gestabiliseerd in X en V-richting. Het plateau fungeert 
ook als trek/drukstang. Aan de andere zijde van de kruising wordt een verbindingsstuk met de 
mali opgelegd. 
Aan het verbindingsstuk M wordt een zijde van het membraandak afgespannen. De andere zijde 
van het membraandak wordt aan de boog afgespannen. 
Aan de top worden de bogen over een grote lengte aan elkaar gekoppeld om een goede 
sam van de twee bogen te garanderen. 

l 

Het model bestaat uit drie typen prefab elementen. B65 

- Element P1; vier kruisvormige grondelementen scharnierend 
in X, V en Z-richting en ingeklemd in V-richting om de 
verplaatsingen in V-richting te verkleinen; opleggingen 1 t/m 8. 
De elementen zijn allen geschematiseerd als rechthoekige 
profielen 720 x 560 mm2

, waarbij de hoogste zijde in de V
richting ligt. 

- Element P2; kruisvormig middenelement, waarop het plateau 
in X, V en Z-richting is bevestigd. Het plateau is tevens een 
trek/drukstang, die de dakboog in het midden stabiliseert. Aan 
de andere zijde wordt een aansluitingselement bevestigd, die 
mali en brug met elkaar verbindt. (hoogte schijf element 550mm). 

- Element P3; top van de boog afsluitelement, waaraan ook het membraandak en de tuidraden 
van het plateau zijn bevestigd. De elementen zijn allen geschematiseerd als rechthoekige 
profielen 680 x 500mm 2

, waarbij de hooQ,.ste zijde in de V-richting ligt. Verbindingselement M is 
geschematiseerd als profiel 550 x 550mm . 

Alle prefab elementen worden ingeklemd met elkaar verbonden. Dit om al de verplaatsingen zo 
klein mogelijk te houden. Zeker i.v.m. het membraandak, dat bij hoge verplaatsingen van de 
bogenconstructie ongewenste krachtsafname/ toename heeft. 
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Er zal voor gezorgd worden dat de spanningen in de betonelementen nooit de maximale 
buigtreksterkte overschrijden, zodat er geen scheurvorming ontstaat en er gerekend mag worden 
met de engescheurde E-modules. Er zullen prefab elementen voorgespannen moeten worden. 

Bij de werkelijke constructie lopen alle elementen natuurlijk mooi taps in elkaar over. Ook zal 
goed onderzocht moeten worden hoe groot en zwaar de afzonderlijke prefab elementen mogen 
zijn i.v.m. het aantal connectiepunten. 

Het plateaumodel 

Het ontwerp van het plateau is opgebouwd uit twee prefab aan elkaar bevestigde 
betonelementen en een stalen vakwerk, dat aan de onderregel getuid verbonden is aan de 
boogconstructie. De betonplaat is scharnierend en stabiliserend verbonden op het middenstuk 
van de boogconstructie. De bangkirai vlonder wordt bevestigd aan 500mm hoh liggende houten 
balken, die verbonden zijn aan de betonplaten en het stalen vakwerk. 

r 

13,4 x 18m2 ellipsvormig 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 scharnier X, Yen Z 
- T1 , T2, T3 en T 4 tuidraden 

Constructiedeel 

- Twee betonnen constructie-elementen 3,3 x 13,4m 2 H = 480mm 865 
met niervormige sparingen 1,7 x 6m 2 

- Vakwerk van stalen profielen 
onderregel buisprofiel 
bovenregel buisprofiel 
diagonaal buisprofiel 
stijlen kruisprofiel 

-Vloer 
IPE 400 
Houten balkenvloer 
Houten bangkirai planken 

Totale gewicht 
EG 728 kN 
EGVB 1226 kN 

8235 
RH8 230/ 100/ 7 
RH8 120/ 60/ 7 
B 57/2,5 
x 100/8 80/8 

8235 
80 x 230mm2 (hoh 500mm) K30 
50 x 100mm2 
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Het membraandak 

Het membraandak is een zadeldak, waarvan de draagrichting aan de ronding van de dakbogen 
wordt afgespannen. De spanzijde wordt afgespannen aan de balk M. 
De gebruikte krachtdichtheden zijn; X, V, rand; 2: 1: 11 

--L-f- t-t-
1 

Kabels in X-richting 
Kabels in V-richting 
Randkabel 

(rood) 
(blauw) 
(groen) 

---l--+ - 1-- 1-+- 1-+-l-l-+-+-+-l-- - - t-

{ 

Oe voorspanning uit de krachtdichtheden van 
nulvorm is zeven maal vermenigvuldigd, zodat alle 
kabels in trek blijven en er geen druklasten meer zijn. 

De bogenconstructie en het plateau zijn m.b.v. SCIA ESA berekend en gecheckt en het 
membraandak m.b.v. het programma GSA. In dit verslag worden de resultaten van de 
berekeningen, kort en bondig weergegeven, bijgevoegd met uitleg en soms berekeningen. In de 
bijlagen staan enkele constructiedetails. 
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Afmetingen 

Alle maten in meters 

Afstudeerproject 

zijaanzicht 
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Het Membraandak 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de werking van een membraandak, geïllustreerd met 
een handberekening. Vervolgens wordt met GSA het dak ontworpen. 
Het type dak, dat wordt ontworpen is een zadeldak. Aan de ene zijde wordt het dak 
voorgespannen op de boog en aan de andere zijde wordt het dak voorgespannen aan de 
boogpoten, die met elkaar verbonden zijn. De twee krommingen vormen op deze wijze een 
antielastisch dak. Hierbij zijn de stralen van de gespannen zijden tegengesteld aan elkaar. Oe 
kromming gemaakt door de boog is de draagrichting en de kromming ontstaan door het spannen 
aan de is de · 

~~~-------~--~ 

nor<>c::ronn 1n een gegeven richting neemt de spanning van de draagzijde toe en 
van de spanzijde af. In het geval, dat deze externe belasting in omgekeerde richting aangrijpt 
gebeurt het tegenovergestelde; de spanning van de draagzijde neemt af en de spanning van de 
spanzijde neemt toe. 
Het verschil in kromming van de zijden t.o.v. elkaar is van invloed op de hoeveelheid toename/ 
afname van de externe spanningen. 
De belangrijkste regels van het totale krachtenspel zijn; 
- bij afname van trekspanning mag de trekspanning nooit kleiner dan nul zijn; aangezien een 
spanningsloos doek gaat plooien, frommelen, enz. 
- bij toename van de trekspanning mag de maximale spanning van het gegeven materiaal nooit 
overschreden worden; aangezien het doek dan bezwijkt. 

~ belasting 

- draagkabel 
spankabel 

Om de werking van het membraandak te verduidelijken wordt een handberekening gemaakt. 
Eerst worden de sneeuw en wind belastingen bepaald . 
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Handberekening 

Belastingen 

Veiligheidsklasse lil UGT; Yv = 1,5 

-Wind: 

Prep;wind = Cdim x C;ndex x Ce9 x q>, x Pw 

Prep;wind 
cdim 
Cindex 
Pw 

= windbelasting in kN/m 2 

=factor voor afmetingen van het gebouw; NEN 6702, tabelll 
= windvormfactor 
= extreme stuwdruk afhankelijk van locatie en hoogte 

Voor gebouwen met h<50m en hoogte/ breedte < 5m zijn Ceq en q> 1 = 1 ,0 

P rep;wind= 0,92 X 1 , 1 X 1,1 = 1,11 kN/m
2 

-Sneeuw: 

P rep;sneeuw= Psneeuw X C;ndex 

Psneeuw 
Cindex 

=gemiddelde sneeuwbelasting 
= sneeuwvormfactor; NEN6702; voor platte daken 

Prep;sneeuw= 0,7 X 0,8 = 0,56 kN/m2 
(belasting op het membraandak beschouwd als belasting voor een plat dak) 

-EG: 

= 0,92 (-) 
=1,1 (-) 
= 1 , 1 (kN/m2

) 

= 0,7 
= 0,8 

Het eigen gewicht van een membraandoek is zeer laag en wordt dus verwaarloosd. 

Pd;wind = Yv X Prep;wind 
P d;sneeuw= Yv X P rep;sneeuw 

= 1 ,5 x 1,11 = 1 ,67 kN/m2 

= 1 ,5 x 0,56 = 0,84 kN/m2 

Dak wordt berekend op sneeuw en windzuiging per meter; 
qsneeuw = 0,84 kN/m en qwind = -1,67 kN/m. 

(in het voorbeeld is voor de windzuiging de windvormfactor 1 ,0 aangehouden) 

Formules voor het bepalen van de spanning en het membraandak 

Antielastisch membraandak, hierbij zijn de stralen van de gespannen zijden tegengesteld aan 

Afstudeerproject 

.p. ('%,~) elkaar (vandaar het minteken). 

\ 
~- (J"d (J"s 

':,. / 1 q=---
. -llr_.-1/j-( :J;t) Rd R, 

· Ç!J%} q = belasting 

1 --: J ad = voorspanning draagzijde; ronde boog zijde 
· -~~ 0 5 = voorspanning spanzijde; tui zijde 

I'A.AJ Rd =straal draagzijde; ronde boog zijde 
I· f' Rs = straal spanzijde; tui zijde 
I 

Transmali Amsterdam; De Constructie van de Brug 
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De externe belasting q wordt verdeeld in de 
beide richtingen naar de stijfheidverhouding 
van de membraanstroken, vergelijkend met 
een veersysteem. De stijfheidverhouding is 
eveneens van belang voor de 
beginvoorspanning op het membraan. 

- Veerstijfheid membraanstrook 

Voor het bepalen van de stijfheid (k) van een 
membraanstrook zijn de volgende formules 
gebruikt. Vertikaal verdeelde belasting p 
wordt in dit geval dus q per meter membraanstrook. 

I 

"; r·:·:-;:·:·:-: :-:~_:_:_ ~-;:·:·;-----------------
s 

,, z {~+W' rJ ' ...... ~ ,, +<\s 

. ' 
( 

f . ~ l ~ ( Snieuw -l) 
metlw g / k = q = _!L (per meter membraandoek) 

fnieuw - fo !lj 

Parameters van het dak 

-Drager 
Overspanning ld = 22m; initiële doorhang fod = 2,5 m; materiaal E~ = 160 kN 
-Spanner 
Overspanning ld = 12m; initiële doorhang fod = 1 ,0 m; materiaal E~ = 160 kN 

Verticale veerstijfheid per 1 meter membraanstrook 

I 

-drager; ~ (kN/m) 

ld = 22 m, fOd = 2,5 m, E~ = 160 kN en q = 1 kN/m 

s, z {I +H ~' n= 22,76 m H ~ ~~ = 24,2kN 

Snieuw = S 0 + /1s = 22,76 + 3,44 = 26,2 m 

3,44 m 

f [ 3 ( S nieuw l) 
nieuw ~ 8 -~-- = 5,89 m k = q = _!L = 0,29 kN/m per meter membraan 

fnieuw - fo !lj 
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- Spanner; ks (kN/m) 

~ = 12 m, fOd = 1,0 m, E~ = 160 kN en q = 1 kN/m (zie formules boven) 

ks = 0,59 kN/m per meter membraan 

- Procentuele verhouding veerstijfheden 

kd = 0,24 kN/m; ks = 0,59 kN/m 

kd k 
Stijfheidverhouding; = 0,332 => 33 %en s = 0,668 => 67% 

kd + ks kd + k,. 
De externe belasting wordt opgenomen in deze verhouding; 
de drager 33% en de spanner 67%. 

Membraanspanningen 

- Parameters 

Dak wordt berekend op sneeuw en windzuiging per meter; 
qsneeuw = 0,84 kN/m en qwind = -1 ,67 kN/m. 

Stralen; Drager Rd = 25,45 men spanner Rs = 18,5m 

Stijfheidverhoudingen: kd 0,332 en ks = 0,668 
kd+k, kd+ks 

- Beginvoorspanningen 

In geval van Sneeuw (qsneeuw = 0,84 kN/m2
) 

Benodigde voorspanning in de drager; aJ 25,45- 0/18,5 = 0,668 x 0,84 advoor = 14,28 kN/m 
Beginspanning in de spanner (q = 0); 14,28/ 25,45- a 5/ 18,5 = 0 Osvoor = 10,38 kN/m 

In geval van Windzuiging (qwind = -1,67 kN/m2
} 

Benodigde voorspanning in de spanner; 0/ 25,45- as/18,5 = 0,332 x -1 ,67 Osvoor = 10,25 kN/m 
Beginspanning in de drager (q = 0} ; aJ 25,45- 10,25/18,5 = 0 advoor = 14,11 kN/m 

- Bepalen beginvoorspanning 

Om spanningsloosheid van het membraan te voorkomen worden de beginvoorspanningen met 
10% vergroot. De maatgevende beginvoorspanningen zijn in het geval van sneeuw; 

advoor = 14,28 kN/m en Osvoor = 1 0,38 kN/m 
De beginvoorspanningen worden dus advoor = 15,71 kN/m en Osvoor = 11,42 kN/m 

- Spanningstoel-afname 

In geval van Sneeuw (qsneeuw = 0,84 kN/m 2
) 

Toename drager; l!ad = 0,332 x 0,84 x 25,45 
Afname spanner; f!as = -0,668 x 0,84 x 18,5 

In geval van Wind (qwind = -1 ,67 kN/m2
) 

+ 7,09 kN/m 
- 10,38 kN/m 

Toename spanner; l!a5 = 0,668 x 1,67 x 18,5 + 20,65 kN/m 
Afname drager; l!ad = -0,332 x 1,67 x 25,45 = - 14,1 OkN/m 
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- Maximale spanning 

In geval van Sneeuw (qsneeuw = 0,84 kN/m2
) 

Drager; 
Spanner; 

admax = advoor + óad = 15,71 + 7,09 = 
asmax = asvoor + 11as = 11 ,42- 10,38 = 

In geval van Windzuiging (qwind = -1 ,67 kN/m2
) 

Drager; 
Spanner; 

Conclusie 

admax = advoor + óad = 15,71 -14,10 = 
asmax = asvoor + 11as = 11 ,42 + 20,65 = 

+ 22,81 kN/m 
+ 1,04 kN/m 

+ 1,62 kN/m 
+ 32,07 kN/m 

De stijfheid van een kabelsysteem wordt bepaald door de toename van de doorhang bij een 
belasting q. De belasting q wordt omgezet in een kabelkracht H, die de kabel uitrekt en voor een 
toename van de doorhang zorgt. Van invloed zijn hierbij de initiële doorhang (fa), overspanning I 
en natuurlijk de stijfheid van het materiaal (EA). 

De werking van het membraandak is inherent aan het kabelsysteem, alleen de kabelkrachten 
worden in dit geval gespreid over het doek (kN/m). Aangezien bij het doek in twee richtingen de 
EA ongeveer hetzelfde is, zijn alleen de initiële doorhang (fa) en overspanning I van belang. Hoe 
groter de initiële doorhang is, hoe kleiner de toename van de doorhang en hoe groter de stijfheid 
k. Een grote kromming van het dak zorgt voor meer stijfheid. 

De belasting q wordt verdeeld naar de stijfheidverhouding van de beide daken, aangezien de 
daken een verensysteem vormen. De veer met de hoogste veerstijfheid neemt het grootste deel 
van de belasting op. De dakrichting met de meeste verhoudingsgewijze kromming, neemt dan 
ook de meeste externe belasting op. Is de externe belasting naar beneden gericht (Fz), in dit 
geval sneeuw, dan nemen de spanningen in de draagrichting toe. Bij een omhoog gerichte (-Fz) 
belasting, bijvoorbeeld windzuiging, nemen de belastingen in de spanrichting toe, zoals het 
rekenvoorbeeld mooi illustreert. 
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GSA berekening 

Voorwaarden 

In GSA is het membraandoek geschematiseerd als een kabelnet , waarbij de stalen kabels hoh 1 
meter van elkaar liggen in zowel X als V-richting. De stalen staven hebben parameters gelijk aan 
die van een membraandoek. Kabel X en Kabel Y; geschematiseerd als kabeltjes van 0 1 Omm 
oppervlak; 78,5mm2

. De randkabel is geschematiseerd als een kabeltje van 0 25mm oppervlak; 
490,9mm2 

Het kabelnet moet voorgespannen worden, waarbij in geval van de afzonderlijke 
belastinggevallen nooit druklasten in het net mogen voorkomen, aangezien het membraandak 
dan gaat plooien . 

Eveneens moet er rekening gehouden worden met de maximum treklast in de kabels, aangezien 
een membraandoek een groot plastisch gebied heeft en te hoge belastingwaarden een probleem 
vormen. 
Als toetsingscriteria van een membraandoek wordt doorgaans genomen; 
8 x voorspanning + 4 x (maximale waarde BGT - voorspanning) < maximale trekspanning van 
hettype membraandoek. 
2 x voorspanning+ 1 x bijkomende belasting"' 25% van de totale trekspanning. 
Al de belastingen zijn dus in de bruikbaarheids grenstoestand getest. 

Aan de verplaatsingen van het kabelnet/ membraandoek worden geen eisen gesteld, zolang 
deze niet al te extreem zijn. In geval van extreme sneeuw- of windbelasting is het niet storend, 
dat het dak enkele tientallen millimeters vervormt. 

De opleggingen van het membraan zijn in een boogvorm in het programma GSA ingevoerd, 
waarbij de plaatscoördinaten van deze opleggingen overeen komen met plaatscoördinaten van 
de bogenconstructie. 
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Belastingen 

EG 

Het eigen gewicht van een membraandoek is zeer laag en is verwaarloosbaar. 

Wind 

P dwind = 1 , 11 kN/m 2 

Er is sprake van windbelasting in X of V-richting gepaard met windwrijving. 

Combinatie; Wind XI V Combinatie; Sneeuwwind 
De dimensie factor Cindex is als volgt verdeeld over de boog; 

wind in X-richting wind in V-richting 

Sneeuw 
Pd·sneeuw= 0,56 kN/m

2 

Combinatie; Sneeuwhorizontaal Combinatie; Sneeuwwind 

ll ~ 
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Farmfinding 

De force-density methode wordt toegepast voor het farmfinden van een constructief model. Er 
wordt gebruikt gemaakt van een wiskundige plaatsbepaling van de knooppunten, waarin een niet
lineair stelsel getransformeerd wordt tot een lineair stelsel, wat met een iteratiestap opgelost kan 
worden. De krachtdichtheid van een kabelelement wordt verkregen door zijn interne axiale kracht 
te delen door zijn lengte. 
Met het variëren in onderlinge verhoudingen van de krachtdichtheden tussen de verschillende 
elementen kan de vormgeving geoptimaliseerd worden. Als de vorm naar tevredenheid is, kan 
een statische analyse gedaan worden. 
De lengte van een lijnelement tezamen met zijn krachtdichtheid geeft de kracht in het element. 
De stijfheid EA van het element geeft dan de onbelaste lengte van het element. Deze gegevens 
vormen het uitgangspunt van de analyse. De onbelaste lengten van de elementen en de 
coördinaten van de knooppunten leveren een voorgespannen constructie. 

Allereerst wordt een nulvorm bepaald door het variëren van de 
krachtdichtheden. Vervolgens zal de nulvorm door het 
aanbrengen van externe belasting gaan vervormen, waardoor het 
krachtenspel verandert en er drukkrachten kunnen ontstaan. 
Door middel van het vermeerderen van de voorspanning van de 
nulvorm kunnen drukkrachten tegengegaan worden. Wordt deze 
voorspanning te hoog, dan moet de nulvorm aangepast worden 
en begint alles van voor af aan. 
De nulvorm kan dus allerlei gedaanten aannemen; hoe krommer 
hoe beter, echter hier is weer hoogte voor nodig etc. 
Voor de ontwerper is de nulvorm van het membraan van groot belang, 
toeschouwer zo mooi mogelijk moet zijn. 

omdat deze voor de 

Kabels in X-richting 
Kabels in V-richting 
Randkabel 

(rood) 
(blauw) 
(groen) 

--+- 1---f--

~ T j -~~~r1-~·~TT~4~--~-~ 

De hierop volgende plaatjes geven weer hoe de nulvorm eruit komt te zien bij aanpassingen van 
de krachtdichtheden van de kabels in X-richting, V-richting en de randkabeL 
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Afstudeerproject 

Optie A; Krachtendichtheid 

X; Y; Rand; 1 ; 1 ; 11 

Optie B; Krachtendichtheid 

X; Y; Rand; 2; 1; 11 

Optie C; Krachtendichtheid 

X; Y; Rand; 3; 1; 11 
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Optie D; Krachtendichtheid 

X; Y; Rand; 2; 1;4 

Optie E; Krachtendichtheid 

X; Y; Rand; 2 ; 1;25 

Uiteindelijke formfind krachtdichtheden; 

Optie A 

Bij gelijke krachtdichtheden in X en Y -richting ontstaat er een zeer gekromd dakvlak. De 
dakhoogte in aanzicht is zeer gering en is niet esthetisch en deze optie is afgevallen. 

Optie B 

Bij een te groot verschil in krachtdichtheden van de X en V-richting ontstaat een hoger 
dakaanzicht, maar liggen de relatieve veerstijfheden van de drager en spanner te ver uit elkaar 
waardoor één richting harder werkt dan de andere. Dit is nadelig bij het aanbrengen van externe 
belasting en voorspanning . Tevens kan er weinig voorspanning op de hoge krachtdichtheid in x 
richting aangebracht worden, aangezien dan snel de maximum aan trekspanning bereikt wordt. 
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OptieDen E 

Hoe hoger de krachtendichtheid in de randkabel, hoe strakker en rechter deze kabel wordt. Wat 
tot gevolg heeft dat de ingang naar het plateau van het de bogenconstructie minder mooi wordt. 
Hoe lager deze krachtendichtheid is hoe krommer de ingang, maar de totaalvorm wordt dan ook 
minder mooi. 
Hoewel lagere krachtdicht voordeliger is voor de betonconstructie, omdat de spankrachten dan 
simpelweg lager zijn, is uit esthetisch oogpunt gekozen voor een tussenliggende krachten 
dichtheid van de randkabel van 11 . 

De uiteindelijk gekozen krachtendichtheid is Optie C 
X; V; Rand; 

Maxima en minima 

2; 1; 11 

Twee belastinggevallen bleken cruciaal voor het ontwerpen van het dak; de wind in X-richting en 
de wind in V-richting. 

De maxima in het dak ontstaan bij wind in X-richting. Hierbij worden de kabels in V-richting 
ontlast en de kabels in X-richting belast. Een optelsom van aaneenliggende kabels zorgt voor 
maximale trekkrachten in de top van het dak. 

De minima ontstaan bij windzuiging door de wind in V-richting. Hierbij neemt de kracht in de 
kabels in V-richting toe en in de kabels in X-richting af. In het midden van het dak ontstaat een 
bijna spanningsloze zone van kabels in X-richting. 

Maxima aan de top; belastinggeval Wind X Minima in het midden; Belastinggeval Wind Y 
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Resultaten 

Omdat de nulvorm bij het aanbrengen van externe belasting gaat vervormen, kunnen er 
drukspanning in het kabelnet ontstaan. Om dit te voorkomen worden alle krachtdichtheden van 
de nulvorm met eenzelfde factor vermenigvuldigd. Na enkele modelletjes te hebben getest bleek 
het voldoende te zijn zeven keer de voorspanning uit de nulvorm aan de brengen. 

Belastinggevallen (BGT) 

A1: 7 x voorspanning 
A2: 7 x voorspanning + 1 x windX + 1 x windwrijvingX 
A3: 7 x voorspanning + 1 x windY + 1 x windwrijvingY 
A4: 7 x voorspanning + 1 x sneeuwhorizontaal 
A5: 7 x voorspanning + 1 x sneeuwwind 

A 1 : 7 x voorspanning 

.. , 
p,. 
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A2.: 7 x voorspanning + 1 x windX + 1 x windwrijvingX 
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A3: 7 x voorspanning + 1 x windY + 1 x windwrijvingY 
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A4: 7 x voorspanning + 1 x sneeuwhorizontaal 

- .. 1. 

.... .• f=-- --- .. 
.a.. ,_ -~ - ... 

-f- '- - rf -~ 

r-
,_ 

f;- """'" Pin - '~ 

-.. I - - p 

' r- -. ·- r=- r= r-

.... 
- r-- ~ !-

~·· "" I 

'" \ t.j-çf p I~ 

\ - .-- - ';:I 
P•• ,-~ la.. --

.. 

'"'.: .. - -r;:,. -J:"' ~PlO 

~·· 
•.. 

~on ~r----, I ..-,r-'~ Ul fi:n 
JP;;;---1--t---- r- ,.._ • - ..-. - ~ ...t --- -----~·· ~ r--~~~ y .~ ~r-- ...h> 1_ Ir lp~ 

r~aj \ 
Pe• / \ 

p;" 

~ .. 
p,. 

\ I 
~. \ I 
"'"\ -- ~ [ ~ 1 

·~.. ~---~----- - .... r á a .... ~'--+-r-
( p,. 

~p.;-1-----~-" I.-' l,.--4";'"' -- - - - --
r----, Pon 

1..-,J -...______J ~' ..... 
~.,V Pon ... p", 

Afstudeerproject Transmalt Amsterdam; Oe Constructie van de Brug 
-21-

Pin 

Po 

P<n 

p,,., 

p 

"'" 

Ebt'T't t .!! lUl. 0 I G2 

sa.~ ~ ' ::~ . e 

~., F-I!';Jt'2. ~- 1~.0 

Sala. · : .:.& 

Ret: tve T - ~t•ti -: . 1 l ! .D 
0-!,:: .. : :1 l l.e. o..l 

08-2008 



A5: 7 x voorspanning + 1 x sneeuwwind 
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Conclusie 

Richting X 

Maximale beginvoorspanning 
Maximale spanning in het geval wind in X-richting 
Minimale spanning in het geval wind in V-richting 

Richting Y 

Maximale beginvoorspanning 
Maximale spanning in het geval wind in X-richting 
Minimale spanning in het geval wind in X-richting 

17,77 kN (per m) (staaf 118) 
35,24 kN (perm) (staaf 118) 
0,204 kN (perm) (staaf 135) 

10,51 kN( per m) (staaf 486) 
31 ,93 kN (perm) (staaf 486) 
2,639 kN (perm) (staaf 237) 

Minimale spanning> 0,0 =>nooit drukspanning in het doek! 

Bepaal het type doek 

Drager; richting X 
Spanner; richting Y 

2 x 17,77 + 1 x (35,24 -17,77) = 53 kN 
2 x 10,51 + 1 x (31,93 -10,51) = 42 kN 

circa 25% van 196 kN 
circa 25% van 166 kN 

Polyester PVC type 5 
Maximale tensile strength 196 kN drager richting en 166 kN spanner richting 
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Reactiekrachten 

R r k ht r k ··d eac re rac en 1n erztJ• e 
Node A1 A2 A3 A4 A5 268 

IFI IFI IFI IFI IFI 18~J59 r~-~ 
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] 

260f 
258 81,90 63,24 124,10 48,81 72,12 ~ 
259 6,88 20,51 9,11 6,86 7,98 ~ 
186 15,89 36,60 15,75 25,14 22,96 
260 10,38 25,12 12,60 11,06 11,62 193 

191 15,86 32,73 13,08 26,14 22,85 
192 13,72 25,19 9,55 24,26 19,07 194 --
193 16,30 31,79 9,91 26,51 20,23 73 

194 17,45 34,51 6,25 27,52 20,02 
73 17,77 35,25 4,17 27,83 19,42 êl__ 

63 17,45 34,51 6,90 27,52 21,56 
62 16,30 31,79 12,44 26,51 23,33 

62 

61 13,72 25,19 20,05 24,26 23,75 61 

60 15,86 32,73 33,11 26,14 28,99 
------, 

261 10,38 25,12 14,48 11,06 12,33 ~lZftT\ 
54 15,89 36,61 34,20 25,14 29,99 

~-_, ~ 262 6,88 20,51 9,23 6,86 7,64 - ~52 -

263 81,90 63,23 119,50 48,8 62,74 

Reacktiekrachten rechterzijde 
Node A1 A2 A3 A4 A5 

2M 

IFI IFI IFI IFI IFI 

264 72,13 
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] 
81,91 51,82 124,10 48,81 

265 6,88 9,58 9,12 6,86 7,99 
242 15,89 28,33 15,75 25,14 22,95 

~242 .2~47 
~-248 

266 10,38 13,38 12,6 11,05 11,62 _ _ 249 

247 15,86 29,14 13,07 26,13 22,85 
248 13,72 25,85 9,55 24,26 19,08 

250 

249 16,30 28,29 9,92 26,51 20,23 __ 88 

250 17,46 29,42 6,25 27,52 20,02 
88 17,77 29,77 4,17 27,83 19,42 138 

138 17,46 29,42 6,90 27,52 21,56 
137 16,30 28,28 12,44 26,51 23,34 

_ _ 137 

136 13,72 25,85 20,06 24,26 23,76 136 

28,99 
12,32 

135 15,86 29,14 33,10 26,13 

29,98 
267 10,39 13,38 14,48 11,05 

7,64 
130 15,89 28,33 34,19 25,13 
268 6,88 9,58 9,23 6,86 

~?5 
~-130 

269 81,91 51,81 119,50 48,81 62,75 

De reactiekrachten in de hoekpunten zijn hoger, aangezien aan deze punten het dak wordt 
afgespannen. Deze hoekkrachten hadden ook lager kunnen zijn, maar dit heeft consequenties 
voor de nulvorm van het membraandak (zie het stuk formfinding; de krachtendichtheid van de 
randkabel is op 11 gezet). 

De maximale reactiekracht is 35,25 kN in knoop 73 in het geval wind in X-richting. 
De minimale reactiekracht is 4,17 kN in knoop 73/88 in het geval wind in V-richting. 
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Verbindingsdetails 

Zie bijlage 1; verbinding van membraandak aan de betonboog 

- Het membraandoek aan betonnen boog 

Het membraandoek wordt m.b.v. een monostreng voorspansysteem aan de betonnen bogen 
afgespannen. Aan de streng is een aluminium grijper bevestigd, waarin de pees van het 
membraandoek vastgemaakt wordt. De streng wordt door een omhullingsbuis aan de bovenzijde 
van de betonboog m.b.v. een wig en een ankerplaat voorgespannen en verankerd . 
Gelet moet worden om de roestvorming van de strengen tegen gaan. Om het plaatselijk splijten 
van het beton tegen te gaan bij de inleiding van de spankracht, kan spiraalwapening toegepast 
worden. 

Over te dragen belasting als het doek per meter wordt afgespannen aan de boog 

Voorspanning; 
Max extra spanning; 

1,2 x 17,77 = 
1,5 x (35,25- 17,77) = 

21,32 kN 
26,22 kN + 
47,54 kN 

Er kan ook gekozen worden het doek per halve meter af te spannen, waardoor de spanbelasting 
gehalveerd wordt. De puntbelastingen van het doek worden dan steeds meer in een lijnbelasting 
op de boog aangebracht. Het levert echter wel meer verankeringspunten op. 

Alhoewel een rond betonprofiel voor de richting van het afspannen eenvoudiger was geweest, is 
om uiterlijke redenen gekozen voor een rechthoekige doorsnede vanwege het totaalbeeld van de 
bogenconstructie. Er moet dus goed bekeken worden hoe de omhullingsbuizen door het profiel 
gaan en waar de verankeringspunten liggen ivm de wapening in de betonconstructie. 

- Het membraandoek aan balk M 

Het afspannen van de spankabel van het doek aan de balk M gebeurt 
op dezelfde wijze als aan de boog. Aan deze spankabel wordt m.b.v. 
profielen wederom het membraandoek bevestigd. 

Blauwe spankabel 
Voorspanning; 
Max extra spanning; 

Afstudeerproject 

1,2 x 81,9 = 

1 ,5 x (119,5- 81 ,9) = 
98,3 kl\l 
56,4 kN + 
154,7 kN 
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De Bogenconstructie en het Plateau 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden het plateau en de bogenconstructie berekend en de totstandkoming 
uitgelegd. De opbouw van het model is al in het hoofdstuk Constructie besproken. De op het 
model aangebrachte belastingen zullen worden weergegeven. Vervolgens worden de resultaten 
van het plateau besproken, gevolgd door die van de bogenconstructie. 

Belastingen 

Toegepaste belastinggevallen; Veiligheidsklasse 111 

-EG 
- boogconstructie 
- het plateau 
- prefab betonnen verbindingsstuk 300 kN per kant 
(2 brugdelen x 15m lang x 2m breed x 0,3m hoog x 24 kN/m3 circa 2/3 van de belasting 
door bogenconstructie gedragen => naar boven afgerond 300 kN) 

-VB; personen 

VB extreem= 
VB momentaan = 0,8 x 5,0 = 

5,0 kN/m 2 

4,0 kN/m 2 

VBmem 
VBemm 
VBxex 
VBexx 

1 ,0 VB (momentaan/extreem/momentaan) 
1 ,0 VB (extreem/momentaan/momentaan) 
1,0 VB (niets/extreem/niets) 
1 ,0 VB (extreem/niets/niets) 

Uiterste grenstoestand 

Combinatie met 1 ,2 eigen gewicht en 1 ,5 veranderlijke vloerbelasting 
UGT mem 1 ,2EG + 1 ,5VB 
UGT emm 1 ,2EG + 1 ,5VB 
UGT 1 ,35EG 1 ,35EG 

Bruikbaarheids grenstoestand 

Doorbuiging van de plaat 
BGT EG 1,0 EG 
BGT EGVB 1,0 EG+ 1,0 VB 
BGT EGVBkruip met een aangepaste E => E ·b~ = 17500 N/mm2 

1,0 EG+ 0,6 VB (4,0 kN/m2 momentaan over hele plaat) 
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Voor de doorbuigingen en scheefstand van het stalen vakwerk zijn alleen de bijkomende 
doorbuigingen bekeken, veroorzaakt door veranderlijke belasting. 

BGT VBmem 
BGT VBemm 
BGT VBxex 
BGT VBexx 
BGT VB wind XIV 

- Membraandak 

1 ,0 VB (momentaan/extreem/momentaan) 
1 ,0 VB (extreem/momentaan/momentaan) 
1,0 VB (niets/extreem/niets) 
1,0 VB (extreem/niets/niets) 
1 ,0 VB wind XIV 

Reactiekrachten uit het hoofdstuk membranen. 
- voorspanning 
-wind X 
-wind Y 
- sneeuwhorizontaal 
- sneeuwwind 

De reactiekrachten zijn als volgt op het dak gezet; 
De membraandakbelasting is in drie gelijke zones in de juiste hoek op de boog gezet. Vervolgens 
is m.b.v. factoren de hoeveelheid membraandak belasting aangepast aan het optredende 
belastinggeval. 
De spanlast van de andere zijde van hel membraandak is m.b.v. vector lasten op het juiste 
aangrijpingspunt gezet. Aangezien de spankabel niet precies in het vlak ligt als het 
verbindingstuk M, is een extra naar binnen gerichte belasting op het aangrijpingspunt gezet. 

-Wind 

Omdat het plateau op 1 Om hoogte ligt en de boogconstructie op 20m hoogte zal de windbelasting 
iets verschillen. 

P rep;wind = Cdim x C ;ndex x C e9 x <p1 x Pw 

Prep;wind = windbelasting in kN/m2 

Cdim =factor voor afmetingen van het gebouw; NEN 6702, tabel 11 
cindex = windvormfactor; loefzijde; 0,8 en lijzijde 0,4 
Pw = extreme stuwduk afhankelijk van lokatie en hoogte 
Voor gebouwen met h<50 m en hoogte/ breedte < 5m zijn Ceq en <p1 = 1 ,0 

P rep;wind;plateau 

P rep;wind;bogen 

Afstudeerproject 

= 0,94 x 0,88 x 0,8/0,4 = 0,66/ 0,33 kN/m2 

= 0,92 x 1,1 x 0,8/0,4 = 0,81/0,40 kN/m2 
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Het vakwerk is als een geheel gesloten gedeelte van 1 ,5 meter hoog beschouwd. 
Hierbij is 2/3 van de windbelasting op de onderregel gezet en 1/3 op de bovenregel van het 
vakwerk. 

Wind op de boogconstructie profielen ; gemiddelde profielafmeting 560 x 720 mrn2
; 

wind X 0,80/0,40 x 0,72 = 0,58/0,3 kN/m 
wind Y 0,80/ 0,40 x 0,56 = 0,45/ 0,22 kN/m 

Alle windwaarden worden met 1,1 vermenigvuldigd om de windwrijving in rekening te brengen. 

UGT mem; 1 ,2 EG + 1 ,5 V8mem +dak (1 ,2 x voorspanbelasting GSA) 
UGT emm; 1 ,2 EG + 1 ,5 V8emm +dak (1 ,2 x voorspanbelasting GSA) 
UGT Wind X; 1 ,2 EG + 1 ,5 Wind X+ dak (reactiekrachten UGT wind X GSA) 
UGT Wind Y; 1 ,2 EG + 1 ,5 Wind Y +dak (reactiekrachten UGT wind Y GSA) 
8GT => zie UGT veranderd met veiligheidsfactoren = 1 ,0 

- Gebruikte elasticiteitsmodules 

De bogenconstructie bestaat louter uit niet gescheurde prefab betonelementen, die 
voorgespannen zijn. Hierdoor kan de engescheurde E-modules gebruikt worden voor alle 
kortdurende belasting . 
865; E'b = 38500 N/mm2 voor de belastinggevallen 8GT. 

Voor de langdurende belastingen E 'b~ = E'b I (1 + 3f.t q>) met q> = 1,6 (kruipcoëfficiënt 865 in de 
buitenlucht). E'b~ = 17500 N/mm2 

Voor de toesting van de 2e orde effecten is de fictieve E-modules gebruikt m.b.v. tabel 21 V8C. 
Voor 865 (met an = 0,1 en w0 = 2,5 aanname); 2800an + 4600w0 + (34000-2800w0) an > 6400. 
E'1 = 17000 N/mm2

. 
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Het Plateau 

Ontwerpproces van het plateau 

Om gevoel voor de krachten, hoogte en dimensienering te krijgen is begonnen om in SCIAESA 
allerlei modellen in te voeren. Het allereerste model was een eenvoudige ellipsvormige plaat van 
louter beton, die aan enkele tuidraden werd opgehangen en in het midden werd gestabiliseerd. 
Door het hoge eigen gewicht, kruip en door de architectonische niet spannende indeling zijn de 
volgende modellen gemaakt. (model1; volgende pagina) 
Bij volgende modellen werden sparingen en ribben in het midden toegevoegd om de doorbuiging 
en kruip tegen te gaan . Ook is met de plaats van de opleggingen geschoven en gespeeld. 
Het toepassen van naast elkaar liggende tuidraden bleek vaak overbodig, aangezien de buitenste 
tuien de meeste belasting opnamen. (model4/7) 

Voor de opname van belastingen in X en V-richting; 
stabilisatie van het plateau, waren twee mogelijkheden. 
De eerste mogelijkheid was het stabiliseren van de plaat 
aan de benen van de boog (zoals op de foto afgebeeld). 
De tweede mogelijkheid was het stabiliseren van de 
plaat op het middenstuk van de kruisende bogen, 
waarbij dit middenstuk moest worden verhoogd. De 
eerste modellen zijn gebaseerd op stabilisatie op de 
benen, hierbij liggen de opleggingen verder uit elkaar. 
Omdat het plateau op deze wijze constructief en 
architectonisch niet helemaal logisch is vanwege het 
ontmoetingspunt en omdat er aan de andere zijde van 
de bogenconstructie een verbindingsbrug met de mali bevestigd moet worden, is ervoor gekozen 
het plateau te stabiliseren op een verhoogd midden stuk. Plateau en het verbindingsbrug van de 
mali worden op het middenstuk gelegd en sluiten hierdoor beter op elkaar aan. 

Om de functionele indeling en de beleving van het plateau te verhogen is een verschil in 
materialisering toegepast; hout voor de rustzone en beton voor de loopzone. Het rustgedeelte is 
een bangkirai plankenvlonder, waarbij de planken een stuk uit elkaar liggen, om een 
steigergevoel in de lucht te creëren. De bezoekers kunnen door de kieren het water zien en 
horen en voelen ook de wind . Het loopgedeelte is van beton en staat voor zakelijkheid en 
snelheid. De volgende modellen moesten bestaan uit een middengedeelte van prefab beton, 
waaraan aan de zijkant houten balken hoh 500 a 600mm bevestigd moesten worden . Er moest 
een constructie komen waaraan de andere zijde van de houten balken bevestigd werden. Het 
eerste model was de ringbalk van beton, maar door de hoogte en uiterlijk van de betonnen 
ringbalk is ervoor gekozen alles in staal te doen; een stalen vakwerk, dat tevens als hekwerk 
dient, met een tussenbalk, bevestigd aan de betonnen plaat (model 10/ 11 ). 

Bij het laatste model zijn de onvolledigheden van het één na laatste model aangepast. De 
betonplaat is in tweeën gedeeld, de totale lengte van het plateau is verhoogd naar 18m en de 
tuidraden zijn aan de onderregel bevestigd. (model12) 

Bij het inbrengen van het plateau in de bogenconstructie bleek de 12,8m van het plateau niet 
voldoende te zijn en is de lengte 13,4m geworden. Het betongedeelte van het plateau moest dus 
verhoogd worden. 
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Model1 

11 ,5 x 19m2 ellipsvormig 
H = 350mm 
Betonkwaliteit C30/37"' B35 
Opleggingen; - 11, 12, 13 en 14; scharnier in X,V, Z 

- 1, 2, 3 enz; tuidraden 
Doorbuiging Uz 

BGT EG 
BGT EGVB 
BGT EGVBkruip 

Conclusies 

Uonbelast = 

Uvotbetast = 

Ukruip = 

-18,8 mm 
- 27,4mm 
- 60,9mm 

- Met 390kN wordt tui 1 het zwaarst belast zeker tov de andere tuidraden . 
-Met 9kN wordt tui 3 amper belast; deze kan weg. 
- De vloermomenten zijn niet noemenswaardig hoog. In X-richting zijn de zijkanten het stijfst, 
vandaar het negatieve moment met een doorbuiging in het midden. In V-richting zijn de positieve 
vloer momenten mooi over de vloer verdeeld met negatieve piekbelastingen aan de randen. 
- De doorbui in is te hoo ; door de krui belastin . 

Model4 

11 ,5 x 19m2 ellipsvormig 
H = 350mm 
Betonkwaliteit C30/37 "' 835 
2 sparingen niervormig 2 x 6m2 

1 tuidraad weggehaald 
Opleggingen; - 11 ,12, 13 en 14; scharnier in X, V, Z 

- 1, 2 enz; tuidraden 
Doorbuiging U, 

BGTEG 
BGT EGVB 
BGT EGVBkruip 

Conclusies 

Uonbelast = 

Uvolbelast = 
Ukruip = 

- 21 ,6mm 
- 31 ,3mm 
- 69,5mm 

-Met 373kN wordt tui 1 het zwaarst belast zeker t.o.v. de andere tuidraden. 
- Door het aanbrengen van de sparingen zijn de vloermomenten in X en V-richting hoger 
geworden in vergelijking met model 1. 
- Tussen de sparingen is het vloermoment in X-richting lager geworden, omdat de vloer de 
belasting in richting V is gaan afdragen. In deze richting is het vloermoment toegenomen. 
- De doorbuiging is iets toegenomen 31 ,3mm t.o.v. 27,4mm. Nog steeds is de doorbuiging te 
hoo . 
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Model? 

11 ,5 x 19m2 ellipsvormig 
Ringbalk H = 450mm C50/60 
Plaat H = 350 mm C30/37 2 sparingen 
Opleggingen; - 11, 12, 13 en 14 scharnier in X en Y 

- 1, 2, 3 enz; tuidraden 
Doorbuiging U, 

BGT EG 
BGT EGVB 
BGT EGVBkruip 

Conclusies 

Uonbelasl = 
Uvolbelast = 
Ukruip = 

- 12,2mm 
- 17,7mm 
- 41,0mm 

-Tui 1 wordt circa twee keer zo zwaar belast als tui 2. 
- De rand is nu verstevigd ; de belasting trekt nu hier naar toe 
- De momenten zijn relatief laag. 
- De doorbuiging is redelijk goed. Kruip is nog steeds een probleem. 
- Rin balk oo t hoo 

Model 10 Houtplaat 

11 ,5 x 19m2 ellipsvormig 
- 11 , 12, 13 en 14 scharnier in X en Y; rol in Z 
- 1, 2, 3 enz; tuidraden 

Constructiedeel 
-Twee betonnen elementen 2,8 x 14m2 

H = 400mm C50/60 
met 2 niervormige sparingen 2 x 6,5m2 

- Ringbalk 400 x 250mm2 C50/60 
- Houten balkenvloer (hoh 500mm) 

96 x 196mm2 K30 

Plaatdelen 
- Betonnen vloer H = 150mm C50/60 
- Houten plaat 80mm 

Doorbuiging U, 

BGT EG 
BGT EGVB 
BGT EGVBkruip 

Conclusies 

Uonbelasl = 

Uvolbelast = 
Ukruip = 

- 16,4mm 
- 35,7mm 
- 29,8mm 

- Oplegging 11 tlm 14 aan de boogpoten, moeilijk knooppunt. 
- De belasting gaat naar de hoge rand. 
- De momenten zijn relatief laag. 
- De doorbui in is hoo . 
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Model 11 Tussenplaat vakwerkrand 

13 x 16,5m2 ellipsvormig 
- 11 , 12, 13 en 14 scharnier X, Yen Z 
- 1, enz tuidraden 

Constructiedeel 
- Eén betonnen constructie-element 

H = 400mm 
met twee niervormige sparingen 
- Vakwerk van stalen profielen 
- Houten balkenvloer (hoh 500mm) 

96 x 250mm 2 

Plaatdelen 
- Houten planken 50mm 

Doorbuiging Uz 

BGTEG 
BGT EGVB 
BGT EGVBkruip 

Conclusies: 

Uonbelast = 
Uvolbelast = 
Ukruip = 

7,3 x 13m2 

C50/60 
2 x 6,5m2 

8235 

K30 

- 15,5mm 
- 25,6mm 
- 40,0mm 

-Er zal een zeeg toegepast gaan worden van 50mm. 
- De totale plaat moet iets langer. 
- Beton element => twee elementen van maken. 
-Betonnen elementen worden o ele d m.b.v. tando 

Het laatste model 12 

12,8 x 18m2 ellipsvormig 
-1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 scharnier X, Yen Z 
- 9, 10, 11 en 12 tuidraden 

Constructiedeel 

-Twee betonnen constructie-elementen 
3,3 x 12,8m2 h = 450mm B65 
met niervormige sparingen 1,7 x 6m2 

- Vakwerk van stalen profielen 8235 
- Houten balkenvloer (hoh 500mm) 

80 x 230mm2 K30 

Plaatdelen 

- Houten bangkirai planken 
50 x 100mm 
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Oe verbindingkrachten 

l. 

De verbindingskrachten vanuit het plateau op het kruispunt van de dakbogen zijn hieronder 
weergegeven . 

Het plateau wordt in X, V en Z-richting scharnierend opgelegd op beide kruispunten van de 
dakbogen. De twee plateaudelen worden over de lengte aan elkaar verbonden door het instorten 
van wapening , zodat de twee plaatdelen als een geheel met elkaar samenwerken. 
De verticale belasting wordt door een ongewapend elastomeer oplegstuk overgebracht op het 
beton van het kruispunt. De maximale verticale belasting is 237 kN bij het belastinggeval 
UGTemm (zie bijlage 2 voor het verbindingsdetail) 

Sn2/N 120 1 UGTmem/1 
Sn3iN1203 UGTmem i1 
Sn4!N1204 UGTmern /1 

Sn5itJ1208 UGTmem 11 

Sn6.1N1207 UGTmem i1 

Sn7!N1205 UGTmemi1 

Sn8/t·J 120 6 UGTmem/1 
Support Case 

Sn2/N1201 UGTemm12 

Sn3iN 1203 UGTemm/2 
Sn4/N1204 UGTemm /2 
Sn5itJ1208 UGTemm.l2 
Sn6/N1207 UGTemml2 

Sn7iN1205 UGT emnH2 

Sn8/N1206 UGTemm/2 

Afstudeerproject 

0,05 -3 ,33 208,31 0,00 
-0,04 -3,40 207,89 0.00 
0,27 -0,73 237,26 0,00 
0,19 0,58 237,42 0,00 

-0,11 3,38 208,27 0,00 
0,10 3,42 208,14 0,00 

-0,22 0,56 
Rx Ry 

[kN] [kNJ 

L.'fL.,J.) U,UU 

2,31 -2,04 206,06 0,00 

2,25 -4,90 201 ,56 0,00 
2,40 -7 ,12 224,22 0,00 
2,29 6,97 224,39 0,00 

2,14 4,91 201.93 0,00 

2,40 2,19 205.88 0.00 
1,94 -5,77 241,93 0,00 
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0,00 0.00 
0,00 0,00 
0 00 0.00 
0,00 0,00 
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0,00 

u,w u,uu 

0.00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
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;)111 1 1 ~ I~U~ UI.:> I VV L/\/\1,) -:.J,OL -:I,OL I 11 ,LO U IJU U,VV U,IIU 

Sn2JN1201 UGTWiXX/3 ..S,29 -1,92 161,61 0,00 0,00 0,00 

Sn3/I·J1203 UGTVVil0:13 ..S,38 0,41 161,18 0,00 0,00 0,00 

Sn4/N1204 UGT\NiXX /3 -5,61 10,57 176,50 0,00 0,00 0,00 

Sn51N1208 UGTVViXX13 -5,55 -11,91 176,60 0,00 0,00 0,00 

Sn6fN1 207 UGTWiXX/3 ..S,21 ..0,95 161,37 0,00 0,00 0',00 

Sn7fN1205 UGTWiX'X/3 ..S,37 2,30 161A4 0,00 0,00 0,00 

Sn8/N1206 UGTWiXX/3 -5,92 11,31 176,89 0,00 0,00 0,00 

Support Case Rx Ry Rz Mx My Mz 
[kN] (kNJ [kN] (kNm] (kNm) (kNm] 

tlr.~~·.a:~~~~lef~»' c..·-:· ~~:'~-=~--t~r;;C.(< 'l!r:iJ·~~,~~:-. t ~~·!J!o.,.lir:~"'St'J;;...~.-:.t~;;·:r .. • lfrtf4:~r~'E~""e-: ~~ ··S!:r..' ::_ ·,.._.: .. ~··'"R-i'S;;..:e.rh.r~_:~ 

;)11 111'1 I ~U~ UI.:> I ~VIT Tl<! 

Sn2/N1201 UGT\IViYY/4 

Sn31N1203 UGTWïYY14 

Sn4!N1204 UGTINiYY/4 

Sn5/N1208 UGTWiYYi4 

Sn6/N1207 UGTWiYY/4 

Sn1/N1205 UGTWiYYI4 

Sn81N1206 UGTWiYY/4 

0,24 

..0,24 

0,0'8 

0,24 

0,23 

..0,23 

..0,24 

-0,:10 

-7,19 

-7,19 

..S.96 

-5.19 

-3,64 

-3,66 

-5,26 

11, · ' 0 

161A9 

161,24 

177,59 

174,96 

161,23 

161,16 

174,84 

u,uu 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

u,vv 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

U,IIU 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

De horizontale belastingen worden m.b.v. een ingestorte boutverankering overgebracht. De 
maximale stabiliteitswaarden van het plateau is in de situatie UGTmem in V-richting 53 kN en in 
de X-richting 6 kN; een M20 bout voldoet. 

Conneetion 

Case 

farces 

I Conneetion I 

UGTmemJ2 FC3 

UGTmeml2 FC4 

UGTmem!2 FC1 

Case Conneetion 

UGTemml2 FC3 

UGTemmt2 FC1 

UGTemm/2 FC4 

6,17 

-0 01 

3,59 

-1 91 

-2 15 

-53.1 0 UGTWiJC•J4 F C3 

14.05 UGTV.fiXX/4 FC4 

13.98 UGWJiXXi4 

Case 

-52 13 UGTVViYY/5 FC4 

21,07 UGTVJiYYI5 FC3 

13,22 UGT'IJViYY/5 FC2 

12.90 

6.00 

7,85 

7.28 

-7 J.l 

-38,38 

28,49 

-30,19 

-8 ,55 

-8,70 

Omdat het plateau aan beide zijde vast is opgelegd zullen temperatuursschommelingen voor 
extra spanningen zorgen, hier zal rekening mee gehouden moeten worden . 
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Krachten in de tuikabels 

T1 

Trekkracht in Tuikabel (kN) 
T1 T2 T3 

Alleen EG 19 19 19 
UGT mem 116 116 116 
UGTemm 138 138 115 
UGTwind X 23 23 25 
UGTwind Y 20 28 20 

De hoogste tuibelasting is in het geval UGTemm en bedraagt 138 kN. 

Het EG van het plateau in de tuikabel zorgt voor een trekkracht van 19 kN. 

In het geval windzuiging: 

Prep;wind;plaleau= 0,94 X 0,88 X 0,7 = 0,504 kN/m
2 

Oppervlakte houtdeel plateau is 45m2 

Windzuigbelasting = 45 x 0,504 = 22,5 kN < 0,9 x 2 x 19 = 34 kN 

Het eigen gewicht van het plateau hoeft niet verhoogd te worden. 
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Verplaatsingen 

Lengte betonplaat 13,4m; hoogte 480mm 
Betonkwaliteit B65 

D I b""k d d b .. e max1mae 111 omen e oor UIQing 
De maximale bijkomende doorbuiging Uzmaxbikomend (mm) 

in het midden 
VBmem 8,7 
VBemm 8,2 
VB xex 5,0 
VB exx 2,3 
EGVB kruip 41,0 

Doorbuiging Uz I= 13,4m 

Totale doorbuiging 
Ukruip + Udirect = Utotaal =41 + 9 = 50mm 

aan de zijkant 
9,4 
9,3 
5,0 
4,4 

41,2 

<Utotaal = 0,004 L = 54mm 

Er wordt een zeeg in de betonplaten toegepast van 50mm. 
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Het vakwerk 

Het vakwerk is scharnierend aan de betonplaat opgelegd en aan de tuidraden gehangen. 
Op de onderregel van het vakwerk zijn kruisprofielen gelast met de hoogste flens haaks op de 
onderregeL Dit om het naar binnen komen van de bovenregel bij belasting van de vloer tegen te 
gaan. Tussen de stijlen zijn scharnierend diagonalen bevestigd, die de trek en drukkrachten 
overbrengen naar de opleggingen. 
De bovenregel is een rechthoekig buisprofiel, waarvan de hoge zijde plat ligt om het naar binnen 
klappen van het vakwerk tegen te gaan. 
De vloer bestaat uit houten balken, die elk aan de uiteinden scharnierend verbonden zijn. In het 
midden van de vloer is een IPE ligger aangebracht, omdat anders de houten balken te lang 
worden voor de overspanning. Over de hele lengte van de balken worden stalen strips bevestigd, 
waarop de bangkirai planken worden verbonden. Het verbindsdetail van de houten balken met 
het beton is in bijlage 3 te zien. De balken worden m.b.v. een inwendige staalplaat bevestigd aan 
de prefab betonplaat De staalplaat is van tevoren aangebracht en bevestigd met M12 bouten. 
Het vakwerk en de vloer van het plateau zijn getoetst op doorbuiging en sterkte (Voor de toetsing 
van de sterkte wordt verwezen naar bijlage 4). 

Met profielen 

- Vakwerk van stalen profielen 
onderregel buisprofiel 
bovenregel buisprofiel 
diagonaal buisprofiel 
stijlen kruisprofiel 

-Vloer 
IPE 400 
Houten balkenvloer 
Houten bangkirai planken 

Totale gewicht 
EG 728 kN 
EGVB 1226 kN 

S235 
RHS 230/ 100/ 7 
RHS 120/ 60/ 7 
8 57/2,5 
x 100/8 80/8 

S235 
80 x 230mm 2 (hoh 500mm) K30 
50 x 100mm2 
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Toetsen Doorbuiging 

Bij de doorbuiging van de vloer is met name naar de relatieve doorbuiging (scheefstand) tussen 
bepalende punten op de vloer gekeken bij alleen bijkomende belastinggevallen. Op de hieronder 
getoonde plaatjes zijn de gecontroleerde punten weergegeven . (VBemm maatgevend). 
Ook de scheefstand van het van het vakwerk (hoogte 1,2m) is onderzocht. 
Tevens is een geval onderzocht met alleen een onderregeL De doorbuiging was in dit geval te 
hoog, waardoor hel gebruiken van een vakwerk verdedigd wordt. 

Doorbuiging 
Scheefstand railing 1/200mm => 1/200 x 1200 = 6,0mm 
Scheefstand vloer 1/500mm 
Lengte 238-584 = 2,56m => Llu "'5mm 
Lengte 584-589 = 3,08m => Llu "'6mm 
Lengte 250-560 = 3, 14m => Llu "' 6mm 
Lengte 560-590 = 1 ,1 Om => Llu "' ~mm 

VBmem ]YBemm YBxex YBexx 
I~ ode Uz Uz Uz Uz 

[mm) (mm] [mm] [mm) 
, . ., , ..-~~- • : :-=-~:-: · :- .... . r t I -~!:• : .. r. - ,~ ..,.:;;<feÓ. · r..,~oo.r · -::!' .'"+ ."_, 

238 -9 4 -9,3 -5.0 -4 4 
549 -7 6 -9 3 -0,6 -89 
549 -76 -9 3 -0.6 -8 9 
584 -l 1 -57 11 -7 0 
584 -4 1 -5,7 11 -7 0 

250 -59 -6 7 -3 9 -2 9 

250 -69 -67 -3 9 -2 9 
560 -3 2 -3 B -05 -3 5 
560 -3 2 -3 8 -0,5 -3.5 

590 -1 0 -1 3 00 -1 6 
590 -1 0 -1,3 0.0 -1 6 

Node 

r·•"-- ::·•~·~I!. . 

<JO 

238 
549 
549 

584 
584 
250 
250 
560 
560 
590 
590 

YB mem V Bemm 

Uz Uz 
[mm) [mm] 

., ... ",_ .. :; ~- ·~'I·J :··:;-a· 
-9 9 -9 8 
-3 8 -10 7 

-88 -10 7 
-11)4 -21 ;I 
-164 -214 

-7 3 -7 2 
-7 3 -7 2 
-4 3 -5 1 
-4 3 -5 1 
-1 2 -1 6 
-1 2 -1 6 

Met vakwerk Zonder vakwerk 
VBmem 

Node U x 
(mm) 

Ct'j ' f..• ."!!/'~" 

oou 

680 -2..9 
672 20 
672 2.0 

Scheefstand railing 

Afstudeerproject 

0,0 
-3 4 
-3.4 

-4,0 

2 1 

2.1 

0.0 
-4.3 
-4J 

VBxex 

0 7 
0,5 

0.5 
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0,0 

0,2 
02 

YB x ex V Bexx 

Uz Uz 
[mm] [mm] 

.,., .... ·:;-'2· ,.,_.-" .. ~";5-

-52 -4,8 

-08 -10 1 
-08 -10.1 
1 a -232 
1 8 -212 

-lO -3 2 
-4 0 -3.2 
-0.8 -46 
-08 -4 6 
0 1 -1.9 
0 1 -1 9 

VBexx 

-5.1 

12 
12 

0.0 
-4.4 
-4 .4 
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De Bogen 

Analyse 

Hieronder zijn schema's weergegeven met daarop alle normaalkrachten en momenten in V en Z
richting. 
Bij de belastinggevallen UGT mem en UGT emm zijn de normaalkrachten allemaal drukkrachten 
op de trekkrachten in de spanbalken M na, waar het membraan aan wordt afgespannen. Bij de 
UGT gevallen van wind kunnen trekkrachten ontstaan in delen van de constructie waar de wind 
vandaan komt. Het midden kruispunt van de dakbogen, waar het plateau wordt opgelegd, ligt iets 
naar binnen. Vandaar de naar binnen gerichte momenten boven het kruis en de naar buiten 
gerichte momenten onder het kruis in V-richting. Aan de momenten in V-richting van de grote 
boog is niets aan te merken, de tuidraden van het plateau worden aan deze boog bevestigd. Bij 
de momenten in Z-richting is de samenwerking van de beide bogen goed te zien bij de 
spanbalken. De naar binnen (van de totale constructie) gerichte spankrachten zorgen voor de 
hogere momenten in de spanpunten. De constructie wil hier uit elkaar klappen. Het moment, dat 
ontstaat bij de spanbalk, wordt ook tegengegaan door een tegengesteld moment bij het 
middenkruispunt Het "moment nulpunt" in het midden van deze balk is dus een goed 
connectiepunt van twee prefab elementen. Ook in het been van de grote boog is zo'n momenten 
over an s uni te zien . 

UGTemm; Normaalkrachten 

UGT WindV; Normaalkrachten UGT WindX Normaalkrachten 
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M 

Mz; momenten uit het vlak van de bo en Mz; vooraanzicht 

In de tabel staan de maximale waarden per belastinggeval in het omcirkelde gebied (plaatje 
boven). 

UGTemm UGTWindX UGTWindY 
GB DB GB DB GB DB 

N (kN) -277 -282 +73 -525 +56/-210 -407/-256 
Mx (kNm) 15 4 8 27 2/ 12 29/ 17 
Mv (kNm) -78 +58 +60 +60 + 102/ -68 +91/ -43 
Mz (kNm) -52 -67 -67 -113 -109/ -82 -210/ -127 .. .. 

BIJ het geval UGT WmdY IS de Imkerwaarde voor de ImkerziJde en de rechterwaarde voor de rechterZIJde 
van de bogenconstructie. 
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Het weghalen van de spanbalk M heeft consequenties; 

In de figuren hierboven is de situatie weergegeven, waarbij spanbalk M is weggehaald en het 
membraan is afgespannen in het midden van het been van de dakboog. Logischerwijs nemen de 
momenten toe in Z richting . Bovendien is hel architectonisch niet mooi de spanbalk weg te halen, 
aangezien het dakvalk dan niet meer uit het beton lijkt te vloeien door het verschil in de hoogte 
van hel membraandak en het dichte deel van de top van de betonconstructie. 

Connectiepunten 

Oe bogenconstructie bestaat geheel uit prefab beton elementen. Om de verplaatsingen in te 
dammen i.v.m. het membraandak zullen alle elementen momentvast m.b.v. een stekken 
verbinding aan elkaar gekoppeld worden. 

<D 

kotomvropenlng 
al•lcwgptonlng 

ornhullingsbuis 

Het meest voor de hand liggende verbindingspunt is een punt in de constructie waar relatief de 
minste belasting doorheen gaat. Bij de analyse zijn al enkele 'moment nulpunten' besproken. In 
het plaatje hierboven zijn deze 'moment nulpunten' in het rood omcirkeld. Oe prefab elementen 
worden op dergelijke punten verbonden. Op de volgende pagina is een tabel weergegeven met 
alle belasting, die door het connectiepunt gaan. Allereerst zal het evenwicht gecheckt en 
vervolgens wordt een sterkte berekening gemaakt; zie bijlage 5. 

Als tudeerproject Transmail Amsterdam ; De Constructie van de Brug 
- 41-

08-2008 



Member Case dx r~ Vy Vz Mx My Mz 
[m] [kN] [kNJ [kNJ [kNm] [kNmJ [kNm] 

B4 UGT\ViYY/1 4.000 -200,85 -80,62 -2.62 13,19 4,88 -47 68 

B4 UGT\ViYYI1 5 333 -191 50 -71 38 -5,10 13 19 -0,26 -149.02 

84 UGTWiYY/1 5 333 ...W1,08 49,14 17,99 31,54 8 73 -163,60 
B4 UGTVViYYi1 6.519 -39290 57 35 15,32 31,54 28_48 -100 48 

84 UGTWiYY/1 6.519 -392,40 57 38 24,90 29,07 28 48 -101,22 

B4 UGTWiYY/1 7.639 -384 74 65 15 22,19 29,07 54 86 -32 57 

B4 UGTWiYY11 7.639 -383 99 65 .18 3254 28.18 54.87 -33.34 

84 UGTWiYY'1 8 801 -37612 13,23 29 5 1 28,18 90,90 47,04 

85 UGTWiYYJ1 21 737 -374.9J 73.03 -42.37 29.71 91 16 -45.56 
85 UGT'NiYYI1 20433 -366 15 82,09 -38 91 29.71 144 17 -146,72 

85 UGTWiYY/1 19,672 -359.69 87,34 -48 33 34,36 181 ,78 -210,17 
85 UGT'NiYY/1 18 864 -149.12 19 12 -0 51 24 59 126.60 -25.41 

85 UGTWiYY/1 18.056 -139,53 -0 40 14.72 24.59 120.86 -32.98 

Eerst wordt bekeken of er evenwicht is in het knooppunt. Alle krachten in de bovenstaande tabel 
zijn de krachten in het lokale assenstelsel. Een manier om het evenwicht te controleren is elke 
afzonderlijke kracht en moment te ontleden in een X, Yen Z-richting en de afzonderlijke krachten 
en momenten op te tellen. De krachten en momenten aan het eind van staaf 84 moeten gelijk zijn 
aan die van het begin van 85. Aangezien dit een hoop werk is, zullen de resultanten met 
gegeven hoek van het lokale assenstelsel berekend worden van de krachten en de momenten 
afzonderlijk. De resultante wordt bepaald m.b.v. pythagoras en de richting m.b.v. de + en -
tekens van de belastingwaarden. 

Kracht 84 uit (-376, 12)2 + (73,23)2 + (29,51 )2 = R2 

Moment 84 uit (28,18)2 + (90,90)2 + (47,04)2 
= M2 

Kracht 85 in (-374,93)2 + (73,03)2 + (-42,37)2 =R2 

Moment 85 in (29,71}2 + (91 ,16)2 + (-45,56)2 
= M2 

Belastingen zijn gelijk; er is dus evenwicht. 

Voor de sterktetoetsing zie bijlage 5. 

R = 384,3 kN met richting x 
M = 106,2 kNm met richting x 

R = 384,3 kN met richting -x 
M = 1 06,2 kNm met richting -x 
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Elementspanningen 

De optredende spanningen in de elementen mogen in de UGT nooit de maximale betondruk 
spanning overschrijden anders bezwijkt het beton op druk. Overschrijden de optredende 
spanningen de maximale betontrekspanning, dan scheurt het beton en neemt de wapening de 
trekkrachten op. Gescheurd beton heeft een lagere E-modules dan ongescheurd beton. Het is 
dus zaak het beton niet te laten scheuren. In de 8GT mogen de optredende spanningen niet de 
maximale betontrekspanningen overschrijden. Om te hoge trekspanningen in een element 
doorsnede tegen te gaan, kan de profielhoogte vergroot worden of meer druk aangebracht 
worden; bijvoorbeeld d.m .v. voorspannen. 

'\ ;~ 
,, 

B~ ~ 

.-. 

Combinations : 8GTWiYY 
l.,ember dx 

[ml 

85 16 883 
8 5 16 883 

85 17 469 
8 5 17 469 
85 18.056 
85 18 056 
85 18 595 
85 18 864 
85 18 864 
85 19133 

85 19.672 
85 19 672 
85 20 053 
85 20 053 
85 20 433 
8 5 20.4 33 

85 21085 
8 5 21 085 
85 21.737 

Afstudeerproject 

Normal . Normal + Member dx Normal . 
IMP al [MPal [m) 

-2 0 1 7 82 18,366 
-2 9 2 3 82 18 366 
-3 6 3 0 82 18 782 
·3 6 30 82 18 782 
-40 32 82 19 323 
-40 33 82 19 323 
-4 0 33 82 19 863 
-3 9 3 1 82 19 863 
-3 9 3.1 82 20.422 
-3 7 29 82 20 702 
-3 1 23 82 20 702 

-11 5 9 7 82 20.981 
-10 1 8.2 82 21540 
-10 1 82 82 21. 540 

-8 7 68 82 22056 
-8 7 68 82 22 314 
-6.5 4 6 82 22.314 
-6 5 4 6 82 22 572 
-4.3 2.4 82 23.088 
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-3 0 

-3 0 
-2 6 

-2 6 

·3 3 
-3 3 

-3.9 
-61 
-5.5 

-5 2 
-5 2 

-49 
-4,3 
-43 

-3 7 
-1 4 
-3 4 

-3 1 
-2..5 

Normal+ 
[MP a) 

28 

28 
2 4 

2 4 
3,0 

30 

3 7 
66 
6.0 

5 6 
56 

5 3 
4 7 
47 
4 1 
38 
3.8 

35 
2.9 
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Combinations _ 8GlWiYY 

86 8GTWiYY 0 496 -2..7 2.6 

86 8GTWiYY 0.992 -0,4 0.3 
86 8GTWiYY 1.489 -2. 1 20 

86 8GTV\.'iYY 1 985 -4.5 45 
86 8GTVI/iYY 2,481 -7.1 7.0 

In bovenstaande tabellen zijn de optredende druk- en trekspanningen in het belastinggeval 8GT 
wind in V-richting in de element 85, 86 en 82 weergegeven. 
De trekspanningen in deze elementen zijn altijd in combinatie met druk en dus 
buigtrekspanningen. Voor 865 is de gemiddelde buigtreksterkte fb, = 4,3 N/mm2 (of hoger indien 
een profiel een geringe hoogte heeft, maar dit is niet het geval fbm = fb,)- In het geval van direct 
optredende doorbuiging (korte duur belasting) mag deze met factor 1 ,4 vermenigvuldigd worden 
Voor de korte duur belasting geldt dus fb, = 4,3 x 1 ,4 = 6,02 N/mm2

. 

De trekspanningen in het element B5 en B6 zijn groter dan de maximale buigtrekwaarde van het 
beton. Om niet te scheuren moet het betonnen element dus voorgespannen worden . 
De drukspanningen laten extra voor(druk)spanningen toe. De On is waarde zeer laag; genoeg 
ruimte voor meer normaalkracht. Extra drukspanning zou het element bovendien alleen maar 
stijver maken. 

Bij voorgespannen element geldt: 

Maximale toegestane trekspanning bij voorspannen VBC art 8.7.4. 
ob = 3,0 N/mm2 

Maximale toegestane drukspanning bij voorspannen VBC art 8.7.4. 
o'b = 0,75 x f'b = 0,75 x 39 = 29,3 N/mm2 

De elementen zullen dus eerst voorgespannen moeten worden en vervolgens aan deze eisen 
voldoen. 

Conclusie 

Om het scheuren van het beton tegen te gaan, zullen enkele prefab elementen in zijn geheel, dan 
wel lokaal, voorgespannen moeten worden, zodat de verplaatsingen van de hele constructie klein 
blijven door het niet scheuren van het beton. 
Het is dus zaak alle elementen na te gaan, de spanningen te contoleren en te bepalen hoe en 
waar de voorspanning aangebracht wordt. 
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De reactiekrachten 

Combinations _ UGTmem 

Support 

Sn2JN9 UGTmem 1 -133.57 97.53 376,44 -194 .. 36 0,00 
Snl,ll87 UGTmem/1 133,54 97,49 376,32 -194,31 0,00 
Sn4l"N-t8 UGTmem/1 -758,99 54,37 806,83 -78,98 0,00 

SnSil\!173 UGTrnem/1 -758,93 -54.37 806,76 78.98 0.00 

Sn6JN187 UGTmem/1 133,61 -97,49 376,54 194,31 0,00 

Sn7/N164 UGTmern/1 -133,57 -97,53 376,45 194,35 0,00 

Sn8fN195 UGTmemJl 758.89 -54.36 806.71 78.96 0.00 
Combinations : UGTernm 

Support 

Sn21N9 UGTemm/2 -142.54 99.03 399,95 -199,25 0,00 

Sn3:1~87 UGTemmf2 131,79 96.25 370.35 -191.85 0,00 
Sn4/N48 UGTemm/2 -746,32 53,30 794.08 -77,59 0.00 

Sn5ii·J1?3 UGTemm l2 -746,26 -53,30 794,01 77,59 0,00 

Sn6 I·J187 UGTemmf2 131,87 -96,26 370,57 191,85 0,00 

Sn?:l-1164 UGT er11111 ,'2 -142.53 -99,03 399,97 199.24 0,00 

Sn8!N195 UGTer11mi2 756.93 -56.60 804.34 83.82 0.00 
Combinations UGTVViXX 

Support 

Sn2/N9 UGTWiXX/3 -32,86 67,85 123.69 -106,67 0.00 

Sn3J I87 UGTii', i: 13 71,15 83.33 223.98 -147,77 0,00 
Sn4/11148 UGTWiXX/3 -849,42 42,93 899·,75 -43,62 0,00 

Sn51! 1173 UGTV\ iX>J3 -848.94 -42,96 899,24 43,73 0,00 

Sn61N187 UGT\'ViXXf3 71,18 ~3.35 224.04 147,92 0,00 

Sn?iN164 UGTWi . f3 -33,00 .67,84 124,11 106,42 0,00 

Sn811 1195 UGTWiXXJ3 676,71 -20 .. 40 n1,34 9,46 0,00 
Combinations : UGTV'.JiYY 

Support 

-'>III WII.cl 

Sn2lN9 UGTINiYY4 -35,87 32,31 146.12 84,99 0,00 

Sn3lN87 UGTWiYYI4 35,85 32,29 146.07 85,01 0,00 
Sn4.1N48 UGT\MYYf4 -704,33 15,43 745,56 80,90 0,00 
Sn5,~11?3 UGH'~hYYt4 -633,36 -48,95 674.12 150,69 0,00 

Sn6 N187 UGT'.iViYY4 114,95 -115,81 329.42 344.58 0,00 

Sn7itl164 UGTVViYY4 -114,93 -115,84 329,38 344,63 0,00 

Sn8/N195 UGTWïYY/4 633,34 -48,95 674.70 150,70 0,00 

Supports; Sn1 = oplegging1, Sn2 = oplegging2, enz 
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Conclusie 

De resultaten van het programma zijn mooi symmetrisch, wat er op duidt dat er geen grote fouten 
in het model zitten. 

Opleggingen 1, 4 ,5 en 8, de buitenste opleggingen, moeten de meeste belasting afdragen. De 
afgedragen belasting Rz is nooit in trek. Echter het momentvast zijn in de richting X kan voor trek 
in de palen zorgen mits de Rz belasting niet hoog genoeg is. 

Door een funderingsbalk van oplegging 1 naar 4 te maken kunnen hoge zijwaarts gerichte Rx 
lasten opgevangen en verdeeld worden. 

Rxmax = -850 kN 
Rymax = -116 kN 
Rzmax = -900 kN 
Mxmax = -344 kNm 

Sn 4/5 UGT windX 
Sn 6/7 UGT windY 
Sn 4/5 UGT windX 
Sn 6/7 UGT windY 

Over het algemeen zijn de funderingslasten niet problematisch. 
AlP......,~ 

r_ 
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Verplaatsingen 

VerplaatsinQ (mm) 
BelastinÇJ A B c D 
Gecombineerd U x Uv u, U x Uv u, U x Uv I u, U x Uv Uz 
BGTKmem 0 0 1 0 -2 0 1 0 1 0 -1 1 

BGTKemm 0 0 1 0 -2 0 1 0 1 0 -1 1 

BGTKwind X 4 0 -2 3 2 -1 3 1 -1 0 -1 1 

BGTKwind V 1 -9 -1 4 -10 0 4 -11 0 0 -7 1 

BGTL kruip 1 0 1 0 -4 0 2 1 2 0 -2 2 

BGTK windrol 1 -31 0 4 -34 4 4 -35 3 0 -29 5 

( ·-· ts een verplaatstng u naar butten t.o.v. de totale constructtel 
BGTK = bruikbaarheids grenstoestand kortdurend; met E'b = 38500 N/mm2 

BGTL = bruikbaarheids grenstoestand langdurend (kruip); met E'b~ = 17500 N/mm2 (eigen 
gewicht constructie + 0,6VBmmm + beginvoorspanning van het membraandak). 
BGTK windrol = de oplegging 1 t/m 8 zijn nu allen scharnierend, de inklemming in V-richting is 
weggehaald en de verplaatsingen in V-richting zijn weergegeven. 

A ~".l ~~ 

Totaaloverzicht verplaatsingen BGTK windV 

Conclusies 

De constructie is 18,5m hoog en de maximale toegestane verplaatsing is dus 18,5mm. 
De maximale verplaatsing is 1 0,8mm in het been van de dakboog. 

De maximale verplaatsingen zijn ten gevolge van wind V. De constructie wordt in deze richting 
dan ook ingeklemd. De scharnierend opgelegde constructievariant verplaatst ongeveer drie keer 
meer dan de in V-richting ingeklemde constructievariant 
Zoals te zien op het plaatje boven verplaatst de dakboog in zijn geheel. Het verschil in 
verplaatsing van de benen van de boog is circa 2mm, dat geen negatieve consequenties heeft 
voor de verandering van spanningen in het membraandak. 

Kruipverplaatsingen zijn erg laag en verwaarloosbaar. Met een kruipverplaatsing van 1 á 2mm 
rond de top A en het been van de dakboog C, verliest het membraandak niet veel aan 
voorspanning. Het naspannen of meer voorspannen van het dak is dus niet nodig. 
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Stabiliteit 

Alleen de bogenconstructie wordt beschouwd zonder het plateau. Het functioneren van het 
plateau als trek/drukvlak is dus buiten beschouwing gelaten, omdat de bogenconstructie zelf als 
een ongeschoord systeem wordt beschouwd. Het zou kunnen, dat door de hoge drukkrachten in 
het plateau de bogenconstructie nog niet knikt en het plateau wel. Het knikken van het plateau 
moet dus worden gecheckt. De maximale stabiliteitswaarden van het plateau zijn reeds gegeven 
en de maximale drukkracht per oplegging is 55kN. Bij deze lage waarde zal het plateau nog niet 
knikken. 
Op de kruisingen van de bogenconstructie worden de verbindingsbruggen opgelegd. Er kan voor 
gekozen worden deze bruggen de bogenconstructie te laten schoren om op deze wijze de 
constructie te stabiliseren. Deze oplossing is er echter niet logisch, aangezien het voor extra 
problemen zorgt bij de oplegpunten van de mali. 

De bogenconstructie is getoetst op stabiliteit, zonder plateau en verbindingsbruggen. 
De tabellen hieronder geven de N-waarden weer van de constructie bij de verschillende 
belastinggevallen. 

Voor de toetsing van de 2e orde effecten is de fictieveE-modules gebruikt m.b.v. tabel21 VBC. 
Voor 865 (met an = 0,1 en w0 = 2,5 aanname); 2800an + 4600w0 + (34000-2800w0) an > 6400. 
E'1 = 17000 N/mm2

• 

n = Fcrüisch 

Faanwezig 

JC
2El 

[2 
buc 

Smem 
Semm 
Swxx 
Swyy 

=> stabiliteitswaarden van UGT mem 
=> stabiliteitswaarden van UGT emm 
=> stabiliteitswaarden van UGT windX 
=> stabiliteitswaarden van UGT windY 

Critica! load coefficients Critica! load coefficients 

Stability combination Smem 

f 
[] 

20,59 

2 4U6 

3 49,49 

4 5~93 

Stability combination Semm 

20 66 

2 39,13 

3 4647 

4 5142 

Stabil ity combi nation : 

1 

2 

3 

4 

Stability combination : 

2 

3 

4 
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Swyy 

f 
0 

26 00 

37.69 

45,38 

5449 

27 80 

46.20 

52 93 

62.52 
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• J. 

Belastinggeval stabiliteit UGT EG+ VBmem; 
1 e knikvorm n = 20 

Belastinggeval stabiliteit UGT EG+ VBmem; 
39 knikvorm n = 49 

Conclusie 

Belastinggeval stabiliteit UGT EG+ VBmem; 
29 knikvorm n = 38 

Belastinggeval stabiliteit UGT EG + VBmem; 
49 knikvorm n = 55 

Met een N-waarde van meer dan 1 0 kunnen 2e orde effecten buiten beschouwing worden 
gelaten. 

De eerste drie knikvormen van de bogenconstructie zijn allemaal in de V-richting, wat er dus op 
wijst, dat dit de zwakste richting is, wat stabiliteit betreft. Pas in het geval, dat al de aanwezige 
belasting 55 maal vergroot wordt, knikt de constructie de andere richting op. Bijgevoegde plaatjes 
illustreren dit. 
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Conclusies 

Bij het ontwerpen van het membraandak is aandachtig gekeken naar de lengte/ hoogte 
verhouding en de kromming. De eerste daktypen hadden een lengte van 32m, die dus veel 
hoogte nodig hadden om de juiste kromming te maken. Aangezien een te hoog dak de 
verhoudingen van de totaalconstructie verstoorde, is de lengte van het dak kleiner gemaakt tot 
20,5m. 
Het materiaaltype van het membraan met een lengte van 20,5m en een hoogte van 4,6m is 
polyester PVC type 5. Bij het bepalen van de nulvorm zijn het aanzicht; de hoogte van het 
membraandak zelf en de ronding van de spankabel, die de ingang van het plateau is, bepalend 
geweest. De krachtendichtheden zijn X, Y, Randkabel: 1, 2 , 11. De krachtendichtheid van de 
randkabel had lager kunnen zijn, maar de nulvorm, die op deze wijze ontstond was niet 
esthetisch. 
De voorspankrachten van de nulvorm zijn zeven maal vermenigvuldigd om het hele dak op 
spanning te houden. De waarde van de voorspanning in de top van de bogen is 17 kN. De 
maximale belastingen in het membraandoek zijn 35kN in de topzone bij het belastinggeval wind 
in X-richting, waarmee het type membraandoek aan de sterkte eisen voldoet. 
Het dak is met behulp van een grijper met een streng verankerd aan de bovenzijde van de 
rechthoekige betonboog. De voorspanning van het dak zal op deze wijze geschieden. Voor het 
ontwerpen van de ankerpunten en het spannen van het dak was een rond dakprofiel eenvoudiger 
geweest. Hier is vanaf gezien, omdat het ronde profiel afbreuk zou doen aan het totaalbeeld van 
bogenconstructie. Het ontwerpen van de ankerpunten zal dus iets meer vernuftigheid kosten, 
maar gezien de afmetingen van de ankertjes, 70 x130 mm2,moet dit op te lossen zijn. 
De andere zijde van het dak zal in een ronding afgespannen worden aan balken, tussen de 
bogen. De voorspanlast van deze zijde is 80 kN en de maximale waarde 120 kN bij wind in de Y 
richting. De richting van de balken is gelijk aan de kromming van het dak, zodat het lijkt dat het 
dak uit het beton ontspringt. 

Het plateau bestaat uit twee delen een betondeel en houten deel. 
Het betondeel is opgebouwd uit twee prefab betondelen, die aan elkaar zullen worden gestort om 
de plaat als een geheel te laten samenwerken. Bij de 13,4m lange prefab elementen van 480mm 
hoog is een zeeg aangebracht van 50mm. De bijkomende doorbuiging is op zijn maximum 
9,4mm in geval VBmem aan de zijkanten van de betonplaten. Er is een sparing in het 
betonelement gemaakt om de verkeers- en rustzone te scheiden. De sparing is in het 
betonelement gemaakt om andere oplossingen bijvoorbeeld met ronde staalprofielen te 
voorkomen. 
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Met aan elke zijde vier oplegpunten brengt het scharnierend in X, V en Z betondeel alle 
horizontale belasting en een deel van de verticale belasting over op de bogenconstructie. De 
maximale Fz last is 237 kN, dat via een bouwvilt wordt overgedragen op het beton. De 
stabilisatiewaarden worden overgebracht met een ingestorte boutverankering. Het plateau zou 
aan de andere zijde een rol kunnen hebben, aangezien de stabiliteitswaarde van de 
bogenconstructie zonder plateau en dus trek/ drukstang is berekend en voldoet. In dit verslag is 
de vloer berekend met aan beide zijden scharnierende opleggingen. 
Het houtgedeelte van het plateau bestaat uit houten planken en balken scharnierend opgelegd op 
de betonplaat en een parabolisch vakwerk. Het vakwerk is scharnierend opgelegd aan de 
betonplaat en tuidraden, die de belasting afdragen aan de bogen. De maximale last in de 
tuidraden bedraagt 138kN. Bij het ontwerpen van de houten vloer is de scheefstand van de vloer 
maatgevend geweest, vooral aan de zijkanten. 
Het vakwerk dient tevens als hekwerk en de profielen van het vakwerk zijn getoetst op sterkte en 
op de scheefstand van het hekwerk. 

De bogenconstructie bestaat uit meerdere prefab betonelementen, die nat aan elkaar verbonden 
zullen worden. Omdat de wind in V-richting, in het vlak van de bogen, voor de grootste 
verplaatsingen zorgt, is de constructie in deze richting ingeklemd. De profielafmetingen zijn 720 x 
560 mm2 en lopen taps toe naar de top waar het profiel 680 x 500 mm2 is. Bij het ontwerpen van 
de dimensies van deze bogen is gekeken naar de verplaatsingen, de stabiliteit en de spanningen 
in de betondoorsnede. 
De stabiliteit van de bogenconstructie levert met een n-factor van 20,6 geen problemen op. De 2" 
orde effecten mogen verwaarloosd worden. 
De verplaatsingen in V richting zijn verholpen door de constructie in te klemmen. De constructie 
verplaatst slechts 11 mm bij wind in V-richting. Ook de relatieve verplaatsingen van de boogpoten 
aan één zijde onderling zijn laag (2mm), waardoor er weinig extra spanningsveranderingen in het 
membraandak veroorzaakt worden bij de wind in V-richting. De verplaatsingen in het verloop van 
de tijd, kruip, zijn 1 a 2 mm en het membraan dak hoeft dus niet nagaspannen te worden en er 
hoeven geen andere maatregelen genomen te worden om het spanningsverlies tegen te gaan. 
Bij het ontwerpen van de bogenconstructie is vooral gekeken naar de spanningen in het beton. 
Alles moet gedaan worden om het beton niet te laten scheuren, zodat de stijfheid van het beton 
niet verloren gaat. Bij te hoge trekspanningen moet het prefab element lokaal of totaal 
voorgespannen worden. Uiteindelijk zijn de trekspanning, die ontstaan door het afspannen aan 
de balk tussen de poten het grootst. De hele bogenconstructie moet nagegaan worden om de 
spanningen te controleren en goede connectiepunten te bepalen voor de prefab elementen. 
De trekspanningen in het beton zijn maatgevend en de doorsneden zijn hierop gedimensioneerd. 
De maximale trekspanningen in de hele constructie zijn niet groter dan 1 ON/mm2 en zullen 
voorgespannen worden. 
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Nawoord 

Anderhalf jaar werk heeft geresulteerd in een leuk afstudeerproject. Met slechts het idee om een 
nieuw type gebouw te maken; een transmali is het project begonnen. Programma van eisen, 
locatie, het gebouw; alles moest nog verzonnen worden. Uiteindelijk staat er een gebied wat als 
transmali door zou kunnen met daarin enkele eyecatchers. 
Op het gebied van ontwerp en constructie heb ik enorm veel opgestoken. De uiteindelijke brug 
die deels uitgewerkt is, is naar mijn mening een goed voorbeeld van constructief ontwerpen. Elke 
constructieve mogelijkheid of restrictie heeft gevolgen voor het beeld van het ontwerp. Het 
membraandak is hiervan een mooi voorbeeld. 
Op het gebied van constructie heb ik zoveel mogelijk proberen op te steken. De werking van het 
membraandak is met handberekeningen onder de knie gekregen en vrij helder. Voor de 
bogenconstructie was het gebruiken van handberekening ingewikkelder. Doorsnedenspanningen 
en knooppunten zijn met de hand gecontroleerd. De algemene en belangrijkste zaken van de 
totale constructie staan in het verslag. Al met al ben ik tevreden met het eindresultaat. 
De afstudeercommissie wil ik bedanken voor de ondersteuning en feedback. 

Afstudeercommissie 
Prof.lr. C.S. Kleinman 
Ir. A.PHW. Habraken 
J.P.J Zanders arch. AvB 

Afstudeerproject 

Alexandre Swart 
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Bijlage 1: Verbinding; Betonbogen-Membraandak 
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Bijlage 2: Verbinding; Betonplaat-Betonbogen 
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Bijlage 3: Verbinding; Houten balken- betonplaat 
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Bijlage 4: Sterktetoetsing vloer en vakwerkprofielen 
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Sterktetoetsing vloer en vakwerkprofielen 

-Houten balken 

Houten balken hoh 500mm 
Kwaliteit K30 
Klimaatklasse 111 (vochtig-nat) 
Eo· ser rep= 12000 N/mm2 

' ' 2 
fm·o-rep= 30 N/mm 

' ' 2 
fv;O;rep= 3,0 N/mm 

ly = 1/12 x 80 x 2303 = 81,1106 mm4 

Wy = 1/6 x 80 x 2302 = 705 103 mm3 

L= 3600 mm 
Planken bangkirai 50mm x 1 OOmm 12,5 kN/m3 

Belasting: 

qeg,balk = 80 X 230 X 6,5 X 10-6 = 
qeg,bangklral = 50 X 500 X 12,5 X 10"6 = 

qvb;extreem = 500 X 5,0 10"3 = 

qeGTälrect = 0,51 + 2,5 = 3,01 N/mm 

0,196 N/mm 
0.3125 N/mm + 
0,51 N/mm 
2,5 N/mm 

qeGTkrulp= 0,51 + 0,6 x 0,8 x 2,5 = 1,71 N/mm 

quGTmax = 1,2 x 0,51 + 1,5 X 2,5 = 4,362 N/mm 

Sterkte 

fm;O;rep= 30 N/mm2 fv;o;rep= 3,0 N/mm2 

fc1 = frep/Ym X kmoc1 (x kh) 

fm;cl= 17,5 N/mm2 (kmod = 0,7; kh = 1; Ym = 1,2) 
fv;cl= 1,75 N/mm2 (kmoc1 = 0,7; Ym = 1,2) 

Buiging 

Mmax= 1/8 x 4,362 x 36002 = 7,066 106 Nmm 
O'm;max = Mmax !Wy = 7,066 106/705 103 = 10,0 N/mm2 

< fm;cl= 17,5 N/mm2 

De houten balken zullen niet gaan kippen, aangezien aan de bovenzijde de planken bevestigd 
zijn. Toetsen op instabiliteit is dus niet van toepassing. 

Afschuiving 

Vmax = % X 4,362 X 3600 = 7851 N 
Tmax = 3 X 7851/ (2 X 80 X 230) = 0,6 N/mm2 

< fv;ä= 1,75 N/mm2 

Gecombineerde toetsing van buiging en afschuiving is niet nodig. 



Doorbuiging u 

Toegestane totale doorbuiging 0,004 x L = 0,004 x 3600 = 14,4 mm 
Erep = 12000 N/mm2 Ed = Erep/ (Ym(1 + Ykruip)) X kmoo 
Eo;d = 9600 N/mm2 (kmod = 0,8; Ykruip = 0; Ym = 1,0) 
E.•;d = 6000 N/mm2 (kmod = 1; Ykruip = 1; Ym = 1,0) 

udirect = 8,4 mm 
ukruip = 7,6 mm 
Ueg = 1,4 mm 
Totale doorbuiging 8,4 -1,4 + 7,6 = 14,6 mm == 14,4 mm 

-IPE 400 

Combinatlens : UGTemm 

Member] Case 

I 
dx N Vy 
[m) lkNJ [kNJ 

Vz 
[kNJ 

Mx My Mz 
[kNm] [kNmJ [kNm) l/nll""_.,__. __________ • ___ • ___ ._ 

04~ VUIWft!U!I 3,\I.J<!+ ~,at ·t,3V 10,:7V u .uv 13f ,OU IJ,Q 

842 UGTelllm/1 0,000 4,63 -7.94 76,24 0.00 0,00 0.00 
842 UGTelllm/1 6,617 4.62 -12,26 -68,53 0,00 43,26 0,00 
842 UGTemm/1 0.117 4,63 12,26 69.02 0,00 8.87 -0,93 
842 UGTemm/1 7.233 4.62 7,96 -76,24 0,00 0,00 0,00 
842 UGTemm/1 2.117 4.63 1,55 28.48 0,00 116.49 0.00 
842 UGTemm/1 4,617 4,62 -1,54 -27.99 0,00 130,61 -0,22 
B42 UGTemm/1 3,611 2,20 0,42 -5.46 0.00 141,79 -0.09 
842 UGTemm/1 1,617 4,63 -2.49 49,36 0.00 97.31 0.00 

In de bovenstaande tabel zijn de maximale waarden weergegeven in het IPE 400 profiel allen 
optredend bij het geval UGTemm. Het maximale buigmoment in y richting is 142 kNm 

Buigend moment 

Mypkl = fyd x Wypt = 235 x 1,684 106 = 395,74 kNm » My = 142 kNm 

Check: 142/395,74 = 0,358 < 1 voldoet! 

Afschuiving 
fy 235 

vzud = hll,tW Jj = 8,6·400· Jj = 467kN » Vy = 76 kN 

Check: 76/467 = 0,16 < 1 voldoet! 

Gecombineerde toetsing is niet nodig vanwege de zeer lage belastingwaarden. 



HetVakwerk 

-Diagonalen 

Rond buisprofiel 
$235 
Oppervlakte 
Emodules 
AKOM 
Staaflengte 

Maximale belasting 
Ntsd = 32 kN UGTemm 
Ncsd = -55 kN UGT mem 

Trek 

57/2,3 (d/t = 24,8 < 50 =>klasse 1) 
fyd = 235 N/mm2 

A= 3 914 102 mm2 

E= 2-ioooo N/mm2 

ly= lz = 1,4523 105 mm4 

L = 1562 mm (kniklengte) 

staaf 854 
staaf 846 

Ntsd = 32 kN 
Npld = fyd x A = 235 x 3,914 102 = 92 kN 

Check: 32/92 = 0,35 < 1 voldoet! 

Druk 

N.,, tr' EI JN pld _ ___;;;=-- < 1 Fe = Àrel = -- mbv kromme abcd => Wbuc 
N pld • (j)buc Fe 

1r
2 210000·1,4523·105 ~2 

Fe= = 123,4kN Àrel = -- = 0,86 kromme a=> Wbuc =0,75 
I IDA 

Check: --=-= 
55 

=08<1 
N pld • (j)buc 0, 75 • 92 ' 

voldoet! 



..Stijlen 
z 

:::1 
·.SI 

I 

I 
Ji.~ 

.-1 ,,,,, 

Kruisprofiel 

S235 

Oppervlakte 
Emodules 
Gmodules 
AKOM 

Weerstandsmoment 

Staaflengte 
dx 
[rr4 

Member I Case 

:~ 

N 
lkNl 

100/8; 80/8 (dit= 50/8 = 6,25 < 10 d/t = 40/8 = 5 < 10 
=>klasse 1) 

fyd = 235 N/mm2 

A= 1,376 103 mm2 

E= 210000 N/mm2 

Gd= 81000 N/mm2 (Gd =E/2(1+v)) 
ly= 3,45 105 mm4 

lz = 6,7105 mm4 

11 = 1,19 1 05 mm4 

Wyp~a =1,427 1 04 mm3 

Wzpta =2,115 104 mm3 

L = 1200 mm (kniklengte) 

I Vy I Vz I Mx I My Mz 
[kNJ [kNJ [kNrr4 [kNrr4 [kNrr4 

~~·~~·weww:"SS:.iW>'tt~l/~~~~..,.,..".~·~~·lJ.~ 
0:1 V\:JJtlllllllt U,WII 

89 UGTemm/1 1.200 
810 UGTemm/1 0.000 
810 UGTemm/1 1,200 
BB UGTemm/1 0,000 
BB UGTemm/1 1,200 
87 UGTemm/1 0,000 
87 UGTemm/1 uoo 
86 UGTemm/1 0,000 
B6 UGTemm/1 1,200 
B5 UGTemm/1 0.000 
85 UGTemm/1 1,200 

84 UGTemm/1 0,000 
84 UGTemm/1 1,200 
83 UGTemm/1 0.000 
83 UGTemm/1 1.200 
BB2 UGTemm/1 0,000 
8B2 UGTemm/1 1.200 

Maximale belasting 

Ntsó = 28,8 kN UGT emm 
Ncsd = -10,5 kN UGT emm 

Trek 

V, I I .. f,V':I 

0,26 -1.09 
1,69 .{),47 
1,84 -0.47 

.{),16 .{l,n 
0,00 -0.72 

28,39 0,66 
28,54 0,66 

-2,54 2,02 
..2,39 2,02 

-10,45 1,59 
-10,29 t59 

.{),13 6,32 
0.02 0.32 
9,45 -1.&4 
9,61 ·1.04 

..0,15 -1,56 
0,00 ·1.5$ 

staaf 87 
staaf 85 

Ntsó = 25 kN 
Np1d = fyd x A = 235 x 1,376 103 = 323 kN 

..,,., 
-0.11 
0,13 
0,13 

.0,13 
-0,13 
.0,71 
-0,71 
.0,38 
-0.36 
0,47 
0,47 
0,42 
0,42 
0,26 

026 
0,00 
0,00 

Check: 25/ 323 = 0,07 < 1 voldoet! 

IIPII V1Uf U,O;J 

0,00 -M1 .{),46 
0,02 .0,04 0,37 
0.02 0,12 .{),19 
.0,02 0,08 0,51 
-0,02 .0,08 .{),36 
..0,04 0,44 .{),63 
-0.04 .{),42 0,11 
0,00 0,24 -1,67 
0.00 .{),22 0,76 
0,04 .0,29 -1,33 
0,04 0,28 0,58 
0,06 .0,26 .{),33 
0.06 0,24 0,05 
0,04 .{),16 0,73 
0,04 0,15 ..0,52 
0.00 0,00 1.13 
0.00 0,00 .{)14 



Druk 
Knikstabiliteit om V-as zwakke as; 

F = tr
2
210000 · 3,45 ·I0

5 
= 497kN 

e I2002 

Check: __ N_.;.;cs;.;;_d_ = I O = 0 05 < I 
N pld • {l)huc 0,64 • 323 ' 

voldoet! 

Torsiestabiliteit; kruisprofiel 

I tr 2EL 
~orstee = --::J:(GdJI + 2 ~ ) io2 =i/+ i/ i/= lyiA 

lo l huc 

.<,.,,~, = {N:; N < I 
V F. pld • {l)torsiehuc 

i0
2 =i/+ i/ i0

2 = 3,45 105 /1,376 103 + 6,7 105 /1,376 103 = 250,7 + 486,9 = 737,6 mm2 

I tr
2 
EI 1 ( ) 

F,orstee =--::7:(Gdl1 + 2 m )=-- 81000·1,19·105 +0 =13068kN=>geentorsie 
lo lhuc 737,6 

Buiging 

My = 0,42 kNm UGT emm 
Mz = 1 ,52 kNm UGT emm 

staaf 87 
staaf B6 

Myptd = fyd x Wyp1 = 235 x 1,427 104 = 3,35 kNm 
Mzpld = fyd x Wzp1 = 235 x 2,115 104 = 4,97 kNm 

Check: 
Check: 

Afschuiving 

0,42/3,35 = 0,13 < 1 
1,52/ 3,35 = 0,45 < 1 

Vy = 2,25 kN UGT emm staaf 882 

fy 235 
vzud = hwt w ..fj = 8 . 80 . ..fj = 86kN 

Check: 2,25/86 = 0,03 < 1 

voldoet! 
voldoet! 

voldoet! 

Gecombineerde toetsing is niet nodig vanwege de zeer lage belastingwaarden. 



-Boven regel 

Vierkant buisprofiel 
5235 
Oppervlakte 
Emodules 
AKOM 

Weerstandsmoment 

Booglengte 

Kniklengte 

RHS 120/60/7 (d/t = 120/7 =24 < 50 =>klasse 1) 
fyd = 235 N/mm2 

A= 1,665 103 mm2 

E= 210000 N/mm2 

ly= 9,84 105 mm4 

lz = 2,97106 mm4 

Wy= 3,82 104 mm3 

Wz = 6,25 1 04 mm3 

S = 2 x 9211 = 18422 mm % S = 9211 mm 
H = 71 DO mm; L = 9400 mm H/L = 0, 75 factor B = 1,22 
Lbuc = B% S = 1,22 x 9211 = 11237 mm 

In zijn vlak wil de bovenregel van het vakwerk door de verticale belasting van het plateau, door 
drukbelasting naar binnen knikken. Alle stijlen treden hierbij op als veren, die deze knik tegen 
gaan, waarbij de inklemming parameter van de stijlen op de onderregel en de buigstijfheid van de 
stijlen zelf van invloed zijn op de veerstijfheid tegen het knikken. Om de handberekening te 
vereenvoudigen in de bovenregel beschouwd zonder veren en alleen scharnierend opgelegd aan 
de onderzijde van de poten. 

Memberl Case I dx I N 
[ll'i] [kNJ 

Vz 
[kNJ 

Mx 
[kNII'i] 

My 
[kNml 

Mz 
[kNn1J 

~~·~ ...... ~·~~;..~~~~,."~~~~~ 
Cl'l VUit\llltrflll 1.111'1 ..t0100 U,.t:l -11.10 -11,..:0 U,-"1 1.-

814 UGTemm/1 5,704 34,56 1.10 0,92 -0,46 -0,35 -3.66 
814 UGT1111ml1 4,204 33,8& .3,18 -1.67 0.43 0,71 -0,13 
814 UGTemm/1 7.705 3.39 3,73 .{),01 -0.&8 0.17 t01 
814 UGTemm/1 5.204 34.06 -1,80 -1,88 0,42 -1.09 -2.92 
814 UGTemm/1 0,000 -28,37 2.94 1,80 -0.49 -1.32 -2,02 
814 UGTemm/1 7,204 3,90 3,19 0,09 ..0.99 0.01 -0.59 
814 UGTemm/1 3,704 -22.56 -2.07 0,14 0,58 0.26 0,83 
814 UGTemm/1 5,704 34,55 -1,48 0,92 -0,43 -0,38 .3,66 

814 UGTemm/1 9.211 -12.40 0,46 0,00 -0.41 0.27 4,42 
870 UGTemm/1 1.704 -28,70 -021 -0,78 0.26 0,24 -1,44 
870 UGTemm/1 5.704 34,56 -1.10 0.92 0.46 -0.35 3,66 
870 UGTemm/1 7,705 3,39 -3,73 -0,01 0,98 0,17 -1,01 
870 UGTemm/1 4,204 33.90 3,78 -1.67 -0,43 0,71 0.13 
870 UGTemm/1 5.204 34,06 1,81 -1,88 -0..42 -1.09 2,92 
870 UGT1111ml1 0.000 -28,39 -2.94 1,80 0.49 -1,32 2.02 
870 UGTemm/1 3.704 -22-56 2.07 OJ4 -0,56 0.26 -0,83 
870 UGTemm/1 7.204 3.90 -3.19 0.09 0,99 0,01 0,59 
870 UGTemm/1 9.211 -12.40 -0.46 0.00 0.41 0,27 -4.42 
870 UGTemm/1 5.704 34.55 1,48 0.92 0,43 -0.38 3,66 

Druk maximale druk = 29 kN 

Knikstabiliteit in het vlak; 
Npld = fyd x A = 235 x 1,665 103 = 391 kN 

F =ïr
2
210000·2,97·10

6 =49kN 
e 112372 

Check: __ N..;;,;cs;;;;..d_ = 29 = 0 67 < 1 
N pld • {i)biJC 0,11· 391 ' 

voldoet! 



Knikstabiliteit om andere as niet nodig aangezien de stijlen op 1 ,2m van elkaar staan en dit dus 
een heel korte kniklengte is. 

Belastingwaarden op de onderregel 

Rechthoekig buisprofiel RHS 230/100/7 (d/t = 230/7 =32,85 < 50 =>klasse 1) 
5235 fyd = 235 N/mm2 

Oppervlakte A= 4,66 103 mm2 

Emodules E= 210000 N/mm2 

AKOM ly= 4,23 107 mm4 

lz= 1 ,61 1 07 mm4 

11= 3,5828 107 mm4 

Weerstandsmoment Wp~y= 3,98 105 mm3 

Wp~z = 2,58 1 05 mm3 

Booglengte S = 2 x 9211 = 18422 mm; gestabiliseerd door houten balken en 
diagonalen. 

Member I Case dx N 
I 

Vy 
I 

Vz I Mx I My I~ lml f.kNI [kNJ [kNJ . ~Nm] . [kNm) 
~llll"::itnt'~~~~~~ .. ~~·~~~~~ ........ 'D..,.~~~·r.~m"tfPf2#' 
DOl VU I tllllllli.C 0.-'11'1 

.:0 '•" 
-.c;)~ I IO,..)V -.::.<t:7 -10.04 0.10 

887 UGTemm/2 1.704 33,65 0,14 4.83 -0.55 -0.64 -1.30 
887 UGTemm/2 4,704 18.67 11,83 -29.51 ..0,41 -2."27 0.90 
887 UGTemma 1,204 0.32 -2.86 -48,22 -0,69 -3.20 -0.79 
887 UGTemm/2 7,624 8,63 -0,27 1,56 .4,49 2.57 -0,45 
887 UGTemm/2 3,704 6.81 U1 9,94 1,85 5,91 ..0,01 
887 UGTemm/2 5.204 18,67 11.83 -29.74 -0,41 -11,03 6.82 
887 UGTemm/2 0,000 0,21 -2,87 -47,67 -1,89 54,46 2.65 
887 UGTemm/2 4,204 19,33 10,73 -29.28 -0,27 12,41 -4.46 
891) UGTemm/2 5.204 .61,85 23,t1 16,30 2,49 -16,84 -6,76 
891) UGTemm/2 1.704 33,62 ..0,14 4.82 0.55 ..0,63 1,30 
891) UGTemm/2 4,704 18.,68 -11,83 -29.51 0.41 -2.27 -0.90 

890 UGTemm/2 1,204 0,30 2"85 -48,18 0.89 -3.20 0,80 
890 UGTemma 3.704 6,80 -1.71 9,94 -1,85 5,91 0.00 

890 UGTemm/2 7,624 8,63 0.27 1.56 4.49 2.57 0,45 

890 UGTemm/2 5,204 18,68 -11.83 -29}4 0.41 -11,08 -6,81 

890 UGTemm/2 0,000 0,19 2"86 -47,62 1.89 54,41 -2.64 
890 UGTemm/2 4,204 19,33 -10,73 -2928 027 12.41 4,46 

Belastinggeval UGT emm is maatgevend. Alle belasting zijn gecheckt en voldoen. 



Bijlage 5: Toetsing connectie prefab beton elementen 84-85 
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Toetsing connectie 

Toetsing verbindingsdoorsnede van het beton in het geval UGT WindY 
De connectie zal beschouwd worden als een normale betondoorsnede met een iets lagere 
betonkwaliteit, aangezien deze aangestort wordt. Hierbij zijn de stekken de wapeningsstaven. 

Doorsnede verbinding 
Stekken symmetrisch iedere zijde 4 x 016 FeB 500 
Afstand stekken tot buitenzijde 
Mortelkwaliteit vergelijkbaar met B45 (aanname) 
Wo= (As+ A's)/~ X 100% = 12 X (TT X 82

)/ (680 X 500) 
Rekenwaarde treksterkte 845 

Belastingwaarden in het geval UGT WindY 
N = 375 kN 
My=91 kNm 
Mz = 46 kNm 
Vy= 73 kN 
Vz = 42 kN 
Mx=30kNm 

-Doorsnede capaciteiten 

500x680 mm2 

fs = 435 N/mm2
. 

100mm 
fb= 27 N/mm2 

w0 = 0,71% 
fb = 1 ,65 N/mm2 

Nc;u;d= ~X fb +(As+ A's) X f1 = (500 X 680) X 27 + 12 X (TT X 82
) X 435 = 

Berekening My;u;d; Mz;u;d 

Afhankelijk van oa Nc;s;d = 375 kN 

StaaV betonrekken 
Esvsr= 435/2,0 X 105 = 2,18 X 10"3 

t'b= 3,5 x 10"3 
bij Eu > 2 I 18 x 1 0"3 

bij t'b > 3,5 x 103 

9180 + 1049,5 = 10229,5 kN 

=> staal vloeit 
=> betonstuik 

Voor de eenvoud zijn alleen buitenste wapeningsstekken meegenomen van de betreffende 
buigingsrichting. 

Berekening Mz;u;d 

'i.V=O 

N'b +N's- N, = Nc·s·d 
N', = (((xu -100)/xu'x 3,5 10"3

) /2, 1810"3 x 435) x 804 = 562 103 -56,15106
/ Xu 

( N' 8 = f s bij Esr mbv driehoeksverhoudingen Esvrs vloei = 2,18 X 10-3 en t' b = 3,5 X 1 03
} 

N, = 4 x (TT x 82
) x 435 = -350 1 03 N 

Nc;s;d = 375 103 N 
N'b = 3/4 b Xu fb = 3/4 680 Xu 27 = 13770 Xu N 

13770 Xu + (562 103 -56,15 106
/ Xu) -350 103

- 375 103 = 0 
Alles vermenigvuldigd met Xu 
13770 Xu2 + (562 -350- 376) 103 Xu- 56,15106 = 0 

ABC formule 
Xu = 70,1 mm 



check N'b +N's- N, = Nc;s;d 965 + -240 • 350 kN = 375 kN =>klopt! 
(xu ligt aan de buitenzijde van de buitenste stekken, deze stekken zijn dus ook in trek) 

Mz;u;d tov de symmetrielijn doorsnede 
Mz;u;d = N'b ( 1/2 h- 7/18 Xu) + N'8 (1/2 h- d) + N~ {1/2 h- d) 
Mz;u;d = 965103 {1/2 X 500-7/18 X 70,1)- 240 10 {1/2 500 -100) + 350 103 {1/2 500 -100) = 

214,9 106 -36 106 + 52,5 106 = 231,4 kNm 

Berekening My;u;d 

'i.V=O 
N'b + N's- Ns = Nc;s;d 
N's= {{{Xu -100}/Xu X 3,5 10.3) /2,18 10·3 X 435) X 804 = 562 103

- 56,15 106
/ Xu 

(N's= f s bij Esr mbv driehoeksverhoudingen Es11rs vloei= 2,18 x 10-3 en E'b = 3,5 x 103
) 

Ns = 4 x {n x 82
) x 435 = -350 1 03 N 

Nc;s;d = 375 103 N 
N'b = 3/4 b Xu fb = 3/4 500 Xu 27 = 10125 Xu N 

10125 Xu + (562 103 -56,15 106
/ Xu) -350 103

- 375 103 = 0 
Alles vermenigvuldigd met Xu 
10125 x/+ (562 -350- 376) 103 Xu- 56,15106 = 0 
ABC formule 
Xu = 83,0 mm 

check N'b +N's- Ns = Nc;s;d 840 + -115-350 kN = 375 kN =>klopt! 
(Xu ligt aan de buitenzijde van de buitenste stekken, deze stekken zijn dus ook in trek) 

My;u;d tov de symmetrielijn doorsnede 
My;u;d = N'b ( 1/2 h- 7/18 Xu) + N's {1/2 h- d) + N:!3 (1/2 h- d) 
Myvd = 840 103 (1/2 X 680-7/18 X 83,0) -115 10 (1/2 680 -100) + 350 103 (1/2 680 -100) = 

· · 258,5106 -27,6 106 + 84 106 = 314,9 kNm 

Toetsen 
Buiging 

Nc;u;d= 1 0230 kN 
My;u;d= 314,9 kNm 
Mz;u;d = 231,4 kNm 

De buiging is in twee richtingen afzonderlijk gecheckt met een iets hogere excentriciteit 
e= 0,2 
geen 28 orden > 10 (zie gedeelte stabiliteit) 

Check 

Nc·s·d ny ( My·s·d Fy·stah·d • eJ --· '-+-- '. + . ' Sl 
N c;u;d n y - 1 M y;u;d M y;u;d 

~+(_2_!_+ 375
'
0
•
2

] = 0 04+0 53 = 0 57 < 1 
10230 314,9 314,9 ' ' ' 

voldoet! 



(
Mud Nc.,-d · ez J _....;'...:.'-+ '' s 1 
M z;u;d M z;u;d 

Afschuiving 

Op te nemen belastingen 
Vymax = 73 kN 
Vzmaz = 42 kN 

(~+ 375·0,2] = 0 52 < 1 
231,4 231,4 ' 

voldoet! 

Schuifspanning op de doorsnede; Td = 3/2V,J bh 
Uiterst opneembare schuifspanning zonder wapening; r1 = 0.4 fb k" kh w0

113 > 0.4 fb 
Waarden; fb= 1,65 N/mm2

, k" =1, kh = 1,6-h > 1, w0 = 0,82% 

In Y richting 

Schuifspanning op de doorsnede: Tdy = 3/2V,J bh= 3/2 73 103/ (500 x 680) = 0,32 N/mm2 

Uiterst opneembare schuifspanning zonder wapening; 
T1x = 0,4 x 1,65 x 1 x 1 x 0, 71 113 = 0,59 N/mm2 < 0.4 1,65 = 0,66 N/mm2 T1x = 0,66 N/mm2 

Check: Tdy = 0,32 N/mm2 < T1x = 0,66 N/mm2 voldoet! 

In Z richting 

Schuifspanning op doorsnede Tdy = 3/2V,i bh= 3/2 42 103/ (500 x 680) = 0,19 N/mm2 

Uiterst opneembare schuifspanning zonder wa~ning; 
T1x = 0,4 x 1,65 x 1 x 1,1 x 0,71 113 = 0,64 N/mm > 0,4 1,65 = 0,66 N/mm2 T1x = 0,66 N/mm2 

Check: Tdy = 0,19 N/mm2 < T1x = 0,66 N/mm2 voldoet! 

Torsie 

De torsie spanning is bepaald mbv de methode van de vervangende wanddikte t 

Wringspanning Td = Mx I (2 Ao t) 

Torsiemoment 
Oppervlakte 

Mx = 30 kNm 
A = 680 x 500 mm2 

Oppervlakte binnen de langsstaven Ao = am x bm = 480 x 300 mm2 

(stekken 100 mm naar binnen) 
t = brr/5 = 300/5 = 60 mm Wanddikte (grote dekking) 

Toegestane grenswaarden geldend voor de uiterste grenstoestand: 
T1max = 0,3 fb wringing 
T1max = 0,3 fb + 0,15 crbmd wringing+ druk 
T 1max = 0,3 fb- 0,15 crbmd wringing +trek 

bij Td > T1max 
bij Td > T2 = 0,2 fb 

=> wapening toepassen. 
=>doorsnede aanpassen. 



Wringspanning UGT: 
Td = Mx I (2 Ao t) = 30 106 I (2 x 480 x 300 x 60) = 1,74 Nlmm2 

Grenswaarde (B45 fb = 1 ,4 Nlmm2
) 

T1max = 0,3 fb + 0,15 crbmd = 0,3 x 1,4 + 0 = 0,42 Nlmm2 

(In de doorsnede is sprake van druk en trekspanning voor crbmd = 0 aangehouden) 

De doorsnede moet gewapend worden. 
Beugelafstand Sbeugel = 100 mm; fs = 435 Nlmm2 

Nbeugel = Mx I (2 Ao) x Sbeugel = 30 106 I ( 2 x 480 x 300) x 100 = 10400 N 
Benodigde staaloppervlak; Abeuge1 = 10400/435 = 23,9 mm2 =>beugels 0 6 -100mm 

N1angsstaaf = Mx I (2 Ao) X Slangsstest = 30 106 I ( 2 X 480 X 300) X {(480 + 300)/2) = 40624 N 
Benodigde staaloppervlak; ~e1 = 406241435 = 93 mm2 =>stekken 016 voldoen dus 


