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VOORWOORD 

In het eerste deel is het ontwerp van het MBCC-complex besproken. In dit 
tweede deel van het afstudeerverslag wordt het complex constructief 
verantwoord. Onderdelen van de gevel, trappen, (loop)bruggen en de zalen 
worden behandeld als ook de hoofddraagconstructie zelf. Belastingen en 
aannames die zijn gedaan voor het berekenen van de constructie worden 
vermeld . De gegeven belastingen zijn afkomstig uit de norm (NEN 6702) en 
uit verschillende productinformatiebladen van producenten. Aannames 
worden gemaakt om het rekenwerk te beperken waarbij de aannames altijd 
aan de veilige kant zijn . 
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1. INLEIDING, UITGANGSPUNTEN EN 
GEGEVENS 

Om de constructie te kunnen berekenen, worden eerst de aangrijpende 
belastingen bepaald. Dit zijn belastingen die voortkomen uit onder andere 
gevel, dak, (rol)trappen, loopbruggen zalen en functieblokken die aangrijpen 
op de hoofddraagconstructie. 

Het uitgangspunt is het MBCC-complex dat in deel 1 beschreven wordt en de 
tekeningen van deel 3. 

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de volgende normen: 

Belastingen en Vervormingen: 
• NEN 6702: 1992/A1, mei 1997 

Staal: 
• NEN 6770: 1997/A1: 2001 
• NEN 6771 : 2000/A1 : 2001 
• NEN 6772: 2000/A1: 2001 

Voor het berekenen van de constructie wordt gebruik gemaakt van de 
volgende software: 

• Technosoft Raamwerken v3.61 

Het eigengewicht wordt in het programma verwerkt, tenzij anders vermeld. 
Berekeningen worden 1ste orde elastisch uitgevoerd. Het staal is van de 
kwaliteit S235. 

Het complex wordt boven op een parkeerkelder gebouwd. De stramienmaat in 
dwarsrichting volgt uit de ruimte die nodig is om aan beide kanten van rijbaan 
onder een hoek van 90 graden te parkeren, namelijk 16,2 m. In langsrichting 
is de stramienmaat het meervoudige van 2, 7m. 

Voor het vaststellen van de veiligheidsklasse en refentieperiode, wordt het 
complex ingedeeld in veiligheidsklasse 3. De bijbehorende retentieperiode is 
50 jaar. 

INLEIDING, UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

De locatie ligt in het centrum van Heerlen waardoor het complex voor de 
bepaling van de windbelasting in gebied lil bebouwd valt. 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met het bijzondere 
belastingsgeval brand. Er wordt uitgegaan dat er een actieve brandwerende 
installatie aanwezig (sprinkler) is en dat de constructie wordt voorzien van een 
brandwerende verflaag die er samen voor zorgen dat de constructie in geval 
van brand voldoende beschermd wordt. Een andere mogelijkheid is dat de 
kolommen met beton of met water gevuld wordt, waardoor deze niet zo snel 
opwarmt en langer bestand is tegen brand. 
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2. BELASTINGEN 

De belastingen volgen uit onder andere de gegevens van producenten en de 
norm NEN 6702. 

2.1. Permanent 

Voorgebied vloer. 
Afwerklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Druklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Kanaalplaatvloer HVP 200 3,1 2 kN/m2 

Leidingen 0,50 kN/m2 

Plafond 0 50 kN/m2 + 
Totaal 6,1 kN/m 2 

Congresvloer (op de zaall: 
Tegel met mortel; d=40mm 0,8 kN/m2 

Druklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Kanaalplaatvloer HVP 200 3,12 kN/m2 

Leidingen 0,5 kN/m2 

Plafond 05 kN/m2 + 
Totaal 5,9 kN/m 2 

Bioscooezaalvloer: 
Tribune opbouw 0,5 kN/m2 

Afwerklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Kanaalplaatvloer HVP 260 3,82 kN/m2 

Leidingen 0,5 kN/m2 

Tegelafwerking; d=40mm 08 kN/m2 + 
Totaal 6,6 kN/m 2 

Projectieruimtevloer: 
Afwerklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Kanaalplaatvloer HVP 150 2,63 kN/m2 

Gipsplaatafwerking 2x12,5mm 0 04 kN/m2 + 
Totaal 3,7 kNim 2 

BELASTINGEN 

Tussen vloer: 
Afwerklaag; d=40mm 0,8 kN/m2 

Druklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Kanaalplaatvloer HVP 260 3,82 kN/m2 

Leidingen 0,5 kN/m2 

Plafond 05 kN/m2 + 
Totaal 6,6 kNim 2 

Dakopbouw: 
Dakbedekking; 3-laags 0,1 kN/m2 

Isolatie 0,01 kN/m2 

Druklaag; d=50mm 1,0 kN/m2 

Kanaalplaatvloer HVP 200 3,12 kN/m2 

Leidingen 0,5 kN/m2 

Plafond 05 kN/m2 + 
Totaal 5,2 kNim 2 

Wandopbouw zaal en functieblok: 
Isolatie 0,01 kN/m2 

Binnendoos 0,10 kN/m2 

Gipskartonplaat; 2x12,5mm 0,35 kN/m2 

Tegelafwerking; d=40mm 08 kN/m2 + 
Totaal per wandzijde 1,3 kNim 2 

Voor een bioscoopzaal wordt ervan uitgegaan dat de binnenkant op dezelfde 
manier is opgebouwd. In totaal is het gewicht voor een wand 2,6 kN/m2 

Andere eermanente belastingen: 
Stalen vloer achtergebied; incl. constr. 
Stalen of houten vloer; incl. constructie 
Vloer betonnen loopbrug; d=250mm 
Stalen balustrade; h=1 ,Om 
Glazen balustrade; h=1 ,Om 
Glaspaneel (gevel); 2,7x1 ,08m; d=8-6 
Puntgaas 50/6 

3,0 
1,0 
4,6 
0,5 
0,43 
0,4 
0,1 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m2 

kN/m 
kN/m 
kN/m 2 

kN/m2 
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2.2. Variabel 

Belasting door personen, meubilair en aankleding: 
• Vloer: 5,0 
• Ontsluitingswegen: 5,0 
• Dak: 1,0 

kN/m2 41=0,25 
kN/m2 41=0,25 
kN/m2 41=0 

De vloerbelasting mag ter plaatse van de vaste tribune worden gereduceerd 
tot 4,0 kN/m2

, hier wordt echter gerekend met 5,0 kN/m2
. 

Windbelasting w=O: 
De windbelasting op het gebouw wordt bepaald met de volgende formule: 

Prep = Cdim . Cindex . Ceq .<p1·Pw 

Findex=A. Prep 

Hierbij zijn Ceq en <p1 gelijk aan 1. De hoogte is kleiner dan SOm en de 
hoogtebreedte verhouding is ook kleiner dan 5. 

Cdim is afhankelijk van de afmeting van het bouwwerk. Aangezien het gebouw 
een rechthoekige plattegrond heeft, worden er alleen twee waarden voor Cdim 

gevonden. Deze waarden worden in de tabel hieronder weergegeven. 

Hoogte (m) Breedte (m) cdim 

I Oost- & westgevel 42 119 0,89 
I Noord- & zuidgevel 42 49 0,84 

Tabel 1. Waarden voor Cdim. 

De waarde van Pw hangt af van waar het bouwwerk zich in Nederland bevindt. 
Het projectgebied licht in Heerlen wat in gebied 111 valt. De omgeving kan 
worden beschouwd als bebouwd. De hoogte van het bouwwerk is maximaal 
42m. De waarde van Pw bedraagt dan 1 ,09kN/m2

. 

De formule kan dan worden vereenvoudigd die alleen afhangt van C index· 

BELASTINGEN 

Windbelasting op oost- en westgevel: 
Prep = 0,89 . Cindex . 1,0 . 1,0 . 1,09 

= 0,97 . Cindex 

Voor de windbelasting op de noord- en zuidgevel, wordt dit: 
Prep = 0,84 . Cindex. 1,0 . 1,0 . 1,09 

= 0,92 . C index 

De factor Cindex is een windvormfactor. Dit kan Cpe. Cpi. C, of C 1 zijn. Cpe is een 
factor voor de winddruk of windzuig ing loodrecht op vlakken en kan worden 
bepaald met het onderstaande figuur. 

-0,8 

'·' 
-0,8 

·t.7 

v=={>c 

Figuur 1. Waarden voor Cpe. 

De winddruk en zuiging moeten worden gecombineerd met Cpi voor over- en 
onderdruk. Voor overdruk bedraagt de factor +0,3 en voor onderdruk -0,3. 

C, is een factor voor wrijving door de wind die aangrijpt op de oppervlakte 
evenwijdig aan de windrichting. Deze bedraagt voor oppervlaktes met 
uitsteeksels groter dan 40mm 0,04. Hoewel de glazengevel glad is en er 
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gerekend mag worden met een kleinere factor (0,01), wordt toch met deze 
factor gerekend om de windwrijving veilig te benaderen. 

Sneeuw 1.11=0: 
De sneeuwbelasting op platte daken moet worden berekend met de 
onderstaande formule: 

Prep=Ci · Psn;rep 

Voor platte daken (helling tussen 0 en 30 raden) geldt dat de Ci gelijk is aan 
0,8. De waarde van Psn;rep is gelijk aan 0,7 met een momentaanfactor 4J=O 

De waarde voor de sneeuwbelasting Prep is: 

Prep=0,8*0,7=0,56 kN/m2 

Regenwater: 
In het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat de platte daken voldoende afschot 
hebben. Een eis van 2% oftewel 20 mm/m 1 moet voldoende zijn om ervoor te 
zorgen dat het water naar een afvoerpunt kan worden afgevoerd. Door deze 
maatregel wordt het dak niet belast met regenwater. Deze dakbelasting wordt 
dan ook niet meegenomen in de berekeningen. 

BELASTINGEN 
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3. BEREKENINGEN 

3.1. Gevel 

3.1.1. Gevelregel en -stijl Janssen-VISS-TV 

De gevel bestaat uit regels en stijlen van Janssen-VISS-TV. De stijlen worden 
versterkt met 1- of H-profielen, de regels niet. Er wordt gekozen om voor de 
stijlen en de regels dezelfde profiel te nemen. De afmeting wordt bepaald aan 
de hand van een beschouwing van de regel. De onderlinge afstand tussen de 
regels is 1, 1 m 

Het gewicht van het glas wordt verwaarloosd, zodat er alleen een 
windbelasting op de regel aangrijpt. De windbelasting bedraagt: 

qw;rep=1 , 1 • 0,97 • (0,8+03) = 1,2 kN/m 

De rekenwaardes zijn : 
qw;d =1 ,5 • 1,2 = 1,8 kN/m, voor de uiterste grenstoestand. 
qw;d =1 ,0 • 1,2 = 1,2 kN/m, voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

Het grootste moment bedraagt: 

Md= 1/8 • q • 1
2 met q in kN/m en I in m, zodat 

Md = 1/8 * 1,8 * 2f = 1,6 kNm 

Wnod;9 = 1,6 • 106 /235 = 6,8 • 103 mm3 

De overspanning van de regel is 2, 7 m zodat de eis van de doorbuiging gelijk 
is aan 9mm (1/300). 

Uit documentatie van Janssen -VISS-TV blijkt dat profielnummer 76.696 
voldoet. Het eigengewicht bedraagt 0,045 kN/m. 

BEREKENINGEN- GEVEL 

50 

I 
I ~G 76.666 z I~ 
ll.& 76.679 z lî 
1 u 76.697 z 11" 
12 

76.696 z 1-, Prol! I-Nr. G F 

lcWm cm' 
br Wx lv Wy u 
cm' cm" cm' cm• m1kn 

76.666 7,910 10,10 240,0 32,10 43,50 17,40 0,412 

76.671 3,860 4,90 23,2 7,20 17,30 6,90 0,260 

76.674 2,700 3,40 11,4 4,30 11,50 4,60 0,240 

76.679 7,120 9,07 162,0 25,20 37,90 15,20 0,373 

76.694 3,500 4,50 15,0 5,70 14,80 5,90 0,240 

76.696 4,450 5,70 48,4 11,50 21,80 8,70 0,300 

76.697 6,100 7,90 92,0 17,90 31,00 12,40 0,330 

Figuur 2. Profielgegevens Janssen-VISS-TV. 

3.1.2. Gevelstijl 

De stijl van het Jansen-Viss wordt aan de binnenzijde versterkt met een 
H-profiel. Voor de berekening wordt verondersteld dat alleen het H-profiel alle 
belastingen moet dragen en dat voor de doorbuiging de Jansen-Viss stijl geen 
bijdrage levert in de stijfheid. Voor de oost- en westgevel worden HEB160-
profielen gebruikt en voor de noord- en zuidgevel HEB180-profielen. Zij 
moeten het gewicht van de gevel dragen als ook de windbelasting. Het 
verschil tussen de oost- en noordgevel is dat de windbelasting op de kopgevel 
iets kleiner is, maar dat de overspanning groter is. De stij l overspant in beide 
gevallen twee velden. 

3.1.2.1. Oost- en westgevelstijl: HEB160 
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Voor de bepaling van de afmetingen van de H-profiel zijn twee mogelijk 
plaatsen die maatgevend kunnen zijn. De eerste is het onderste deel; deze 
draagt het gewicht van de hele gevel met een breedte van 2,7 m. Hier is de 
normaalkracht het grootst. De tweede is het bovenste deel; deze moet 
namelijk een grotere overspanning overbruggen, waarbij de normaalkracht in 
de stijl klein is. Voor beide gevallen wordt het profiel berekend . 

3.1.2.1.1. Onderste deel 

Het onderste deel draagt het gewicht van de gevel (42 m hoog) over een 
breedte van 2,7 m. In de berekening wordt het gewicht boven aan de stijl 
geplaatst als een puntlast. 

De belasting van de hele gevel is gelijk aan 39 regels van 2,7 men een stijl 
van 42 m lang plus het gewicht van het glas. De maatgevende windbelasting 
komt voort uit wind loodrecht op de oostgevel met onderdruk in het gebouw. 

Permanente belasting: 
Gevelstijl 76.696: (39*2,7+42)*0 ,045 = 
Glas: (42*2,7)*0,4 = 
Totaal F9 

Variabele belasting: 
Wind qw: 0,97*(0,8+0,3)*2,7 = 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2* F9 + 1 ,5* qw 
Doorbuiging : 1,0* F9 + 1,0* qw 

Maximaal OQtredende moment en krachten in knoop 2: 
My;s;d = 18,9 kNm 
Vy;s;d = 17,0 kN 

6,6 
45 
52 

2,9 

kN 
kN + 
kN 

kN/m 

Nc;s;d = -66 kN, bij de controle wordt gerekend met de grootste normaalkracht 
namelijk 69 kN. 

BEREKENINGEN- GEVEL 
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Lf) Lf) 

~ .. ? 
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Geometrie 

1 1 2 2 3 

11. 534 

Momenten 

14.4 

·-=' ~ - ~ · ==·~~I I~ 
- 18 . 9 

Dwarskrachten 

17.0 
7.3 I ~ 

D==-- --=ccc:uJ~ 
-1 4.7 -1 1. 2 

Normaalkrachten 

Figuur 3. Linksboven geometrie met de permanente gevelbelasting, rechtsboven met 
variabele windbelasting. Onder de optredende M,V en N in uiterste grenstoestand. 
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Profielgegevens HEB160 (mm): 
h: 160.0 iy : 67.7 A: 5430.0 
b: 160.0 iz : 40.5 
tw: 8.0 r : 15.0 
tr: 13.0 

Doorsnedencapaciteit 
Nc;u;d =5430*235=1276*1 03 N 
My;pl;d =235*354 *1 03 =83, 19*1 06 Nm 

Wey: 311.5E3 ly: 
Wez: 111.2E3 lz: 
Wp y: 354.0E3 11 : 

WP z: 170.0E3 Iw : 

V u:d =0, 58*235( 5430-2( 160-8-2*15) 13 )=308*1 Q3 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc:s:d 69 * 103 69 * 103 = 0 054 :s; 1 voldoet 
Nc;u;d 5430 * 235 1276 * 103 ' ' 

My:s;d 18,9 * 106 

Mv:ptd 235 * 354 * 103 
189*106 

' 
6 

= 0,227 :s; 1 , voldoet 
83,19*10 

2492.0E4 
889.0E4 
31 .3E4 

47943.2E6 

vsd 17*103 
- · = -------------- 17 * 103 = 0 055 

308*103 ' vud 0,58 * 235 * (5430- 2(160- 8-2 * 15)13) 

Deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Aangezien de normaalkracht en de dwarskracht klein zijn, mag de 
interactieformule 11 .3-1 worden gebruikt om de interactie tussen het moment 
en de krachten te controleren . Deze levert echter dezelfde formule op als voor 
de controle op alleen buiging en voldoet daarom. 

My;s;d =0,227:s;1 (11.3-1) 
Mv:pl:d 

Controle knikstabiliteit N EN 6770 12. 1.1 
Knik om sterke as; kniklengte bedraagt 6,48 m; de hoogte van een verdieping. 

F . =rc
2

*210*10
3

*2492*10
4 

• 10 _3 = 12.30kN 
y,E 6480 2 

BEREKENINGEN -GEVEL 

À . = JNpl:d = -t 276 = 102 k b d 0 588 y,rel Fy;E 1230 ' ' romme zo at Wy;buc= ' 

Nc;s;d 

W y;buc * Nc;u;d 

69 
= 0092 :s; 1 

0,588 * 1276 ' 
, voldoet 

Bij knik om de zwakke as wordt de stijl gesteund door de regels die op 1,08 m 
van elkaar liggen. 

F . = TC2 * 210 *103 * 889 *10~ *10 -3 = 15797kN 
z,E 10802 

I Npl;d -- f1?7R Àz:rel = /~ = 0,284 ; kromme c zodat Wz·buc=0,958 
1 Fz:E 1 15797 ' 

69 
= 0056 :s; 1 

0,958 * 1276 ' 
, voldoet 

Controle kipstabiliteit N EN 6770 12.2: 
De regels van de gevels worden uitgevoerd als kipsteunen . De 
kipsteunafstand bedraagt 1 ,08 m. Maatgevend voor de onderste stijl is het 
tweede veld; tussen knoop 2 en de eerste kipsteun erboven. Het moment in 
knoop 2 bedraagt 18,9 kNm en in het kipsteunpunt 3,08 kNm. De lengte lk;p 
bedraagt dan: 

I kip = (1,4 - 0,8 * 
3
·
08 

)1 080 = 1371mm 
18,9 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À =132 .1 1371*160*235 =0453 
rel ' J 160 * 13 * 210 * 103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald . Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,934. 
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De controle is dan: 

18,9 * 106 

0,243 ::; 1 , ook hier voldoet de stijl. 
0,934 * 83,2 * 106 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen is geschoord doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,934<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 

bedraagt 10,36 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1(18,9-3,08)+10,36=11,9 kNm 
of 
0,4*18,9=7,56 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

69 11,9 
1,1 + 1,1 - - = 0,101 + 0,168 = 0,269 

0,588 * 1276 0,934 * 83,19 

De controle volgens formule 12.3-6: 

69 1t9 
1,1 0,958 * 1276 + 1,1 0,934 * 83,19 = 0,062 + 0,168 = 0,230 

Alle twee zijn kleiner dan 1. 

Controle horizontale uitbuiging: 
De hoogte is 6480 mm. De eis voor de maximale uitbuiging is gelijk aan 
6480/300=21 ,6 mm. De optredende uitbuiging is maximaal 6,5 mm. Het 
profiel is stijf genoeg. 

BEREKENINGEN - GEVEL 

Verplaatsingen 

1. 06 

-0.28 

Figuur 4: horizontale verplaatsing van de onderste gevelstijl van de oost-westgevel in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand 

3.2.2.1.2. Bovenste deel 

Het verschil met de onderste stijl is dat de bovenste stijl alleen het gewicht 
van het bovenste deel (15,52m) van de gevel hoeft te dragen. Een ander 
verschil is dat het tweede veld het grootste is, namelijk 9,04 meter ten 
opzichte van 6,48m. 

Ook hier wordt het gewicht dat de stijl moet dragen geschematiseerd als een 
puntlast die aan de bovenkant aangrijpt. De permanente belasting bestaat uit 
11 regels van 2, 7 m lang, een stijl van 15,52 m lang en het gewicht van het 
glas (2, 7x15,52) 

Permanente belasting: 
Gevelstijl 76.696 
Glas 
Totaal 

Variabele belasting: 

(11 *2, 7+15,52)0,045 
2,7*15,52*0,4 

Wind (zelfde als onderste stijl) 

= 
= 

2,03 
14 9 
16,9 

2,9 

kN 
kN + 
kN 

kN/m 
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116.9 
I[ ·"'3 

ll'X 

\!) 

M 
N 0 

"' 

2 

1 

Geometrie 

0 
00 

"" 

··----------------·~--------------------· 
1 2 2 3 

Momenten 

Dwarskrachten 

-1 9.6 

Normaalkrachten 

15 .51 6 

- 35.4 

23. 6 

Figuur 5. Boven de belastingen, rechts pennanent en links variabel. Onder de optredende 
momenten en krachten in de uiterste grenstoestand van het bovenste deel. 

BEREKENINGEN -GEVEL 

Verplaatsingen 

Figuur 6. De horizontale uitbuiging van het bovenste deel in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 28 2 * 103 

' 
3 

= 0,022 ~ 1 , voldoet. 
N c;u;d 1276 * 1 0 

My;s;d 

M y:pt;d 

vs;d 

vu;d 

354 * 106 

' 
6 

= 0426 ~ 1 , voldoet 
83,19 * 10 

236 * 103 

' 
3 

= 0,077 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
308 * 10 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Aangezien de normaalkracht en de dwarskracht klein zijn , mag de 
interactieformule 11 .3-1 worden gebruikt om de interactie tussen het moment 
en de krachten te controleren. Deze levert echter dezelfde formule op als voor 
de controle op alleen buiging en voldoet daarom. 

My;s;d =0426 < 1 (11 .3-1) 
My:pt:d , -

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik om sterke as; kniklengte bedraagt 9,036 m; de hoogte van een 
verdieping. 

F . = n
2 

*210 * 10
3 

*2492 *10
4 

* 10_3 = 633kN 
y,E 9036 2 

À . = IN pl;d = r 276 
= 142 ' krom me b zodat Wy·,buc=O ,3 72 

y,ret \ Fy;E 633 ' 
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(!) y;buc * Nc;u;d 

28
·
2 

= 0 059 :::; 1 , voldoet 
0,372 * 1276 . 

Bij knik om de zwakke as wordt de stijl gesteund door de regels die op 1,08 m 
van elkaar liggen. 

F = TC2 *210*103 *889*104 *10 -3 =15797kN 
z;E 1080 2 

J
Npl;d / 1276 . _ 

À nel= -- = \j-.- = 0,284 , kromme c zodat Wz;buc-0,958 
. F~E 15797 

û) z;buc * N c;u;d 

28
·
2 

= 0 023 :::; 1 , voldoet 
0,958 * 1276 • 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De regels van de gevels worden uitgevoerd als kipsteunen. De 
kipsteunafstand bedraagt 1,08 m. Maatgevend voor de onderste stijl is het 
tweede veld; tussen knoop 2 en de eerste kipsteun erboven. Het moment in 
knoop 2 bedraagt 35,4 kNm en in het kipsteunpunt 12,5 kNm. De lengte lk;p 
bedraagt dan: 

I kip = (1,4- 0,8 * 
12

·
5 

)1 080 = 1206mm 
35,4 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À. =132 1206*160*235 =0425 
rel ' \ 160*13*210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald . Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,943. 
De controle is dan: 

354*10 6 
. 

' 
6 

= 0,451 :::;1, voldoet. 
0,943 * 83,2 * 1 0 

BEREKENINGEN -GEVEL 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen is geschoord doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,943<1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald . My;mid;s;d 
bedraagt 23,3 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1 (35,4-12,5)+23,3=25,6 kNm 
of 
0,4*35,4=14,2 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

11-28·~- + 11 -
25

·
6 

= 0 065 + 0 359 = 0 424 
. 0,372 * 1276 • 0,943 * 83,19 . . . 

De controle volgens formule 12.3-6: 

11 
28

·
2 

+ 11 
25

·
6 

= 0 025 + 0 359 = 0 384 
. 0,958 * 1276 . 0,943 * 83,19 . . . 

Controle horizontale uitbuiging: 
De hoogte is 9036 mm. De eis voor de maximale uitbuiging is gelijk aan 
9036/300=30,1 mm. !De optredende uitbuiging is maximaal 25,5 mm. De unity 
check is hier gelijk aan 25,5/30,1 = 0,847. 

Voor de stijl is de doorbuiging maatgevend . Deze treedt op in het veld met de 
grootste overspanning. 
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3.1.2.2. Kopgevelstijl: HEB180 

Ook hier is de gevel zelfdragend. De stijl overspant twee verdiepingen 
verdeelt over 2552 mm en 10408 mm. Maatgevend is de onderste stijl, deze 
moet ook de gevel dragen over een breedte van 2,7m en een hoogte van 
42m. 

Permanente belastingen: 
De gevelbelasting wordt ook hier geschematiseerd als een puntlast die aan de 
bovenkant van de stijl aangrijpt. De waarde is gelijk aan die van de onderste 
stijl van de oostgevel, namelijk 52 kN. 

Variabele belastingen: 
Maatgevend voor de stijl is de wind loodrecht op de kopgevel in combinatie 
met onderdruk in het gebouw. 

Wind qw = 2,7 * 0,92(0,8+0,3) = 2,7 kN/m 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2*q eg + 1 ,2* F gevel +1 ,5* q w;rep 
Doorbuiging: 1 ,O*q eg+ 1 ,0* F gevel +1 ,0* q w;rep 

Maximaal optredende moment en krachten in knoop 10: 
My;s;d = 44,7 kNm 
Vz;s;d = 25,4 kN 
Nc;s;d = 70 kN 

N 

Ll 
Geometrie 

2 

t 
Momenten 

00 
0 .,. 
0 
.-< 

N 
U") 
U") 

N 

2 

1.2 . 960 

00 
0 .,. 
0 
.-< 

N 
U") 
U") 

N 

3 

-----------------4 

34 . 8 

'rn~~~~~~-~~1 -~~~~ 
-~ 

- 4 4 . 7 
Dwarskrachten 

2 5.4 

- 22 . 7 

Normaalk.rach ten -------------------------------

• 
[JTiilliTIIT !T l 
- 70 - 69 - 62 

BEREKENINGEN -GEVEL 

Figuur 7. Linksboven de gevelbelasting, rechtsboven de windbelast ing, onder M,V en N in 
de uiterste grenstoestand. 
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Profielgegevens HEB180 (mm): 
h : 180.0 iy : 76.6 A : 6530.0 
b : 180.0 i2 : 45.7 
tw : 8.5 r: 15.0 
tr: 14.0 

Doorsnedecapaciteit 

We y: 426.0E3 ly : 
Wez: 151.4E3 12 : 

Wpy: 481.4E3 lt : 
Wpz: 231 .0E3 Iw: 

N c;u;d = 6530*235 = 1535*1 03 N 
M y;pl;d = 235*481*103 = 113*106 Nmm 
V u:d = 0,58(235(6530-2(180-8,5-2*15)14) = 350*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 70 * 103 
--= 0,046 :$; 1 , voldoet. 
Nc;u;d 1535 * 103 

My;s;d 

My;pl:d 

44 7 * 106 

' 
6 

= 0,396 :;; 1 , voldoet 
113*10 

3831.0E4 
1363.0E4 
42.2E4 

93745.5E6 

25
·
4 

* 
1 a: = 0,073 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

350 * 10 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Aangezien de normaalkracht en de dwarskracht klein zijn, mag de 
interactieformule 11 .3-1 worden gebruikt om de interactie tussen het moment 
en de krachten te controleren. Deze levert echter dezelfde formule op als voor 
de controle op alleen buiging en voldoet daarom. 

My;s;d = 0,396 :;; 1 (11.3-1} 
My:pl;d 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik om sterke as; kniklengte bedraagt 10,408 m; de hoogte van een 
verdieping. 

F . = rc
2 

*210*10
3 

*3831*10
4 

* 10-3 =733kN 
y.E 10408 2 

BEREKENINGEN - GEVEL 

Ay:rel = ;Npl;d = ,; 
1535 

= 1,447 , kromme b zodat Wy;buc=0,361 
Fy;E V 733 

70 
=0126 :;; 1 

0,361 * 1535 ' 
, voldoet 

Bij knik om de zwakke as wordt de stij l gesteund door de regels die op 1,08 m 
van elkaar liggen. 

F = TC2~10 * 103_: 1363 * 104 * 10 -3 = 24220kN 
~E 10802 

INpld I 1535 
Az;rel = I Fz;E = i 24220 = 0,252 ; kromme c zodat Wz;buc=0,974 

~;d = -
70
-- =0047 :;;1 

(û z;buc * Nc;u;d 0,97 4 * 1535 ' 
, voldoet 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De regels van de gevels worden uitgevoerd als kipsteunen. De 
kipsteunafstand bedraagt 1,08 m. Maatgevend voor de onderste stijl is het 
tweede veld ; tussen knoop 2 en de eerste kipsteun erboven. Het moment in 
knoop 2 bedraagt 44,7 kNm en in het kipsteunpunt 19,65kNm. De lengte I kip 
bedraagt dan: 

I kip = (1,4- 0,8 * 
19

·
65 

)1 080 = 1132mm 
44,7 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

A. = 132 1132 * 180 * 235 = O 397 
rel' 180*14 * 210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,951 . 
De controle is dan: 
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44.7 * 
106 

6 = 0,416 ~ 1 , ook hier voldoet de stijl. 
0,951 * 113 * 10 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen is geschoord doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,951 <1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 31 ,58 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1(44,7-19,65)+31,56=34,1 kNm 
of 
0,4*44,7=17,9 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

1,1 
70 

+ 1,1 
34

·
1 

0,139 + 0,349 "' 0,488 
0,361 * 1535 0,951 * 113 

De controle volgens formule 12.3-6: 
70 34,1 

1,1 + 1,1 = 0,052 + 0,349 = 0,401 
0,974*1535 0,951*113 

Beide zijn kleiner dan 1 en de stijl voldoet. 

Controle horizontale uitbuiging: 
De grootste overspanning is 10408 mm. De eis die wordt gesteld aan de 
maximale horizontale uitbuiging is gelijk aan 1/300 van de overspanning en 
bedraagt 34,7 mm. De optredende uitbuiging is gelijk aan 26,7 mm. De stijl 
voldoet aan de gestelde eis. 

Verplaatsingen 

- 1 .
1
3 7 

I 

26 .7 

Figuur 8. M, V en N in de ug en de horizontale uitbuiging in de bg. 

BEREKENINGEN - GEVEL 

3.1.3. Koppelstaaf: 876,1/2,9 

De koppelstaaf zorgt ervoor dat de windbelasting die op de gevel aangrijpt, 
doorgegeven wordt aan de vloeren . De grootste drukkracht in de staaf 
ontstaan in de tweede knoop van de bovenste gevelstiji.(Fw;rep=28,8 kN, 
reactie windbelasting knoop 2) . Hier is namelijk het veld het grootste. 

Om ook rekening te houden met de mogelijkheid dat een persoon aan de 
koppelstaaf gaat hangen, wordt deze in de berekening meegenomen door 
een puntlast in het midden te plaatsen ter grootte van 1,0 kN (100kg). 

r, 28.8_; ( l l l 

\ 1 1 7 2 .\ 1 1 7, 2 
~ ~ -

2 .7 00 2.700 

Figuur 9: links de windbelasting, rechts de kracht veroorzaakt door het hangen van een 
persoon aan de koppelstaaf 

Permanente belastingen : 
De enige permanente belasting is het eigen gewicht, deze wordt met het 
programma verwerkt. 

Variabele belastingen: 
Fw;rep = 28,8 kN 
Fp;rep = 1,0 kN 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2*q eg + 1 ,5* F w;rep +1 ,5* F p;rep 
Doorbuiging: 1,0*q eg+ 1,0* F w;rep +1,0* F p;rep 

'Invoeren van het model met de belastingen geeft als maximale 
rekenwaarden: 
My;s;d = 1,07 kNm 
Vs;d- 0,83 kN 
Nc;s;d = 43,2 kN 
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Momenten 

Dwarskrachten 

- 0.83 
Normaalkrachten 

- 43.2 

Verplaatsingen 

- 1.07 

0 . 83 

I I 

- 4.75 

Figuur 10: moment, dwarskracht en normaalkracht in de uiterste grenstoestand en de 
verplaatsing in de bruikbaarheidsgrenstoestand 

Profielgegevens (mm) 876.1/2,9 klasse 1 8235: 
h : 76.1 iy : 25.9 A : 666.9 Way : 11 .8E3 ly : 
b : 76.1 iz : 25.9 Wez : 11 .8E3 lz : 
tw : 2.9 r : 0.0 Wpy : 15.5E3 1, : 
tr: 2.9 Wp z: 15.5E3 Iw : 

Doorsnedencapaciteit 
Ncud = 235*666,9- 157*103 N 
M~~ = 235*15,5*103 = 3,64*106 Nmm 
V ~;d = 0,368*666,9*235 = 57,7*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Ncsd 43·2 * 1 o: = 0,275 :s; 1, voldoet. 
Nc;u;d 157 * 10 

44.7E4 
44.7E4 
89.5E4 
O.OE6 

BEREKENINGEN- GEVEL 

My;s;d = 1·07 * 
106 = 0294 :-;:; 1 , voldoet 

My;pl;d 3,64 * 106 

V s;d = 0,83 * 1 0 3 
= 0 014 ·deze is ook kleiner dan 1 , voldoet ook. 

vu;d 57,7*10 3 ' ' 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Voor de interactie tussen N, Men V voor ronde buisprofielen wordt gebruik 
gemaakt van formule 11.3-17 omdat er wordt voldaan aan de eis dat Vs;d<0,25 
Vu;d 

1,07 + ( 4
3·

2 
)

1

'

7 

= 0,283 + 0,112 = 0,395 < 1 ;voldoet 
1,04 * 3,64 157 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Er hoeft alleen één controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F = n2 * 210 * 103 * 44,7 *104 * 10-3 = 127kN 
y;E 27QQ 2 

À = jNpl;d = r 57 = 111 , kromme a zodat Wy;buc=0,593 
y;rel V Fy;E 127 ' 

__ N_c;s;_d - = 43,2 = Q 464 :-;:; 1 
0,593 *157 ' 

, voldoet 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
Volgens de norm hoeft er voor buisprofielen die voldoen aan de h/b<3 niet te 
worden gecontroleerd op kip. 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste en niet gevoelig voor torsieknik wkip=1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald . My:mid;s:d 
bedraagt 1,07 kNm. 

17 



My;equ;s;d is de grootste waarde van : 
0,1 (0-0)+1 ,07=1 ,07 kNm 
of 
0,4*0=0 kNm 

De controle volgens 12.3-1 luidt: 
432 107 

1,1 ' + 1,1 - '- = 0,510 + 0,323 = 0,833 < 1 ; voldoet 
0,593 * 157 3,64 

Controle horizontale uitbuiging: 
De overspanning bedraagt 2700 mm, de eis is een maximale doorbuiging van 
2700/250=10,8 mm. De optredende doorbuiging is gelijk aan 4,75 mm. Ook 
hier voldoet de koppelstaaf. 

3.1.4. Kopgevel vakwerk 

De windbelasting die op de kopgevelstijlen werken moeten naar de 
constructie erachter worden gevoerd. In de oostgevel gebeurt dit door middel 
van de vloeren van het voorgebeid. Op de kopgevel wordt de windbelasting 
ook via vloeren naar de achterliggende constructies afgevoerd. De vloer 
bestaat uit een horizontaal vakwerk met daarop stalen vloerdelen . Het 
vakwerk moet de horizontale windbelasting opvangen, terwijl de randstaaf van 
het vakwerk ook wordt belast door de verticale belasting van de vloer. De 
vloer wordt niet door de gevel gedragen maar door een schoor. 

Om de profielen van het vakwerk te controleren , wordt eerst het vakwerk 
belast met de windbelasting. De windbelasting is de representatieve waarde 
van de reactiekracht in knoop 2 van de kopgevelstijl (32,0 kN). Voor de 
knopen aan het uiteinde van het vakwerk wordt twee maal de waarde van de 
reactiekracht genomen om zo ook de windbelasting van de naast liggende 
gevelstijl mee te nemen. Uit de gevonden krachten kunnen de verticalen en 
de diagonalen wordt gecontroleerd. De normaalkracht in de randstaaf is dan 
bekend . Vervolgens wordt de randstaaf apart berekend met de aanwezige 
normaalkracht en de belasting vanuit de vloer. 

Permanente belasting: 
In deze berekening wordt het eigengewicht buiten beschouwing gelaten. Er is 
geen permanente belasting aanwezig . 

BEREKENINGEN - GEVEL 

Variabele belasting: 
F w;rep = 32 kN 
F w;rep = 64 kN 

Belastingcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2* F w;rep 
Doorbuiging: 1 ,0* F w;rep 

l 64 ! 3 2 l 32 l 3 2 l 32 l 64 

XXXXJ~K} .b:. 1 . 2 . . 3 ,· 

2. 700 2 . 70 0 2 . 700 
4 

2 .7 00 
5 

2 . 700 

Figuur 11 . Geometrie met wind belasting, randstaaf als doorgaande staaf en om de zwakke 
as gemodelleerd. 

De maximale gevonden waarden (rekenwaarden) zijn dan: 

Normaalkracht in kN Moment in kNm 
Randstaaf 184 11,5 
Verticaal tpv steunpunt 188 
Verticaal 92 
Diagonaal 149 

Tabel 2. Normaalkrachten en moment in de staven tgv de windbelasting op het vakwerk. 

3.1.4.1. Verticaal tpv steunpunt: K90/90/3 CF 

Profielgegevens (mm): 
h : 90.0 iy: 35.3 A : 1020.8 
b : 90.0 iz : 35.3 
tw : 3.0 r : 0.0 
t, : 3.0 

28.3E3 ly: 
28.3E3 lz: 
33.0E3 11 : 

33.0E3 

127.3E4 
127.3E4 
201 .4E4 
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r1 : 3.0 r2 : 6.0 
Doorsnedecapaciteit 
N c;u;d = 235*1020,8 = 240*103 N 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik is maatgevend. Voor de kniklengte wordt de systeemlengte 
aangehouden van 2000 mm 

F. = rr
2 

*210*10
3 

*127,3*10
4 

• 10_3 = 660kN 
y~ 2000 2 

Ày;ret = ~ = /
240 

= 0,603 , kromme b zodat Wy;buc=0,839 { f=;; , 660 

Nc;s;d 188 = 0 934 ::::: 1 , voldoet 
Cûy;buc * Nc;u;d 0,839 * 240 ' 

3.1.4.2. Verticaal: K50/50/4 

Profielgegevens (mm): 
h: 50.0iy : 18.6A: 718.8 Wey : 
b: 50.0 iz: 18.6 Wez: 
tw: 4.0 r : 0.0 Wp v: 
t,: 4.0 Wpz : 
r1 : 4.0 r2: 6.0 

Doorsnedecapaciteit 
N c;u;d = 235*718,8 = 169*103 N 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

10.0E3 ly : 
10.0E3 lz: 
12.3E3 lt : 
12.3E3 

25.0E4 
25.0E4 
40.4E4 

Knik is maatgevend. Voor de kniklengte wordt de systeemlengte 
aangehouden van 2000 mm 

F . = rr2 *210 * 103 * 25*104 *10-3 = 130kN 
y,E 20002 

{!69 
Ày,ret = = = 1,140 , kromme a zodat Wy;buc=0,572 

130 

BEREKENINGEN- GEVEL 

92 
= 0 952 ::::: 1 , voldoet 

0,572 * 169 ' 

3.1.4.3. Diagonaal: H50/50/7 

Profielgegevens (mm}: 
h : 50.0 iy: 14.9 A : 656.0 We y : 4.2E3 ly: 14.6E4 
b : 50.0 iz : 14.9 Wez : 4.2E3 lz : 14.6E4 
tw: 7.0 r : 7.0 Wpy: 4.2E3 lt : 1.0E4 
t,: 7.0 r 1 : 3.5 Wp z: 4.2E3 Iw : 1.9E6 

Ik si : 23.1 E4 Iet a: 6.1E4 
ey: 35.1 Wn e 9 y : 9.8E3 ene 9 y : 14.9 
ez: 35.1 Wne 9 z: 9.8E3 ene 9 z : 14.9 

Doorsnedecapaciteit 
Bij de berekening is de staaf als een trekstaaf ingevoerd. Deze kan alleen een 
trekkracht opnemen. 
N tu;d = 656*235 = 154*103 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nt;s;d 149 *103 

Nt;u;d = 
154 

* 103 = 0,968 :::; 1 , voldoet. 

3.1.4.4. Randstaaf: HEA 360 

Om de randstaaf te controleren wordt deze beschouwd als een ligger die 
belast wordt met een normaalkracht (N wind;rep = 122 kN) en een moment (M 
z:s;d = 11 ,5 kNm) afkomstig uit de berekening van het vakwerk. Daarbij wordt 
de randstaaf ook belast door de permanente en variabele belasting uit de 
vloer. De randstaaf heeft een belastingbreedte van 1,0 m. 

Permanente belastingen: 
Vloer: 1 ,0*1 ,0 = 
Glazen balustrade: 
Totaal q9;rep: 

1,0 kN/m 
0 43 kN/m + 
1,43 kN/m 
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Variabele belastingen: 
Vloer qq;rep: 5,0*1 ,0 = 
Wind normaalkracht Fw;rep: 
Wind moment (rekenwaarde) Mw;d: 

Belastingcombinatie: 

5,0 kN/m 
122 kN 
11,5 kNm 

Sterkte: 1 ,2*q eg + 1,2* q9;rep + 1,5* qq;rep +1,5* F w;rep 
Doorbuiging: 1,0*q eg+ 1,0* q9;rep +1,0* q9;rep +1,0*Fw;rep 

1 1 r r 5 r r r 1 

~ ~ 

J r r 11. 431 r r 1 

i " 

122 

Figuur 12. Belastingen op de randstaaf van boven naar onder: permanent, variabel uit 
vloer en variabel uit wind. 

Het model wordt ingevoerd en er ontstaat het krachtenverloop zoals is 
weergegeven in figuur 13 

Profielgegevens: 
h : 350.0 iy : 152.2 A : 14280.0 
b: 300.0 iz : 74.3 
tw: 10.0 r : 27.0 
~: 17.5 

Doorsnedecapaciteit 

Wey : 1891 .0E3 ly : 
We z: 526.0E3 lz : 
Wp y: 2088.0E3 11 : 

Wpz: 802.0E3 Iw: 

Ncud = 235*14280 = 3356*103 N 
My·; ~;d = 235*2088*1 03 = 491 *1 06 Nmm 
M · = 235*15 5*103 = 188*106 Nmm y,u,d , 

V u;d = 0,58*235*(14280-2(300-10-2*27)17,5)=821*103 N 

33090.0E4 
7887.0E4 
153.3E4 

2176576.3E6 

BEREKENINGEN - GEVEL 

Geometrie 

Momenten 

Dwarskrachten 

-71 
Normaalkrachten 

2 

13. 500 

-241 

J 
Figuur 13. Momentenlijn en krachtenverloop van de kopgevel randstaaf. 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 183*103 

-- = 
3 

= 0,055 ~ 1, voldoet. 
Nc;u;d 3356 *1 0 

My;s;d 

My:pl:d 

241*106 

-
4

-
91

- .-
1
-
0

-;;;-
6 

= 0,491 ~ 1, voldoet 

My:s:d 115 * 1 06 

--= 
18

·
8
- .-

1
-
0
-
6 

= 0,061 ~ 1 , voldoet 
My;pl:d 

V . 71*103 

~ = ---·-
3 

= 0,086 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
vu;d 821*10 
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Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
Voor de combinatie van dubbele buiging met normaalkracht en dwarskracht 
geldt de formule 11.3-31. De controle vindt plaats op 6, 75 m. Daar is het 
moment maximaal, maar de dwarskracht gelijk aan nul. 
Door de kleine normaalkracht en dwarskracht is MN;v;y;u;d gelijk aan My;pl;d (491 
kNm) en MN;V;z;u;d gelijk aan Mz;pl;d (188 kNm). Voor a, ,a2, (3, en (32 mag voor 
doorsnedeklasse 1 en b>0,3h een waarde aangehouden worden van 1 ,0. De 
controle wordt dan: 

( 
241 )1.0 ( 115 )

1"
0 

1,0 - + 1,0 - ' = 0,491 + 0,061 = 0,480 < 1 , voldoet. 
491 188 

Controle knikstabiliteit N EN 6770 12.1.1 
Knik om sterke as; kniklengte bedraagt 13,5 m. 

F. =rc
2

*210*10
3

*33090*10
4 

* 10_3 = 3763kN 
~E 13500 2 

J3356 -
Ày·rel = = - - = 0,944 , kromme b zodat Wy buc-0,634 . . 3763 . . y.E 

Ncsd 183 = 0 086 ::; 1 , voldoet 
W y;buc * Nc;u;d 0,634 * 3356 ' 

Bij knik om de zwakke as wordt de ligger gesteund door de verticalen van het 
horizontale vakwerk die om de 2,7 m zijn geplaatst. 

F. = TC2 * 210 *103 * 7887 * 104 * 10-3 = 22423kN 
z.E 2700 2 

{ 
3356 . -

Àzrel = = --- = 0,387, kromme C zodat Wzbuc-0,907 
. 22423 . 

Nc:s:d 183 = 0 060 ::; 1 , voldoet 
W z;buc * Nc;u;d 0,907 * 3356 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De verticalen van het vakwerk zijn ook de kipsteunen van de rand ligger. De 
kipsteunafstand bedraagt 2,70 m. Maatgevend is het veld in het midden 
tussen x= 5,4 m en x= 8,1 m. Het maximale moment is in het midden en 
bedraagt 241 kNm. Aan het uiteinde bedraagt het moment 231 kNm. De 
lengte lkip bedraagt de grootste waarde uit: 

BEREKENINGEN -GEVEL 

I kip = (1,4- 0,8 * 
231 

)2700 = 171 Omm 
241 

Echter voor de waarde van lkip mag niet kleiner zijn dan 151 , waardoor lkip gelijk 
is aan 2700 mm. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

Àrel = 1,32 2700 * 350 * 235 3 = 0,592 
300 * 17,5 * 21 0 * 1 0 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,892. 

De controle is dan: 

My;s;d 

W kip * M y;u;d 

241*10 6 

6 
= 0,550 ::; 1 , voldoet. 

0,892 * 491 * 10 

Controle knik- en kipstabiliteit N EN 6771 12.3.1.1: 
Voor de controle van op druk en dubbele buiging belaste staaf die met de 
eerste-orde elasticiteitstheorie is berekend, verwijst NEN 6770 naar NEN 
6771. Er moet worden voldaan aan de volgende twee formules: 

Formule 12.3-1 

Nc·s·d n y [ Fy·tot·s·de oy M y·equ·s·d J n x YM zeq· u·s·d _ ._. + - - . . . +--·--· ·- + z .. <1 
Nc:u:d ny -1 My:u:d wk,pMy·:u.d nz -1 Mz:u:d 

Formule 12.3-2: 

Ncsd ny XzMyequsd n Mzequ·s·d + Fz·tot·s·de~ - ·-· +-- - +--z- . . . . .. <1 
Nc:u;d ny -1 wk;pMy·:u:d nz -1 Mz:u:d 

waarbij: 
ny = 20,56 nyl( ny-1) = 1,051 
nz = 122,5 nz/( nz-1) = 1,008 
F y;tot;s;d = F y;tot;s;d = Nc;s;d = 183 kN 
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491*106 

e~ = 0,34(0,944- 0,2) 
3356 

* 
103 

= 37mm = 0,037m , kromme b 

188 * 106 

e~ = 0,49(0,387- 0,2) 3 = 4,8mm = 0,0048m kromme c 
3356 * 10 

My:equ;s;d = 0,1(231-231)+241 = 241 kNm 
Mz;equ;s;d = 11,5 kNm 
wkip=0,892 
Xy = Xz = 1,0 

Invullen geeft voor formule 12.3-1 : 

183_ +1051( 183*0.037 + 241 )+10081,0 * 11,5 = 
3356 ' 491 0,892 * 491 ' 188 

0,055 + 0,593 + 0,062 = 0,710 < 1 

De waarden invullen geeft voor formule 12.3-2: 

~+151 1,0 * 241 +100811,+18~*0,0048 = 
3356 ' 0,892 * 491 ' 188 

0,051 + 0,578 + 0,066 = 0,695 < 1 

Beide formules geven een waarde die kleiner is dan 1, dus de staaf voldoet. 

Controle doorbuiging: 
Het vakwerk ondergaat een horizontale uitbuiging ten gevolge van de 
windbelasting van 9,8 mm. De overspanning bedraagt 13500 mm, waardoor 
er aan de eis van 9,8<1/300*13500 =45 mm wordt voldaan. 

De randligger ondergaat ook een doorbuiging door de verticale vloerbelasting 
van 47 mm. De eis voor de doorbuiging van een vloer is gelijk aan 1/250 maal 
de overspanning. In dit geval is de eis 54 mm. Ook hier voldoet de ligger. 

BEREKENINGEN- GEVEL 

3.1.4.5. Schoor: 8139,7/4,5 

De schoor ondersteunt de kopgevelvloer, die bestaat uit een horizontaal 
geplaatste vakwerk, waarvan de randligger ook de vloerbelasting draagt. De 
reacties van de belastingen afkomstig van de berekening van de randstaaf 
worden als een puntlast op de schoor geplaatst. De schoor draagt twee 
vloerliggers, vandaar dat de gevonden waarden worden verdubbeld. Het 
eigengewicht wordt buiten de beschouwing gelaten. 

Permanente belastingen: 
Fg;rep;vloer 2*17,2 = 34,4 kN 

Variabele belastingen: 
Fq;rep;vloer 2*33,8 = 67,6 kN 

Belastinqcombinatie: 
Sterkte: 
Doorbuiging: 

1 ,2*F g;rep;vl + 1 ,5* Fq;rep;vl 
1,0*F g;rep;vl + 1,0* Fq;rep;vl 

134 .4 167 .6 

/ :J / :1 
D. !... 

2 . 7oo I 2.7oo I 

Figuur 14. Geometrie van de schoor met links de permanente belasting en rechts de 
variabele. 

Optredende normaalkracht: 
Nc;s;d = 202 kN 
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Profielgegevens (mm): 
h : 139.7iy: 47.8A : 
b: 139.7 i2 : 47.8 
tw: 4.5 r: 0.0 
t,: 4.5 

Doorsnedecapaciteit 

1911.3 

N .. = 235*1911 3 = 449*103 N c,u,d ' 

Wey: 62.6E3 ly : 
Wez: 62.6E3 lz: 
Wpy: 82.3E3 11 : 

Wpz: 82.3E3 Iw : 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s,d 202 * 103 

--
3 

= 0,450 ~ 1 , voldoet. 
Nc;u;d 449 * 10 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

437.2E4 
437.2E4 
874.4E4 
O.OE6 

De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte (3818 mm).Er hoeft alleen één 
controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F . = rc
2 

*210*10
3 

*437,2*10
4 

• 10_3 =622kN 
~E 3818 2 

J
450 -

Àyrel = = - = 0,851 , kromme a zodat Wy;buc-0,766 
' 622 

Nc;s;d 202 = 0 587 :<;; 1 , voldoet 
(J)y;buc * Nc;u;d 0,766 * 449 ' 

BEREKENINGEN- GEVEL 
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3.2. (Rol)trappen 

3.2.1 Trap in het voorgebied 

De trap in het voorgebied bestaat uit verschillende trapdelen die 16,2 m 
overspant en een hoogte van 6,48 m overbrugt. Tussen de verschillende 
trapdelen wordt deze ondersteund door een schoor, zodat de gevel alleen zijn 
eigengewicht hoeft te dragen. De belasting bestaat uit een permanent deel 
(afkomstig van de vloer en de balustrade) en een variabel. Er wordt ervan 
uitgegaan dat er geen instabiliteit optreedt door kip. De treden van de trap 
zullen de kipstabiliteit moeten waarborgen. De trap heeft een breedte van 2,0 
men bestaat uit twee trapbomen die dus ieder een belastingbreedte hebben 
van 1,0 m. Voor de berekening wordt een trapboom geschematiseerd tot een 
ligger op twee steunpunten met een overspanning van 16,2 m. 

3.2.1.1. Trapboom: IPE550 

Permanente belastingen: 
Vloer: 1 ,0*1 ,0 
Glazen balustrade: 
Totaal q9:rep 

Variabele belasting: 
Vloer qq:rep: 

Belastingcombinatie: 
Sterkte: 
Doorbuiging: 

1 ,0*5,0 

1 ,2*q g;rep + 1 ,5* qq;rep 
1 ,O*q g;rep + 1 ,Oqq;rep 

= 

= 

= 

1,0 
0 43 
1,43 

5,0 

I 1 1 s 1 1 I 
1 

1 6 . 200 
1 

1 6 . 200 

kN/m 
kN/m + 
kN/m 

kN/m 

Figuur 15. Geometrie met links de permanente belasting en rechts de variabele. 

BEREKENINGEN- (ROL) TRAPPEN 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
M y;s;d = 344 kNm 
V s:d = 85 kN 
N c;s;d = 0 

Profielgegevens IPE 550 klasse 1 S235(mm): 
h : 550.0 iy : 223.5 A : 13440.0 We y: 2441.0E3 ly: 
b : 210.0 iz : 44.6 Wez: 254.1E3 lz : 
tw : 11 .1 r : 24.0 Wp y: 2788.0E3 11 : 

tr : 17.2 Wpz : 400.6E3 Iw : 

Doorsnedecapaciteit 
My;u;d = 235*2441*103 = 574*106 Nmm 
Vu:d = 0,58*235*(13440-2(21 0-11 .1-2*24)17.2)=1124*1 03 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

My;s;d 344 * 106 

~ = 
574 

*
106 

= 0,599 s 1, voldoet 
y;pl;d 

67120.0E4 
2668.0E4 
122.8E4 

1884098.3E6 

85 * 103 

-
1
-
12

-
4
- *-

1
-
0
-
3 

= 0,076 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
Voor de combinatie hoeft geen controle te worden uitgevoerd. Immers daar 
waar het moment maximaal is, is de dwarskracht gelijk aan nul. En daar waar 
de dwarskracht maximaal is het moment gelijk aan nul. 

Controle doorbuiging: 
De eis die wordt gesteld aan een vloer is dat de doorbuiging niet meer mag 
bedragen dan 1/25051e van de overspanning. In dit geval is de overspanning 
16,2 m, zodat de eis gelijk is aan 64,8 mm. De optredende doorbuiging 
bedraagt 47,6 mm. Dus de ligger voldoet. 
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3.2.1.2. Schoor: 8139,7/4,0 

De schoor draagt twee trapdelen. De gevonden reacties per belastingsgeval 
(representatieve waarden) worden verdubbeld om de krachten die twee 
trapdelen op de schoor uitoefenen, mee te rekenen . De berekening wordt 
uitgevoerd zonder het eigengewicht 

Permanente belastingen : 
Trap Fg;rep: 2(8,55+11 ,58) = 

Variabele belasting: 
Trap F q;rep: 2*40,5 = 

Belastingcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2*F g;rep + 1, 5* F q;rep 

Maximaal optredende kracht: 
Nc;s;d = 240 kN 

Profielgegevens 8139.7/4.0 klasse 1 S235 (mm): 
h: 139.7 iy: 48 .0 A : 1705.3 Wey: 56.2E3 ly: 
b: 139.7 iz : 48 .0 Wez: 56.2E3 lz: 
tw: 4.0 r : 0.0 Wpy: 73.7E3 11 : 

tt : 4.0 Wpz: 73.7E3 Iw : 

2 .7 00 

0 
0 
r-

N 

2.700 

40,3 kN/m 

81 ,0 kN/m 

392.9E4 
392.9E4 
785.7E4 

O.OE6 

0 
0 
r-

N 

Figuur 16. Geometrie met links de permanente belasting en rechts de variabele. 

BEREKENINGEN- (ROL)TRAPPEN 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*1705,3 = 401*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 240 * 10 3 

------;;-
3 

= 0,599 :o; 1 , voldoet. 
Nc;u;d 401 * 10 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte (3818 mm).Er hoeft alleen één 
controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F . = 7!
2 

* 210 * 10
3 

* 392,9 * 10
4 

* 10 _3 = 559kN 
y,E 3818 2 

/Npl;d 
A =V .. y;rel , F 

y;E 
rMi1 =0847 I~. , kromme a zodat Wy;buc=0 ,767 

Nc;s;d 240 = 0 780 :o; 1 
(l)y;buc * Nc;u;d 0,767 * 401 ' 

, voldoet 

3.2.2. Trap 1 in het achtergebied 

Trap 1 is de trap die de bioscoopgangers af moeten (aan de gevelzijde) nadat 
ze de zaal hebben verlaten. De trap bestaat uit twee delen . De eerste en 
kortste deel is alleen één verdieping hoog (3,24 m) en het tweede beslaat 
twee verdiepingen (2*3,24=6,48 m). Het tweede deel is maatgevend 
aangezien de overspanningen (9, 144 m) het grootst is. De breedte van de 
trap is 2,0 m, zodat één trapboom een belastingbreedte heeft van 1,0 m. Er 
wordt ervan uitgegaan dat de treden van de trap ervoor zorgen dat er geen 
kipinstabiliteit optreedt. De trapboom wordt geschematiseerd als een rechte 
ligger op drie steunpunten. 
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Scharnier 

I 

~1~~2-~--~M~~---~~ 
Trapdeel1 

Figuur 17. Trap 1 in het achtergebied, deze bestaat uit twee delen. Het tweede deel is 
maatgevend voor de doorsnede. 

3.2.2.1. TRAPBOOM: IPE300 

Permanente belastingen: 
Vloer: 1 ,0*1 ,0 = 
Stalen balustrade: 
Totaal q9;rep = 

Variabele belasting: 
Vloer qq;rep: 1 ,0*5,0 = 
Belastingcombi natie: 
Sterkte: 
Doorbuiging: 

1 ,2*q g;rep + 1 ,5* qq;rep 
1 ,O*q g;rep + 1 ,Oqq;rep 

1,0 
05 
1,5 

5,0 

kN/m 
kN/m + 
kN/m 

kN/m 

.:~ 1 11. 5l 11 
;;;q ..,:' 2 • 

11[ I I sl I I 
'= 1 L 2 ~ 

1 1' 5015 9.144 1 1. 5 015 9 . 14 4 

Figuur 18. Geometrie met links de permanente belasting en links de variabele. 

~I 

BEREKENINGEN - (ROL)TRAPPEN 

Geometrie 

••---.,~------------------------------~ 
1 1 , 2 2 3 

+--------------- 10 . 6 4 9 

Momenten 

BB 

- 63 

Dwarskrachten 

66 

ITifllTI!illo==L=r==r=-==-=~ 
- 5 5 

Verplaatsingen 

0.4 9 -=::::::::::::: ___ _ 
-1 7 . 7 

Figuur 19. Optredende momenten en dwarskrachten in de uiterste grenstoestand en de 
doorbuiging in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
My;s;d = 88 kNm 
Vz;s;d = 66 kN 

Profielgegevens IPE 300 klasse 1 S235(mm): 
h : 300.0 iy : 124.6 A: 5380.0 We y : 557.0E3 ly: 
b : 150.0 iz : 33.5 We z: 80.5E3 lz: 
tw : 7.1 r : 15.0 Wpy : 628.4E3 11 : 

t, : 10.7 Wp z : 125.2E3 Iw: 

Doorsnedecapaciteit 
My;u;d = 235*628,4*103 = 148*106 Nmm 
Vu;d = 0,58*235*(5380-2(150-7, 1-2*15)1 0,7)=404*103 N 

8356.0E4 
604.0E4 
19.9E4 

125934.1 E6 
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Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 
My;s;d 88 * 106 

- - -----;:-'
6 

= 0,595 ~ 1 , voldoet 
My;pl;d 148 * 1 0 

v s;d 

vu;d 

66 * 103 

4-0-4-.-1-0~3 = 0,163 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
Aangezien V s;d < 0,5 V u;d en er geen normaalkracht aanwezig is, mag de 
interactieformule 11 .3-1 worden gebruikt om de interactie tussen het moment 
en de krachten te controleren. Deze levert echter dezelfde formule op als voor 
de controle op alleen buiging en voldoet daarom. 

Mys;d =0,595 ~ 1 (11.3-1) 
Mypl;d 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770: 
Er is geen normaalkracht aanwezig dus er hoeft te worden gecontroleerd op 
kip. De traptreden moeten ervoor zorgen dat er geen kipinstabiliteit optreedt. 

Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/250ste van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 9144 mm, zodat de eis gelijk is aan 36,6 mm. De 
optredende doorbuiging is 17,7 mm. De ligger voldoet ook ten aanzien van de 
stijfheid. 

3.2.3. Trap 2 in het achtergebied 

Trap 2 is de trap die de bioscoopgangers moeten nemen om hun weg naar 
beneden te vinden. Deze trap ligt tussen de zalen en het achtergebied. De 
trap heeft dezelfde breedte en ook dezelfde belastingen als trap 1. Ook hier 
bestaat de rap uit twee delen. Trapdeel 1 is bepalend voor de afmeting van de 
trapboom en wordt geschematiseerd als een ligger op drie steunpunten. 

Figuur 20. Trap 2 in het achtergebied. 

3.2.3.1. Trapboom: IPE500 

Permanente belastingen: 
Vloer: 1 ,0*1 ,0 
Stalen balustrade: 
Totaal q9;rep 

Variabele belasting: 
Vloer qq;rep: 

Belastingcombinatie: 
Sterkte: 
Doorbuiging: 

1,0*5,0 

1 ,2*q g;rep + 1 ,5* qq;rep 
1 ,O*q g;rep + 1 ,Oqq;rep 

BEREKENINGEN- (ROL)TRAPPEN 

= 

= 

= 

1,0 
0.5 
1,5 

5,0 

kN/m 
kN/m + 
kN/m 

kN/m 
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Figuur 21. Geometrie met links de permanente belasting en rechts de variabele. 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
My;s;d = 309 kNm 
Vs:d =189kN 

Maximaal optredende doorbuiging: 
30,7 mm 

Profielgegevens IPE500 klasse 1 S235 (mm): 
h : 500.0 iy: 204.3 A: 11550.0 Wey : 1928.0E3 ly: 
b : 200.0 iz: 43.1 We z: 214.2E3 lz: 
tw: 10.2 r: 21.0 Wpy : 2194.0E3 11 : 

tt: 16.0 Wp z: 335.8E3 Iw: 

Geometrie 

~--·~--------------------------------· 
1 1 2 2 3 

17.915 

Momenten 

309 

411111~-'"=--=--:,..._-_-...Lr-_-_-_,_ .. _-_-:s=:=r===-..-. -----.-=--

Dwarskrachten 

189 

I~ 
-103 

-204 

65 --, 

Figuur 22. Momentenlijn en dwarskrachtenlijn in de uiterste. 

48200.0E4 
2142.0E4 
89.1 E4 

1249365.3E6 

BEREKENINGEN- (ROL)TRAPPEN 

Doorsnedecapaciteit 
My;u;d = 235*2194*103 = 516*106 Nmm 
Vu;d = 0,58*235*(11550-2(200-10,2-2*21 )16)=930*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Mys;d 309*10 6 

6 
= 0,599 ~ 1 , voldoet 

M y;pl;d 516 * 1 0 

189*103 

---
3 

= 0,203 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
930 * 10 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Aangezien Vs;d < 0,5 Vu;d en er geen normaalkracht aanwezig is, mag de 
interactieformule 11.3-1 worden gebruikt om de interactie tussen het moment 
en de krachten te controleren. Deze levert echter dezelfde formule op als voor 
de controle op alleen buiging en voldoet daarom. 

Mys;d =0,599~1 (11 .3-1) 
My:pl:d 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770: 
Er is geen normaalkracht aanwezig dus er hoeft te worden gecontroleerd op 
kip. De traptreden moeten ervoor zorgen dat er geen kipinstabiliteit optreedt. 

Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/25051e van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 16200 mm, zodat de eis gelijk is aan 64,8 mm. De 
optredende doorbuiging is 30,8 mm. De ligger voldoet ook ten aanzien van de 
stijfheid. 

Verplaatsingen 

).40 

-~ ~ --------
-30.8 

Figuur 23. Doorbuiging van de trapboom van trap 2 in het achtergebied in de bg. 
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3.2.3.2. Schoor: 8139,7/5,6 

Trap 2 wordt in knoop 2 en 3 ondersteund door een schoor, waarbij de 
reacties in knoop 2 maatgevend is voor de schoor. Doordat de ondersteuning 
in knoop 1 dicht bij knoop 2 zit, wordt knoop 2 extra belast doordat de staaf 
omlaag wordt getrokken door knoop 1. Die extra krachten worden door knoop 
2 opgenomen. Vandaar dat de reactie in knoop 2 groter is dan de som van de 
belasting. In knoop 1 is de richting van de reactie wel tegengesteld aan de 
richting van knoop 2 en 3. Er is immers evenwicht. 

Permanente belastingen : 
Trap Fg;rep: 25,5+42,2 = 67,7 kN/m 

Variabele belasting: 
Trap Fq;rep: 140,5 kN/m 

Belastinclcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2*F g;rep + 1 ,5* Fq;rep 

114 0. 5 

/ ~r 
:'5. 

2 . 000 I 2 . ooo I 

Figuur 24. Geometrie met links de permanente belasting en links de variabele. 

Maximaal optredende kracht: 
Nc;s;d = 413 kN 

BEREKENINGEN- (ROL)TRAPPEN 

Profielgegevens (mm): 
h : 139.7 iy : 47.5 A : 2359.2 
b : 139.7iz : 47.5 
tw: 5.6 r : 0.0 
t,: 5.6 

Doorsned eca pac i te it: 
N .. = 235*2359 2 = 554*1 03 N c.u,d , 

Wey : 76.1E3 
Wez : 76.1E3 
Wpy : 100.8E3 
Wpz : 100.8E3 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

N 413*10 3 
c;s;d 3 = 0,745 :::; 1' voldoet. 

Nc;u;d 554 * 1 0 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

ly : 531.2E4 
lz : 531 .2E4 
lt : 1062.5E4 
Iw : O.OE6 

De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte (2828 mm).Er hoeft alleen één 
controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F . = 1t2 *210*103 *531,2*104 *10 -3 =1377kN 
y,E 2828 2 

'

1
Npl;d J 554 _ Ày;rel = -- = -- = 0,634 , kromme a zodat Wy;buc-0 ,876 

\ Fy;E 1377 

Nc:s:d 413 = 0 851:::; 1 , voldoet 
û)y;buc * Nc;u;d 0,876 * 554 ' 

3.2.4. Roltrap 

De roltrap in het voorgebied worden ook door schoren ondersteund. 
Maatgevend is de roltrap die de congresgangers van C2a naar C3a brengt. 
Deze roltrap overbrugt een hoogte van 12,96 men heeft daarmee een lengte 
van 32,4 m. Omdat een dergelijke lengte niet te transporteren is, bestaat deze 
uit twee delen. Daar waar de twee delen aan elkaar worden gekoppeld, moet 
de schoor de meeste belasting dragen. De schoorconstructie bestaat uit een 
ligger waarop de roltrap wordt geplaatst en een diagonaal om de verticale 
belasting te dragen. Er worden twee roltrappen naast elkaar geplaatst om de 
congresgangers zowel van onder naar boven als van boven naar onder te 
laten gaan. Elke roltrap heeft een uitwendige breedte van 1,55 m. 
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. bordes.\ • • kier 
roltrapdeel 1 roltrapdeel2 

Figuur 25. Tekeningen van de roltrap, met in het midden de maatgevende 
schoorconstructie. 

Permanente belastingen : 

I bordes I 

Uit gegevens van Hyundai kan voor een roltrap type W1200 met een hoogte 
van 6480 mm en een lengte van 16200 mm worden geëxtrapoleerd dat het 
gewicht van één roltrap ongeveer gelijk is aan 16590 kg. Dit wordt verspreid 
over een lengte van 1,5 m. Dus de permanente belasting van de roltrap is 
gelijk aan: 
q g;roltr;rep 16590/(1 00*1,5) = 

Variabele belasting: 
q q;rep = 16,2*5,0 = 

De belasting grijpt aan op de ligger. 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1,2*q eg +1 ,2* q g;roltr;rep+1 ,5* q q;rep 
Doorbuiging: 1,0*q eg +1,0* q g;roltr;rep+1 ,0* q q;rep 

111 kN/m 

81 kN/m 

BEREKENINGEN- (ROL)TRAPPEN 

J ! 'P l J, 

/ x· 
' \ +-- -_,o 

3. 1 00 

0 
0 
rl 

I r8lrl 
l/, ·;-J ~ 

1 

,. 
·,. 
/'. 

~ 

3 .1 00 

0 
0 
rl 

Figuur 26. Geometrie met links de permanente belasting en rechts de variabele. 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
Ligger: 
M y;s;d = 308 kNm 
V z;s;d = 397 kN 

Schoor: 
N c;s;d = 563 kN 

Maximaal optredende doorbuiging in ligger: 
4,4 mm 

3.2.4.1. Ligger: HEB300 

Profielgegevens (mm): 
h : 300.0 iy : 129.9 A : 14910.0 
b : 300.0 iz : 75.8 
tw : 11 .0 r : 27.0 
t, : 19.0 

Wey : 1678.0E3 
We z: 571.0E3 
Wpy: 1868.0E3 
Wp z : 870.0E3 

Doorsnedecapaciteit 
My;u;d = 235*1868*1 03 = 439*1 06 Nmm 

ly: 25170.0E4 
lz : 8563.0E4 
11 : 189.2E4 
Iw : 1687791.5E6 

Vu:d = 0,58*235*(14910-2(300-11-2*27)19)=815*103 N 
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Controle enkelvoudide krachten NEN 6770 11.2: 

My;s;d 308 * 106 

My;pl:d 439 * 106 = 0702 ::::; 1 , voldoet 

V 397*10 3 

~ = - --
3 

= 0,487 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
vu;d 815 * 10 

Combinaties van krachten en momen t NEN 6770 11 .3: 
Er behoeft berekening voor de combinatie van krachten en moment te worden 
uitgevoerd. Immers daar waar het moment maximaal is, is de dwarskracht 
gelijk aan nul. En daar waar de dwarskracht maximaal is, is het moment gelijk 
aan nul. 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770: 
Er is geen normaalkracht aanwezig dus er hoeft te worden gecontroleerd op 
knip. De roltrap zorgt ervoor dat er geen kipinstabiliteit optreedt. 

Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/25051e van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 3100 mm, zodat de eis gelijk is aan 12,4 mm. De 
optredende doorbuiging is 4,4 mm. De ligger voldoet ook ten aanzien van de 
stijfheid. 

3.2.4.2. Schoor: 8219,1/5,9 

Profielgegevens 8219,1/5.9 klasse 1; warmgewalst S235(mm): 
h : 219.1 iy : 75.4 A : 3951 .8 Wey : 205.1E3 ly : 2247.0E4 
b : 219.1 iz : 75.4 Wez : 205.1 E3 12 : 2247.0E4 
tw: 5.9 r : 0.0 Wpy : 268.2E3 11 : 4494.0E4 
t, : 5.9 Wp z: 268.2E3 Iw: O.OE6 

Doorsnedecapaciteit 
N . . = 235*3951 8 = 929*1 03 N c.u,d , 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 563 * 1 0 3 

--~3 = 0,606 ::::; 1 , voldoet. 
Nc;u;d 929 * 1 0 

BEREKENINGEN- (ROL) TRAPPEN 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte (4384 mm).Er hoeft alleen één 
controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F. = n2
*210*10

3
*2247*10

4 
* 10_3 =2423kN 

y,E 4384 2 

~ Np,:d [;!29 Ày-rel = - = . = 0,619 , kromme a zodat Wy;buc-==0 ,882 
. Fy;E I 2423 

Nc;s;d 563 = 0 687 ::::; 1 
W y;buc * Nc;u;d 0,882 * 929 ' 

, voldoet 
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3.3. Loopbruggen 

In het gebouw zijn verschillende loopbruggen aanwezig. Ze verbinden het ene 
gebied met het andere. Voor de bioscoopgangers wordt de echte wereld met 
de fictieve wereld verbonden, doordat ze over de loopbruggen moeten lopen 
om in de zalen te komen. Ook nadat ze door het doek zijn gestapt brengt een 
andere loopbrug ze terug in deze wereld . 

Voor de congresganger verbindt een loopbrug het voorgebied met de 
beursvloeren die bovenop de bioscoopzalen liggen. Een hellingbaan verbindt 
het voorgebied direct met de tussenvloer. Op die manier kunnen de mensen 
direct naar de zalen gaan zonder de beursvloer te betreden. Verder biedt het 
de mogelijkheid om spullen die niet via de trap naar de zalen kunnen worden 
getransporteerd, om die via de hellingbaan te transporteren. 

De loopbruggen zijn opgebouwd uit stalen ligger waarop een betonnen vloer 
(d=250 mm) of een stalen vloer rust met een glazen of een stalen balustrade. 
De vloer dient ook om de kipstabiliteit van de ligger te waarborgen. De 
loopbrug wordt alleen aan de achterkant uitgevoerd met een stalen vloer. 

3.3.1. Bioscooploopbrug voor 

Er zijn vier verschillende loopbruggen voor de bioscoop. Er zijn immers ook 
vier verschillende zalen. Het verschil zit in de lengte van de loopbrug. De 
breedte is voor alle hetzelfde, namelijk 2,0 m. Maatgevend is diegene die de 
grootste overspanning moet overbruggen. Dit is de loopbrug die naar de 
kleinste bioscoopzaalleidt en heeft een lengte van 11 ,2 m en wordt 
geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten. Één ligger heeft een 
belastingbreedte van 1,0 m. 

Permanente belastingen: 
Eigen gewicht ligger 
Betonvloer d=250mm: 4,6*1 ,0 
Glazen balustrade: 
Leidingen 0,5*1 ,0 
Totaal q9;rep 

= 

= 

4,6 
0,43 
05 
5,5 

kN/m 
kN/m 
kN/m + 
kN/m 

LOOPBRUGGEN 

Variabele belasting: 
qq;rep 5,0*1 ,0 = 5,0 kN/m 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2*q eg +1 ,2* q g;rep+1 ,5* q q;rep 
Doorbuiging : 1 ,O*q eg +1 ,0* q g;rep+1 ,0* q q:rep 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
M s;d = 241 kNm 
V s:d = 86 kN 

3.3.1.1. Ligger: HEA340 

Profielgegevens (mm): 
h : 330.0 iy: 144.0 A: 13350.0 
b: 300.0 iz : 74.6 
tw: 9.5 r : 27.0 
t1 : 16.5 

We y: 1678.0E3 ly: 
We z: 496.0E3 lz: 
Wpy : 1850.0E3 11 : 

Wpz: 756.0E3 Iw: 

Doorsnedecapaciteit 
My;u;d = 235*1850*103 = 435*106 Nmm 
Vu;d = 0,58*235*( 13350-2(300-9,5-2*27)16,5)=756*1 03 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

My;s;d 241 * 106 

5 
= 0,554 ~ 1 , voldoet 

My:pl:d 435 * 10 

27690.0E4 
7436.0E4 
131.4E4 

1824364.3E6 

86 * 10 3 

75
-
6
- .-

1
-
0
-
3 

= 0,114 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Er behoeft berekening voor de combinatie van krachten en moment te worden 
uitgevoerd. Immers daar waar het moment maximaal is, is de dwarskracht 
gelijk aan nul. En daar waar de dwarskracht maximaal is, is het moment gelijk 
aan nul. 

32 



Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/250ste van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 11200 mm, zodat de eis gelijk is aan 44,8 mm. De 
optredende doorbuiging is 40,7 mm. De stijfheid van de ligger is maatgevend 
voor de doorsnede. Een lichtere ligger zou ook kunnen voldoen , indien er een 
zeeg wordt toegepast. 

3.3.2. Bioscooploopbrug achter 

De loopbrug aan de achterkant bestaat uit stalen liggers met daarop stalen 
vloerdelen . Ook hier zorgt de vloer ervoor dat de ligger niet kan kippen. De 
lengte van de loopbrug is maximaal 7,2 m met een breedte van 2,2 m. Dit 
betekent dat een ligger een belastingbreedte heeft van 1,1 m. De ligger wordt 
aan de ene kant vastgemaakt aan de zaal en aan de andere kant wordt deze 
ondersteund door een kolom. 

Permanente belastingen: 
Eigen gewicht ligger 
Stalen vloer: 
Stalen balustrade: 
Totaal qg:rep 

Variabele belasting: 
qq;rep 

1,0*1,1 = 

5,0*1,1 = 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1,2*q eg +1,2* q g:rep+1 ,5* q q:rep 
Doorbuiging: 1,0*q eg +1,0* q g;rep+1,0* q q:rep 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
M s:d = 69 kNm 
V s;d = 38,4 kN 

Doorbuiging in ligger: 
15,0 mm 

1,1 
05 
1,6 

5,5 

kN/m + 
kN/m 

kN/m 

LOOPBRUGGEN 

3.3.2.1. Ligger: IPE300 

Profielgegevens IPE 300 klasse 1 S235(mm): 
h: 300.0 iy: 124.6 A: 5380.0 Wey : 557.0E3 ly: 8356.0E4 
b : 150.0 iz : 33.5 Wez : 80.5E3 lz : 604.0E4 
tw: 7.1 r : 15.0 Wpy : 628.4E3 lt: 19.9E4 
tf : 10.7 Wpz : 125.2E3 Iw: 125934.1E6 

Doorsnedecapaciteit 
My;u:d = 235*628,4*103 = 148*106 Nmm 
Vu:d = 0,58*235*(5380-2(150-7,1-2*15)10,7)=404*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

My:s.d 69*10 6 

----=-
6 

= 0,466 ~ 1, voldoet 
My:pl:d 148 * 10 

vs:d 38 4 * 103 

- = ' 
3 

= 0,095 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
vu;d 404 * 10 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Er behoeft berekening voor de combinatie van krachten en moment te worden 
uitgevoerd. Immers daar waar het moment maximaal is, is de dwarskracht 
gelijk aan nul. En daar waar de dwarskracht maximaal is, is het moment gelijk 
aan nul. 

Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/250ste van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 7200 mm, zodat de eis gelijk is aan 28,8 mm. De 
optredende doorbuiging is 15,0 mm. De ligger is stijf genoeg en voldoet. 

3.3.2.2. Kolom: 888,9/4 

De kolom ondersteunt de loopbrug en trap 1. Voor de berekening worden de 
gevonden reactiewaarden van de belastinggevallen boven aan de kolom 
geplaatst. De gevonden waarden van trap 1 is voor één trapboom. Voor de 
hele trap worden de waarden verdubbeld . De kolom heeft een lengte van 3,24 
m 
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Permanente belasting: 
Trap 1 (knoop3): 2(1,51+5,38) = 13,8 
Loopbrug ligger: 1,52+5,76 = 
Totaal F g:rep 

Variabele belasting: 
Trap 1 (knoop 3): 2*17,93 = 
Loopbrug ligger: 19 8 
Totaal F q:rep = 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1,2*F g;rep + 1 , 5* F q:rep 

Maximaal optredende drukkracht 
N c;s;d = 109 kN 

Profielgegevens (mm}: 
h: 88.9 iy : 30.0 A: 1066.9 
b: 88.9 iz : 30.0 
tw : 4.0 r : 0.0 
tf : 4.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*1066,9 = 251*103 N 

Wey: 
Wez: 
Wpy: 
Wpz : 

21 .7E3 
21 .7E3 
28.9E3 
28.9E3 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 109*103 

Nc:u;d = 251 * 1 0 3 = 0,434 ~ 1 ' voldoet. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

lly : 
lz: 
lt : 
Iw : 

kN 
7 28 kN + 
21 '1 kN 

35,9 kN 
kN + 
55,7 kN 

96.3E4 
96.3E4 

192.7E4 
O.OE6 

De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte (3240mm).Er hoeft alleen één 
controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F . = n2* 210 * 103*96,3*104 * 10-3 = 190kN 
v.E 3240 2 

109 
= 0 767 ~ 1 

0,566. 251 ' 
, voldoet 

LOOPBRUGGEN 

3.3.3. Congresloopbrug 

De maximale lengte voor de congresloopbrug is 8,9 men heeft een breedte 
van 2,7 m. Deze bestaat uit twee stalen liggers met een betonnen vloer erop 
en een glazen balustrade. Er moet rekening gehouden worden met een 
eventuele belasting van leidingen. De stalen ligger wordt gecontroleerd met 
als schematisering een ligger op twee steunpunten met een overspanning van 
8,9 men waarbij de vloer voor de kipstabilliteit moet zorgen. De ligger heeft 
een belastingbreedte van 1,35 m. 

Permanente belastingen: 
Eigen gewicht ligger 
Betonvloer d=250mm: 4,6*1 ,35 = 6,21 
Glazen balustrade: 
Leidingen 0,5*1 ,35= 
Totaal qg;rep 

Variabele belasting: 
Qq;rep 5,0*1,35 = 

Maatgevende belasting,çombinatie: 
Sterkte: 1,2*q eg +1 ,2* q g;rep+1 ,5* q q;rep 
Doorbuiging: 1 ,O*q eg +1,0* q g:rep+1 ,0* q q:rep 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
M s;d = 198 kNm 
V s:d = 89 kN 

Einddoorbuiging in ligger: 
31 ,9 mm 

3.3.3.1. Ligger: HEA300 

Profielgegevens (mm}: 

kN/m 
0,43 
068 
7,32 

6,8 

h : 290.0 iy : 127.4 A : 11250.0 
b: 300.0 l'z : 74.9 

We y: 1260.0E3 ly: 
Wez : 421 .0E3 lz: 

tw : 8.5 r : 27.0 Wpy: 1384.0E3 11 : 

kN/m 
kN/m + 
kN/m 

kN/m 

tf : 14.0 Wp z: 642.0E3 Iw: 

18260.0E4 
6310.0E4 
87.8E4 

1199772.0E6 
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Doo rsned eca pac i te it: 
My;u;d = 235*1384*103 = 325*106 Nmm 
Vu;d = 0,58*235*(11250-2(300-8,5-2*27)14,0)=627*1 03 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

M y;s;d = 198 * 1 0 6 
My;pl;d 325 • 1 06 = 0,609 ::; 1 , voldoet 

89 *1 03 

-
62

-
7
- .-

1
-
0

-:-
3 

= 0,142 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Er behoeft berekening voor de combinatie van krachten en moment te worden 
uitgevoerd. Immers daar waar het moment maximaal is, is de dwarskracht 
gelijk aan nul. En daar waar de dwarskracht maximaal is, is het moment gelijk 
aan nul. 

Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/250ste van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 8900 mm, zodat de eis gelijk is aan 35,6 mm. De 
optredende doorbuiging is 31,9 mm. De stijfheid van de ligger is maatgevend 
voor de doorsnede. Een lichtere ligger zou ook kunnen voldoen, indien er een 
zeeg wordt toegepast 

3.3.4. Congreshellingbaan 

De hellingbaan heeft een totale lengte van 21,6 men bestaat uit twee delen; 
één deel van 8,1 m en de andere maatgevend deel van 13,5 m. Daar waar ze 
samenkomen, worden ze gesteund door middel van een schoor. De breedte 
en de belastingen zijn hetzelfde als de congresloopbrug. De stalen ligger 
wordt geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten met een 
overspanning van 13,5 m. 

Permanente belastingen: 
Eigen gewicht ligger 
Betonvloer d=250mm: 4,6*1 ,35 = 6,21 
Glazen balustrade: 
Leidingen 0,5*1 ,35= 
Totaal q9;rep 

kN/m 
0,43 
0.68 
7,32 

kN/m 
kN/m + 
kN/m 

LOOPBRUGGEN 

Variabele belasting: 
qq;rep 5,0*1,35 = 

Maatgevende belastingcombinatie: 

6,8 

Sterkte: 1,2*q eg +1 ,2* q g;rep+1 ,5* q q;rep 
Doorbuiging: 1 ,O*q eg +1 ,0* q g;rep+1 ,0* q q;rep 

Maximaal optredende krachten en momenten: 
M s;d = 470 kNm 
V s;d = 139 kN 

Einddoorbuiging in ligger: 
50,0 mm 

3.3.4.1. Ligger: HEA450 

Profielgegevens (mm): 
h : 440.0 iy : 189.2 A : 17800.0 
b : 300.0 iz: 72.9 
tw: 11.5 r : 27.0 
tf : 21.0 

Wey : 2896.0E3 ly: 
Wez : 631 .0E3 12 : 

Wpy: 3216.0E3 11 : 

Wp z: 966.0E3 Iw : 

Doorsnedecapaciteit 
My;u;d = 235*3216*1 03 = 756*106 Nmm 

kN/m 

63720.0E4 
9465.0E4 
250.1E4 

4147629.0E6 

Vu;d = 0,58*235*(17800-2(300-11 ,5-2*27)21 ,0)=1 084*1 03 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 
My;s;d 470*10 6 

--= 
6 

= 0,622 ::; 1 , voldoet 
Mypl;d 756 * 10 

139 * 103 

-
1
-
08

-
4
- .-

1
-
0

---c-
3 

= 0,128 ;deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
Er behoeft berekening voor de combinatie van krachten en moment te worden 
uitgevoerd. Immers daar waar het moment maximaal is, is de dwarskracht 
gelijk aan nul. En daar waar de dwarskracht maximaal is, is het moment gelijk 
aan nul. 
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Controle doorbuiging: 
De eis voor de doorbuiging van een vloer is 1/25051

e van de overspanning. 
Hier bedraagt deze 13500 mm, zodat de eis gelijk is aan 54,0 mm. De 
optredende doorbuiging is 50,0 mm. De stijfheid van de ligger is maatgevend 
voor de doorsnede. Een lichtere ligger zou ook kunnen voldoen , indien er een 
zeeg wordt toegepast. 

3.3.4.2. Schoor: 8139,7/5,6 

~ 94 

/~ 
~ 

~ 73 .4 

/ :I 
x 

I 2.7oo I I 2. 7 oo 

Figuur 27. Geometrie met links de permanente belasting en rechts de variabele. 

Permanente belasting: 
Deel 1 (8, 1 m) 
eg 
vloer 

0,5*1 ,4 *8, 1 = 
0,5*7,3*8, 1 = 

Deel 2 (13,5 m) uit berekening: 
eg 
vloer 
Totaal Fg;rep = 

Variabele belasting: 
Deel 1 (8, 1 m) 
Vloer 0,5*6,8*8, 1 = 

Deel 2 (13,5 m) 

5,7 kN 
29,6 kN 

9,4 kN 
49 3 kN + 
94,0 kN 

27,5 kN 

LOOPBRUGGEN 

Vloer 45 9 
Totaal Fq;rep - 73,4 

Belastingcombinatie: 
Sterkte: 1,2*F g;rep + 1,5* Fq;rep 

Maximaal optredende kracht: 
Nc;s;d = 316 kN 

Profielgegevens 8139.7/5.6 (mm): 
h: 139.7 iy : 47.5 A: 2359.2 Wey : 76.1E3 ly: 
b: 139.7 iz : 47.5 Wez : 76.1E3 lz: 
tw : 5.6 r : 0.0 Wpy: 100.8E3 11 : 

t,: 5.6 Wp z : 1 00.8E3 Iw: 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*2356,2 =554 kN 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 
N . . 316*10 3 

~ = - - = 0 570 s; 1 voldoet. 
Nc;u;d 554 * 1 03 

' ' 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

kN + 
kN 

531 .2E4 
531 .2E4 

1062.SE4 
O.OE6 

De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte (3818 mm).Er hoeft alleen één 
controle voor knik te worden uitgevoerd. 

F . = n
2

*210*10
3

*531,2*10
4 

• 10_3 = 755kN 
yE 3818 2 

À . = t~' = fr54 = 0 857 , kromme a zodat Wy.· buc=O, 760 y.rel Fy;E 755 ' 

(I) y·. buc * Nc;u;d 

316 = 0 750 :::; 1 , voldoet 
0,760 * 554 ' 
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3.4. Voorgebied 

3.4.1. Vloerligger 

Voor de vloerligger wordt een raatligger genomen. Het grote voordeel van een 
raatligger is dat de openingen kunnen worden gebruikt voor de toevoer van 
verse lucht. Tevens zal de raatligger meer stijfheid bezitten dan de 
oorspronkelijke ligger. De voorkeur gaat uit naar een raatligger met 
oorspronkelijke hoogte van 900 mm. Zo kunnen de koppelstaven van de gevel 
netjes tussen de raten worden bevestigd. De ligger is een ligger op twee 
steunpunten met een overspanning van 16,2 m met belastingen uit de vloer 
en de balustrade. De belastingbreedte bedraagt 2,7 m. Ook wordt er rekening 
gehouden met de aanwezigheid van de congresloopbrug die op x=6,75 m en 
x=9,45 m aangrijpt. De congresloopbrug is de loopbrug die de grootste 
belasting uitoefent op de ligger. 

Permanente belastingen: 
Vloer: 6,1 *2, 7 = 16,5 kN/m 
Balustrade: 0 43 kN/m + 
Totaal q9;rep: 16,9 kN/m 

F g;loopbrug;rep = 3,9+32,5 = 36,4 kN 

Variabele belastingen: 
Vloer qq;rep = 5,0*2,7 = 13,5 kN/m 

F q;loopbrug;rep = 30,3 kN 

Belastiogcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2qeg+1 ,2q9;rep +1 ,2 F g;loopbrug;rep+1 ,5 qq;rep+1 ,5 F q;loopbrug;rep 
Doorbuiging:1 ,0 qe9 +1 ,0 q9;rep+1 ,0 Fg;loopbr;rep+1 ,0 qq;rep+1 ,0 Fq;loopbr;rep 

VOORGEBIED 

Figuur 28: geometrie met boven de permanente belasting en onder de variabele 

Optredende momenten en krachten: 
Voor de controle zijn vier plekken waar de doorsnede kan bezwijken. Dat is 
aan het beginpunt (x=O) waar de dwarskracht maximaal is. dat is op een 
afstand die ongeveer gelijk aan de hoogte van de raatligger (x=1 ,62 m) ter 
plekke van de eerste T-stuk. De plek op een kwart van de overspanning 
(x=4,05); de dwarskracht is hier nog maar ongeveer de helft met tegelijkertijd 
een moment in het T-stuk. Als laatste in het midden van de overspanning 
(x=8, 1 m); hier is het moment het grootst zonder de aanwezigheid van 
dwarskracht. 

X=Om X=1 ,62 m X=4,05 m X=8,1 m 
I Mv:sd (kNm) 0 658,7 1432,5 2030 
I Vzsd (kN) 441,9 371,3 265,5 0 

Tabel 3: optredende krachten en momenten op verschillende plekken in de raatligger van 
het voorgebied 
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3.4.1.1. Raatligger HEA900 

De berekening van de raatligger verloopt volgens de methode die in het boek 
"Overspannend staal; Construeren A" wordt besproken, en met behulp van 
het "Rekenvoorbeeldenboek voorbeeld 1.4". De berekening is in een 
spreadsheetprogramma verwerkt. Er is bij de berekening niet getoetst op 
plaatselijke lastinleiding bij opleggingen en puntlasten . 

Profielgegevens: 

Hoogte H 1335 

Verhoging H/h 1.5 

Gewicht kg/m 256.4 

Verfoppervlak m1/m 3.786 

Verfoppervlak m2/ton 14.8 

Bovenrand h1 mm 222.5 

Raathoogte h2 mm 890 

Tussenplaat h3 mm 0 

Onderrand h1 mm 222.5 

1-x in A-A cm A4 1073596 

1-x in B-B cm A4 979600 

W-x in A-A cm A3 16084 

W-x in B-B cm A3 14676 

1-y in A-A cm A4 13562 

1-y in B-B cm A4 13531 

W-y in A-A cml\3 904 

W-y in B-B cml\3 902 

S-x in A-A cm A3 9367 

S·X in B-B cml\3 7783 

Dwarsdoorsnede in A-A cmA2 392 

Dwarsdoorsnede in B-B cml\2 249 

Dwarsdoorsnede cml\2 125 
Zwaartelijn e1 mm 43.2 
Zwaartelijn e2 mm 1248.7 
1-x cm A4 3861 
W-x minimaal cm A3 215 

VOORGEBIED 

h mm 890 
b mm 300 
d mm 16 
tw mm 30 

mm 30 

Tabel4: profielgegevens RAATHEA900 afkomstig van Grünbauer; waarden onder de 
streep hebben betrekking op allen het T-stuk 

Controle sterkte: 

• Ter plaatse van x=O m 

Aan het begin en aan het uiteinde is de dwarskracht maximaal en er is geen 
moment aanwezig . Deze bedraagt Vz:s:d = 441,9 kN . Er wordt voor het 
begin/einde uitgegaan dat ereenT-stuk aanwezig is. Dit zal in de 
werkelijkheid niet het geval zijn, maar dit geeft een veilige benadering . 
De krachten op het T-stuk zijn: Vr:s:d = 221 kN; Mr:s:d = 49,2 kNm. De 
dwarskracht wordt verdeeld over het lijf van de ligger. Het oppervlak van de 
lijfdoorsnede is: 
Aw = Ar -(b1 -tw -2r)tr = 12500-(300-16-2*30)30 = 5780 mm2

. 

De schuifspanning is dan: Ts:d = Vr:s;d /Aw = 221*103/5780 = 38 N/mm2
. 

De controle voor afschuiving is dan: Ts:d/0,58*fy:d = 38/ 0,58*235 = 0,28; deze 
is kleiner dan 1 dus voldoet. 

De maximale opneembare spanning voor de normaalkracht en het moment 
moet voor de doorsnede Aw ten gevolge van de schuifspanningen worden 
gereduceerd . De gereduceerde spanning is gelijk 

aan: ared:s:d = . ·f: d- 3-c;:d = ' .·235 2
- 3 * 3B2 = 225 N/mm2

. Omdat het verschil 

tussen Ores:s:d en fy;d gering is wordt voor de hele doorsnede uitgegaan van 
Ores:s:d = 225 N/mm2

. Het benodigde oppervlak boven de neutrale lijn is dan : 

Arb =1/2Ar+1/2 Nr;sd =1/2*12500+1/2 _Q_ =6250mm2
. 

. (Jred;s;d 228 

De neutrale lijn zit in de flens op een afstand z1 vanaf de bovenkant: 
z1=Ar:Jb1=6250/300=20,83 mm. De plastische momentcapaciteit is: 
Mr;N;V;u;d=brz,2 Ores;s;d( e,-z,/2)=300*20' 83 *2*225 *( 43' 2-20' 83/2)= 
92,4 kNm. 
De unity check volgt uit: Mr:s:d1Mr:N:v:u:d=49,2/92,4=0,53<1 . 

38 



• Ter plaatse van x=1 ,62 m (eerste raat) 

Op de doorsnede werken hier: Nr:x:s:d=521 ,3 kN; Vr:s:d=185,7 kN en 
Mr:s:d=41 ,8 kNm. Aw is gelijk aan 5780 mm2

. De schuifspanning is gelijk aan : 
Ts;d = 185,7*10315780 = 32 Nlmm2

. De gereduceerde spanning is dan gelijk 
aan Ores:s:d=228 Nlmm2

. Ar:b wordt dan gelijk aan 7405 mm2
. Ook hier zit de 

neutrale lijn nog in de flens. Z1 wordt dan 7 4051300=24, 7 mm. De plastische 
momentcapaciteit is: 
Mr;N;V;u;d=1 04,4 kNm 
De unity check volgt uit: Mr;s;d1Mr:N:v:u:d=41,81104,4=0,40<1 . 

De afschuiving van het V-stuk wordt ook op x=1 ,62 berekend. In werkelijkheid 
zal de maatgevende V-stuk zich tussen de eerste en tweede raat bevinden. 
De dwarskracht die de afschuifkracht Hx;s;d veroorzaakt zal daar iets kleiner 
zijn . door uit te gaan van de dwarskrachtkracht ter plaatse van de eerste raat 
zal dat een veilige benadering zijn. 
De dwarskracht Vz:s:d zal een afschuifkracht Hx:s:d en een moment My;s:d in het 
V-stuk veroorzaken. De grootte is voor Hx:s:d= 397,0 kN. De oppervlakteAvin 
het midden van de raatligger is gelijk aan:twsne1=16*445=7120 mm2

. De 
capaciteit van de afschuifkracht Hx:u;d volgt uit: 

Hxud = Av~;d = 
7120

,* 
235 

= 966 kN. De unity check volgt uit: 
. . J3 ,,3 

Hx;s;JHx;u;d=397,01966=0,41 <11. 

Voor de afschuiving ter hoogte van het T -stuk is er naast Hx;s;d ook nog een 
moment aanwezig in de doorsnede ter grootte van: 
My;s;d=Hx;s;dh212=397,0*0,8912= 176,7 kNm. Voor de afschuifkracht wordt een 
lengte c gereserveerd, deze is: 

c = Hx;s;d /3 = 397,0 * 10
3 /3 = 183 mm. 

fy;dtw 235 * 16 

Voor het moment blijft over: My·u;d=fu;dtw(h2-C2)14= 
235*16(8902-1832)14=713, 1 *1 06 Nmm =713, 1 kNm. De unity check is dan 
gelijk aan: My:s;d1My;u;d=176,71713, 1 =0,25<1 . 

VOORGEBIED 

• Ter plaatse van x=4,05m (1/4 van de overspanning) 

Op de doorsnede werken als gevolg van de uitwendige belastingen een 
dwarskracht Vz:s:d en een moment My:s:d· Hierdoor ontstaan de volgende 
krachten : Nr:s:d=1 147,3 kN; Vr:s:d=132,8 kN en Mr:s:d=29,5 kNm. De 
schuifspanning is gelijk aan : Ts:d = 132,8*1 0315780 = 23,0Nimm2

. De 
gereduceerde spanning is dan gelijk aan Ores:s:d=232Nimm2

. Ar:b wordt dan 
gelijk aan 8727 mm2

. Ook hier zit de neutrale lijn nog in de flens. Z1 wordt dan 
87271300=29, 1 mm. De plastische momentcapaciteit bedraagt dan: 
Mr;N;V;u;d=115,8 kNm 
De unity check volgt uit: Mr:s:d1Mr:N:v:u:d=29,51115,8=0,25<1. 

• Ter plaatse van x=8,1m (in het midden) 

In het midden is al leen een moment aanwezig My;s;d;max. hierdoor ontstaat een 
normaalkracht Nr:x:s:d=1626, 1 kN. Nr:u:d=Arfy:d=12500*235=2937,5*103 N. De 
unity check is gelijk aan Nr:x:s:dl Nr;u;d=1626, 112937,5=0,55<1, dus voldoet. 

Controle stabiliteit: 

• Kipstabiliteit 

Voor de bepaling van de kipstabiliteit volstaat een berekening van de 
bovenrand op knik, waarbij de torsiestijfheid van de ligger wordt verwaarloosd. 
Hoewel de vloer voor de kipstabiliteit zorgt doordat de vloer en de ligger met 
elkaar zijn verbonden, wordt in de berekening uitgegaan dat er om de 2,7 m 
zijdelingse steunen aanwezig zijn. In de laatste berekening is gevonden dat 
Nr:c:x:s:d=1626, 1 kN en de maximale capaciteit Nr:c:u:d= 2937,5 kN bedraagt. 
Om Wz;buc te kunnen bepalen, moet eerst het traagheidsmoment om de z-as 
worden bepaald. Hierbij mag voor de hoogte van het lijf niet meer dan 
116(h-2tr) = 116(890-2*30) = 138,3 mm in rekening worden gebracht. De 
fictieve hoogte van het T-stuk is dan y'fic=138,3+30=168,3 mm. H' is dan gelijk 
aan 890-2*168,3=553,3 mm. 

fz = 1 I 2(1z:hea900 -1 I 12h' t ! ) = 1 I 2 * (1,35 * 106 - 1 I 12 * 553,3 * 16 3 ) 

= 6741 * 104 mm 4 

A'r =112(AHEAooo-h'tw)=112(32100-553,3*16)=11623 mm2 

i = J'z:r = ~6741*104 
= 762 mm 

z;T ' A 11623 ' 
T 

Àz;r =lz;bucliz;r=2700176,2=35,4 mm en Àz;rel= Àz;r1Àe=35,4193,9=0,378. Uit de 
knikkromme C VOlgt Wz;buc = 0,911. 
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De unity check volgt uit: 

Nr;c;s;d 1626·1 = 0 61 < 1 , dus voldoet. 
TIJz;bucNT;c;u;d 0,911 * 2937,5 ' 

• Plooien van het lijf 

De platen van het lijf worden getoetst op plooi door afschuiving. De raten 
worden geschematiseerd tot rechthoeken. De maatgevende lijfplaat ligt 
tussen de eerste en de tweede raat. Echter in de berekening wordt uitgegaan 
van de dwarskracht die ongeveer in het eersteT-stuk werkt (x=1 ,62m). Deze 
kracht zal iets groter zijn, dus het is een veilige aanname. De Eulerse 
plooibelasting en de daaruit volgende slankheid van het lijf volgt uit (NEN 
6771, art. 12.1.6 .4.3, formule 12.1-71 ). Na omschrijven is Vk:E als volgt te 
berekenen: 

V = 145 Edt!snet ( Snet )2 + 170 = 
k;E ' (h")2 h. ' 

210 • 10
3
16

3
445 I( 445 )

2 
3 1,45 --

2
- -- +1,70 = 481*10 N 

(1248,6) 1248,6 

/

Hx;u;d J 970,5 . 
À1;jtTet = À.ptaat·ret = - - = -- = 1,42, deze waarde IS groter dan 1,291 

· · \ vkE 481 
' . 

zodat de relatieve plooispanning gelijk is aan: 
1 . 

CJplooi;re; = - 2-- + 0,132/...plaat;rel -0,170 = 0,515 . 
Àplaat;rel 

De plooikracht in het lijf bedraagt: Hp1oo;=Optooi:re1Hx;u;d=0,515*966=498kN. Om 
Hplooi:d te verkrijgen moet de waarde gecorrigeerd volgens NEN6771 , art. 
13.8.1.1. Voor de waarde van 4Jx wordt 1 aangehouden: 
Co:x=0,06674Jx+1 ,0667=1, 13. De waarde van Hplooi;d wordt dan 498/1 , 133=440 
kN. 
De unity check is dan: Hx;s;d/Hplooi:d=397/440=0,90<1, voldoet. 

Controle stijfheid: 

De doorbuiging van een raatligger bestaat uit een primair en een secundair 
gedeelte. De primaire doorbuiging (up) volgt uit de mechanica, uitgaande van 
het traagheidsmoment van de verzwakte doorsnede. De secundaire 
doorbuiging bestaat uit drie afzonderlijke delen: 
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Ur:M vervormingen van de T-stukken door het moment daarin 
Ur:v vervormingen van de T -stukken door de dwarskracht 
U1;i1 vervormingen van de lijfstukken door het moment en de dwarskracht. 

Om de formules te gebruiken die vermeld staan in het boek "Overspannend 
staal: Construeren A" wordt er een equivalente qq;eq en qq:eq gebruikt die 
dezelfde moment veroorzaakt als de oorspronkelijke q-last met de puntlasten 
uit de loopbrug. Mg:max=883 kNm, zodat qq;eq gelijk is aan 26,9 kiN/m. 
Mq;max=647 kNm zodat qq;eq=19,7 kNm. De totale qeq is dan gelijk aan 
26,9+19,7=46,6 kN/m. 

• Primaire doorbuiging 

up·,tot = 5 . 46,6 * 162004 = 20 3mm 
384 210 * 103 * 9,8 * 109 

' 

De bijkomende doorbuiging is gelijk aan (19,7/46,6)*20,3=8,58 mm 

• Vervorming T -stuk door moment 

n is het aantal raten in de raatligger deze is gelijk aan: 1/s-1, waarbij afgerond 
word naar beneden 16200/1335-1=11 raten. 

* 3 46 6 * 4453 1335 - ~nets1 / 8n 2 = ' 1/8 *112 

Ur.M.tot - 24EI 24 * 210 * 103 * 3,86 * 107 
y,T 

= 0,43mm 

De bijkomende doorbuiging is gelijk aan (19, 7/46,6)*0,43=0, 18 mm 

• Vervorming T -stuk door dwarskracht 

u . . = 0,6q*snets 118n2 = 0,6*46,6*445*1335 118 • 1f = 087mm De 
T.V.tot G*twh, 0,81*10 5 *16*222,5 ' 

bijkomende doorbuiging is gelijk aan (19,7/46,6)*0,87=0,37 mm 

40 



• vervorming van de lijfstukken (moment en dwarskracht) 

q*s3 *h ( h2 l Uliiltot = . 2 
2 ++ 3,1 (n

2 
-2n) = 

. 8E(h ) twsnet snet 

= 46,6 * 13353 * 890 [8902 + 31] (112 -2 * 11) = 3 72mm 
8 * 210 * 103(1248,6)216 * 445 ' 445 2 ' ' 

De bijkomende doorbuiging is gelijk aan (19,7/46,6)*3,72=1,57 mm 

• Doorbuigingseis 

De lengte van de ligger 16200 mm. De totale doorbuiging mag niet meer 
bedragen dan 16200*0,004=64,8 mm. Voor de bijkomende doorbuiging geldt 
een eis van 16200*0,003=48,6 mm. 

De totale doorbuiging bedraagt: 20,3+0,43+0,87+3,72=25,32 mm; deze is 
kleiner dan 64,8 mm, dus die voldoet. 

De totale bijkomende doorbuiging is gelijk aan: 
8,58+0, 18+0,37+1,57=1 0, 71 mm < 48,6 mm dus voldoet. 

3.4.2. Dakligger 

Voor het dak worden de dakliggers op de assen 6 en 7 en tussen de as 5 en 6 
raatliggers HEA900 gebruikt, dezelfde als de vloerliggers van het vaargebied. 
Maatgevend is de dakligger op as 6. Deze heeft een overspanning van 16,2 m 
en een belastingbreedte van 9,5 m. Bij de berekening van de ligger wordt 
uitgegaan van dezelfde dakopbouw (dakbedekking, isolatie, kanaalplaatvloer, 
leidingen en plafond) als de rest. Ook al wordt de ligger belast door een 
glazen overkapping. De belasting van de overkapping is kleiner dan de 
belasting vanuit de normale dakopbouw en is hiermee een veilige aanname. 

Permanente belastingen : 
Dak q9;rep: 5,2*9,5 = 49 kN/m 

Variabele belastingen : 
Sneeuw is het maatgevende variabele belastingsgeval voor de dakligger. De 
normale variabele dakbelasting Pdak;rep is volgens de norm beperkt tot een 
maximale oppervlakte van 10 m2

. De windbelasting op het dak veroorzaakt 
alleen maar een opwaartse belasting, die tegengesteld is aan de permanente 

VOORGEBIED 

belasting die naar beneden is gericht. Er wordt uitgegaan van voldoen afschot 
zodat het regenwater niet op het dak kan blijven, maar eraf loopt. Hoewel in 
de norm mag worden uitgegaan van een sneeuwbelasting van 
Psn;rep=0,56kN/m2

, wordt deze waarde verhoogd tot Psn;rep=1 ,0 kN/m 2 dit door 
de vele daken die overal in Europa zijn ingestort door de hevige sneeuwbuien 
van de afgelopen winter. 
Sneeuw qsn;rep: 1,0*9,5 = 9,5 kN/m 

Maatgevende belastingscombinatie: 
Sterkte: 1 ,2qe9+1 ,2q9;rep+1,5qsn;rep 
Doorbuiging : 1,0qe9+1,0q9;rep+1,0qsn;rep 

1 6.200 

Momenten 

-182 7 
Dwarskrachten 

-45 1 

45 1 

1 

16 . 200 

Figuur 29. Linksboven de geometrie met de permanente belasting en rechts de variabele, 
daaronder de Men V-lijn in de uiterste grenstoestand van de dakligger. 

Uit de momenten en dwarskrachtenlijn is zichtbaar dat de waarden niet groter 
zijn dan bij de vloerligger (zie tabel 3) . Er kan nu al worden geconcludeerd 
dat de ligger niet alleen sterk genoeg is, maar ook stijf genoeg. De dakligger 
wordt in bijlage XX gecontroleerd met behulp van een spreadsheet. 
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3.4.3. Voorportaal 

Het voorportaal wordt aan de bovenkant gesteund door het middengebied. Er 
wordt uitgegaan dat de loopbruggen geen bijdrage leveren in de afdracht van 
de windbelasting naar het middengebied. Ook wordt er u1tgegaan dat het 
middengebied veel stijver is dan het voorportaal. Hierdoor mag het . 
voorportaal worden geïsoleerd en mag het los van de gesteunde constructie 
worden berekend. De kolommen bestaan uit HD400x1086-profielen en de 
liggers uit HEM600. De liggerkolom aansluitingen zijn momentvast, zodat het 
één geheel vormt. Alleen aan de voet van de kolom is deze scharnierend met 
de onderliggende betonnen constructie verbonden. Als maatgevend 
voorportaal wordt die op as E genomen. Onderlinge afstand tussen de 
portalen is 16,2 m. 

X~""14 

0 
0 ::: 0 

"' 

~~ lJ 
0 
0 

~ "' 

J 1_, 5 16 :2 
~ ~ 

;;: 
"' 

' ~-: 
4 15 11 

0 
0 

"' 
"' 

~j 10 

g 
"' 
"' 

~~: 
0 

~ 

/:.). .:.J 
~ 

Figuur 30. Geometrie van het voorportaal met knoopnummers en staafnummers. 
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Belastingen: 
• Het eigengewicht wordt door het programma zelf verwerkt. 
• De belasting uit de vloer en loopbrug is afkomstig uit de reactie van de 

berekeningen van de ligger van het voorgebeid . 
• De dakbelasting in knoop 7 wordt bepaald door het dakoppervlakte wat 

moet worden gedragen. Dit is 16,2(13,5/2+5,4/2)=154 m2
. Ook wordt het 

gewicht van de ligger meegenomen. De langsdakliggers zijn raat~ea900-
profielen met een eigengewicht van 3,0 kN/m. Voor de dwarsdakligger 
wordt een verantwoorde aanname gedaan . Deze kan uit een HEM1 000 
bestaan met een gewicht van 3,5 kN/m en een overspanningen van 13,5 
m 

• De dakbelasting in knoop 14 hoeft alleen een dakoppervlakte van 5,4 bij 
16,2 m te dragen en twee langsliggers. 

• 

• 

De belasting afkomstig van de roltrap is afkomstig uit de reacties ~ie 
volgen uit de berekening van de ondersteunende schoorconstruct1e. . 
Voor de trap geldt het zelfde als voor de roltrap. Echter bij de berekening 
van de schoor wordt deze belast door één trapboom, terwij1l er twee 
trapbomen aanwezig zijn . deze waarden worden dus verdubbeld. 

• De maatgevende windbelasting is winddruk op de oostgevel met .. 
onderdruk in het gebouw. De windbelasting wordt verdeeld afhankeliJk 
van de hoogte van de verdieping . 

Permanente belastingen: 
Eigengewicht verwerkt in programma 
Vloer en loopbrug F9;vt;rep:40,8+446,6 
Dak F g;dak7;rep: 154*5,2+2*16,2*3,0+6, 8*3,5 
Dak Fg;dakt 3;rep: 87,5*5,2+2*16,2*3,0 
Roltrap Fg;roltr;rep: 
Trap voorgebied Fg;trap:rep: 2*40,3 

= 387,4 kN 
= 922 kN 
= 552 kN 

349 kN 
= 80,6 kN 
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Variabele belastingen: 
Vloer en loopbrug F q:vl:rep 
Dak F q;dak7;rep = 
Dak Fg;dak13;rep = 
Roltrap F g;roltr:rep 
Trap voorgebied Fq;trap;rep = 

54*1 ,0 
87,5*1 ,0 

2*81 

Wind Pw:rep=0,97*(0,8+0 ,3)=1, 1 kN/m 2 

= 
= 
= 
= 
= 

Fw;14;rep = 1,1 *1 /2*9*16 ,2 = 
Fw;13;rep =1, 1*1/2*(9+6,5)*16,2 = 
Fw;10,11 ,12;rep =1,1*6,5*16,2 = 
Fw;9;rep = 1,1*1/2(5,1+6,5)*16,2 = 

Voor Fq:vt:rep, F9:roltr:rep, Fq:trap:rep en geldt dat 4J=0,25. 
Voor F9:dak:x:rep en Fw:x:rep geldt dat 4J=O 

Belastinqcombinatie: 
BC 1: Sterkte 1a: 1,2qe9+1,2Fg;i;rep+1,5Fq;vl.roltr,trap:rep 

279 kN 
154 kN 
87,5 kN 
251 kN 
162 kN 

73 kN 
126 kN 
105 kN 
94 kN 

BC 2: Sterkte 1b: 1,2qeg+1 ,2Fg;i;rep+1,5Fq;dak+ 1,5*0,25Fq;vl.roltr,trap;rep 
BC 3: Sterkte 1c: 1,2qe9+1 ,2Fg;i;rep+1 ,5Fq;wind+ 1,5*0,25Fq;vl.roltr,trap;rep 
BC 4: Sterkte 2: 1 ,35qe9+1 ,35Fg;i;rep 
BC 5: Doorbuiging: qe9+Fg;i;rep+Fq;winé 0,25Fq;vl,roltr,trap;rep 

Imperfecties: 
In de berekening wordt rekening gehouden met imperfecties in de constructie. 
Volgens de norm moet een scheefstand in rekening worden gebracht. Dit kan 
op twee manieren: door uit te gaan van een scheefstand 4J of door het 
aanbrengen van Feq:d· Hier is voor het eerste gekozen. De grootte van 4J 
bedraagt: 
4J = 4Jok1k2 , waarbij 4Jo gelijk is aan 1/250. De kx zijn reductiefactoren. Indien 
wordt uitgegaan dat kx gelijk is aan 1 dan is 4J= 4Jo. In het model wordt dan 
voor elke verdieping een uitbuiging w berekend die gelijk is aan W;mp= 41/250 
en in het model verwerkt. W;mp treedt op in dezelfde richting als de horizontale 
uitbuiging ten gevolge van wind. 
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Knoop Hoogte (mm) W door imperfectie (mm) 
2 en 9 5100 20 

3 en 10 11600 46 
4 en 11 18100 72 
5 en 12 24600 I 98 
6 en 13 31100 124 
7 en 14 40100 160 

Tabel 5. Horizontale imperfecties op het voorportaal. 

Optredende krachten en momenten: 
Voor de kolom treedt in staaf 1 de grootste krachten op en voor de ligger is 
dat staaf 13. 

belastinacomb staaf I Mv:s·d Vz-s·d Ns·d 
BC1b 1 I 26,1 kNm 7,1 kN 6954 kN 
BC 1c 1 I 1211 kNm 238 kN 4911 kN 
BC 1c 13 I 1478 kNm 554 kN 74 kN 

Tabel 6. Maximaal optredende krachten in staaf 1 en 13 van het voorportaal. 

3.4.3.1. Kolom (staaf 1 ): HD400x1 086 

Profielqegevens: 
h : 569.0 iy: 207.3 A :138600.0 
b : 454.0 iz: 119.0 
tw: 78.0 r : 15.0 

We y: 20940 .0E3 ly: 
We z: 8645.0E3 lz : 
Wpy: 27220.0E3 11 : 

595700.1E4 
196200.0E4 
62290.0E4 

4: 125.0 Wp z: 13380.0E3 Iw: 96079844.5E6 

Doorsnedecapaciteit 
Ncud = 175*138600 = 24255*103 N 
M;:s.:d = 175*27220*103 = 4763,5*106 Nmm 
Vz;u;d = 0,58*175*(138600-2(454-78-2*15)125)=5288*103 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Ne s d 6954 * 1 0 3 

- · -· = 
3 

= 0,287 :5; 1 ,voldoet. 
Nc;u;d 24255 * 10 
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My;s;d 

Mv;pl;d 

1211*106 

---------::-
6 

= 0,254 :::; 1 , voldoet 
4763,5 * 10 

554*103 
-
52
-

8
-
8
- .-

1
-
0

--.:-3 = 0,105 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
Voor de controle van de combinatie van krachten en moment zal combinatie 
1c maatgevend zijn. 

a1=(138600-2*454*125)/138600 = 0,181 
0,5*0,181*24255 = 2195 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 2195 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-2: 

4911 0,181 

1211 + 24255 _ L = 0377 :::; 1 
4763,5 1- 0,181 ' 

2 

Controle knikstabiliteit N EN 6770 12.1.1 
Bij de controle om de sterke as moet eerste de kniklengte worden bepaald. 
Hoewel de constructie aan de bovenkant gesteund wordt, is de verdieping 
waarvan staaf 1 deel uit maakt, ongeschoord. De kniklengte wordt bepaald 
met nomogrammen. 

Het begin van staaf 1 is scharnierend verbonden met de onderliggende 
constructie. Volgens de norm mag voor Ca een waarde worden aangehouden 
van 8. De waarde van eb wordt berekend volgens de formule: 

595700 * 104 595700 * 104 

-----+ -----
c = _ 5100 6500 = 0,79 

b 237400 *10 4 

6----
5400 

Wanneer er in de nomogram en lijn tussen de twee waarden wordt getrokken, 
wordt er voor lknik/lsys een waarde gevonden van 3. De kniklengte van staaf 1 is 
dan gelijk aan 3*5, 1 = 15,3 m. 

VOORGEBIED 

F . = 1t
2

*210*10
3

*595700*10
4 

• 10_3 = 52743kN 
y,E 153002 

/
Npl;d / 24255 _ 

Ày·rel = - = - = 0,678 , kromme d zodat Wy·buc-0,655 
· ,

1 
Fy;E 52743 ' 

Nc;s;d 6954 = 0 428 :::; 1 , voldoet 
(J) y;buc * Nc;u;d 0,655 * 24255 ' 

Bij knik om de zwakke as wordt de kolom elke verdieping gesteund door de 
vloer. De kniklengte is dan gelijk aan de systeemlengte, namelijk 5,1 m. 

F = 1t2 *210 * 103 * 196200*104 * 10-3 =156343kN 
~E 5100 2 

~ / 24255 . . -
Àzre1 = J:?~ = = 0,394 , kromme d zodat Wz buc-0,854 

. V Fz;E 156343 ' 

De controle luidt dan: 

Ncs;d - 6954 = 0 336 :::; 1 , voldoet 
(J) z;buc * Nc;u;d 0,854 * 24255 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
In de kolom is een moment aanwezig die over de lengte toeneemt. De lengte 
lk;p is gelijk aan de verdiepingshoogte en bedraagt 5,1 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 5100 * 569*175 = 0272 
rel ' 1 454 * 125*210 * 103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,986. 
De controle is dan: 

1211 * 106 

--------=-
6 

= 0,258 :::; 1 , voldoet. 
0,986 * 4 763,5 * 1 0 
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Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in één richting ongeschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0,986<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My:equ:s;d worden bepaald. My:mid:s:d 
bedraagt 606 kNm. 

My:equ:s:d is de grootste waarde van: 
My;mid:s:d=606 kNm 
of 
0,85*1211=1029 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

11 
4911 

+11 
1029 

= 0340 + 0241=0581 
' 0,655 * 24255 ' 0,986 * 4763,5 ' ' ' 

De controle volgens formule 12.3-6: 

11 
4911 

+11 
1029 

= 0261+0241=0502 
' 0,854 * 24255 ' 0,986 * 4763,5 ' ' ' 

Alle twee zijn kleiner dan 1. 

Controle horizontale uitbuiging: 
De hoogte is 5100 mm. De eis voor de maximale uitbuiging is gelijk aan 
5100/300=17, mm. De optredende uitbuiging volgt uit het model dat in 
ingevoerd en voor de staaf 1 maximaal14,7 mm. 

3.4.3.2. Ligger (staaf13): HEM600 

Profielgegevens: 
h : 620.0 iy : 255.4 A : 36400.0 
b : 305.0 iz : 72.2 
tw : 21 .0 r : 27.0 
t, : 40.0 

Doorsnedecapaciteit 

We y: 7660.0E3 ly : 
We z: 1244.0E3 lz : 
Wpy : 8772.0E3 11 : 

Wp z: 1930.0E3 Iw : 

Ncud = 235*36400 = 8554*103 N 
M;:s,:d = 235*8772*1 03 = 2061 *1 06 Nmm 
Vz;u;d = 0,58*235*(36400-2(305-21-2*27)40)=2453*1 03 N 

237400.0E4 
18980.0E4 
1570.0E4 

15907585.8E6 
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Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 74*103 
----3 = 0,009 ~ 1, voldoet. 

Nc;u;d 8554 * 10 

My;s;d 1478*106 

- - = 
6 

= 0,717 ~ 1, voldoet 
My:pl:d 2061 * 10 

554 * 103 
-
2
-
45

-
3
- .-

1
-
0
-::-3 = 0,226 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(36400-2*305*40)/36400 = 0,330 
0,5*0,330*8554 = 1411 kN 
Vz:s:d < 0,5Vz;u;d en Ns;d < 1411 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-1 : 

My;s;d = 1478 *1 06 = 0717 ~ 1 
My;pl;d 2061 * 106 

' 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Bij de berekening van knik is de kniklengte om de zwakke als om de sterke as 
gelijk aan de systeemlengte (5,4 m). 

F . = n 2 * 210 *1 03 * 237400 *104 *1 0-3 =168738kN 
y.E 5400 2 

J 
8554 -

Àyrel = = . = 0,225 , kromme a zodat Wy buc-0,995 
. 168738 ' 

Nc:s:d 7 4 = 0 009 ~ 1 , voldoet 
(l)y;buc * Nc;u;d 0,995 * 8554 ' 

Knik om de zwakke as: 

F . = n 2 *210 * 103 *18980 * 104 * 10-3 = 13490kN 
z,E 5400 2 
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~ }8554 . Àz;rel = r r=;; = 
13490 

= 0,796, kromme b zodat Wz;buc=0,722 

De controle luidt dan: 

(i) z;buc * Nc;u;d 

74 
= 0 012 ~ 1 , voldoet 

0,722 • 8554 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 5,4 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

"' = 132 ; 5400.620.235 = 0 731 
rel' 1 305*40*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald . Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,835. 
De controle is dan: 

My;s;d 

00 kip * My,u;d 

1478*106 

-
0
.-
8

-
35

- .-
2
-
0
-
6
-
1

-.
1
-
0

---c-
6 

= 0,859 ~ 1, ook hier voldoet de ligger. 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in één richting ongeschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,835<1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ:s:ct worden bepaald. My;mict:s:ct 
bedraagt 5,5 kNm. 

My:equ:s:ct is de grootste waarde van: 
My;mid;s;ct=5,5 kNm 
of 
0,85*1478=1256 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

11 
74 

+11 
1256 

-0010 080-
' 0,995. 8554 ' 0,835. 2061- ' + ' 

3
-

0
·
813 

VOORGEBIED 

De controle volgens formule 12.3-6: 

11 
74 +11--12~- 1 -

' 0,722 * 8554 ' 0,835. 2061 - O,O 
3 

+ 
0
•
803

-
0
·
816 

Alle twee zijn kleiner dan 1. 

Uitbuiging van het voorportaal: 
Door de windbelasting ondergaat het voorportaal een horizontale uitbuiging. 
Per verdieping mag deze niet meer bedragen dan 1/300 van de hoogte. 
Maatgevend zijn hierbij het beginveld en eindveld . Het beginveld voldoet aan 
de eis en ook het eindveld met zijn hoogte van 9,0 m ondergaat een 
verplaatsing van 19,8 mm. De eis is 9000/300 = 30mm. De maximale 
uitbuiging van het geheel bedraagt 29,8 mm en valt ruim binnen de eis. 

)1 :' , :, r~ 

Tr~ ~· 
\f t:\j~ 

.~ J 
·"f"' -240. 

Figuur 31. Horizontale uitbuiging van het voorportaal ten gevolge van belastingcombinatie 
5. 
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3.5.Tussengebied 

3.5.1. Zaal 231 

De 231 zaal is de op één na grootste zaal van het complex met een 
zitcapaciteit van 231 zitplaatsen 

3.5.1.1. Raatligger: RAATHEB 550 

De raatligger draagt de vloer van het congres boven op de bioscoopzaaL De 
liggers staan maximaa14,05 mvanelkaar en hebben een lengte van 13,2 m. 
De ligger wordt geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten. 

Permanente belastingen: 
Eigengewicht 
Congresvloer: 5,9*4,05 

Variabele belasting: 
Vloer: 5,0*4,05 

Belastingcombinatie (incl. eg): 
Sterkte: 1 ,2qg;rep +1 ,5qq;rep 
Doorbuiging : 1 ,Oq9;rep +1 ,Oqq;rep 

Optredende krachten en momenten: 

= 

= 

2 
24 

20 

kN/m 
kN/m 

kN/m 

Voor de controle zijn vier plekken waar de doorsnede kan bezwijken. Dat is 
aan het beginpunt (x=O) waar de dwarskracht maximaal is. Dat is op een 
afstand die ongeveer gelijk aan de hoogte van de raatligger (x=0,825 m) ter 
plekke van het eerste T-stuk. De plek op een kwart van de overspanning 
(x=3,30); de dwarskracht is hier nog maar ongeveer de helft met tegelijkertijd 
een moment in het T-stuk. Als laatste in het midden van de overspanning 
(x=6,60 m); hier is het moment het grootst zonder de aanwezigheid van 
dwarskracht 

X=O X=0,825 m X=3,30 m X=6,6 m 
Mvs·d (kNm) 0 312,38 999,6 1332,8 
Vzs·d (kN) 403,9 353,4 201,9 0 

Tabel 7. Optredende krachten en momenten op verschillende plekken in de raatligger van 
zaal 231 . 

TUSSENGEBIED 

Profielgegevens: 
Hoogte H mm 825 
Verhoging H/h 1.5 
Gewicht kglm 203.2 
Verfoppervlak m2/m 2.774 
Verfoppervlak m2/ton 13.7 
Bovenrand h1 mm 137.5 

Raathoogte h2 mm 550 
Tussenplaat h3 mm 0 
Onderrand h1 mm 137.5 

1-x in A-A cm A4 341065 
1-x in B-B cm A4 320268 
W-x in A-A cm A3 8268 
W-x in B-B cm A3 7764 
1-y in A-A cm A4 13083 
1-y in B-B cm A4 13068 
W-y in A-A cm A3 872 
W-y in B-B cm A3 871 
S-x in A-A cm A3 4684 
S-x in B-B cm A3 4117 
Dwarsdoorsnede in A-A cmA2 295 
Dwarsdoorsnede in B-B cmA2 213 

Dwarsdoorsnede cmA2 106 
Zwaartelijn e1 mm 25.6 
Zwaartelijn e2 mm 773.8 
1-x cm A4 871 
W-x minimaal cm A3 78 

h=550 mm b=300 mm d=15 mm t=29 mm r-27 mm 

Tabel 8. Profielgegevens RAATHEB550 afkomstig van Grünbauer. 
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Controle sterkte: sterkte 
De controle , die volgens de eerder vermelde methode verloopt, is uitgevoerd Aw 3901 mm2 

in een spreadsheetprogramma. De resultaten volgen hieronder: tau s;d 45 N/mm2 

sigma red ;s;d 222 N/mm2 

• Ter plaatse van x=O m 
A t;b 6211 mm2 

M y;s;d 0 kNm 
20,7 mm z 1 

V z;s;d 403,9 kN 
M T;N;V;u;d 41,96 kNm 

krachten in raatligger Unity Check M r 0,58 voldoet 

N t.x.s,d 0,0 kN V-stuk afschuiving: 
V t;s;d 202,0 kN 

H x; s;d 349,8 kN 
M t;s;d 27,8 kNm 

M V;s;d;tpv b 96,2 kNm 

sterkte afschuiving doorsnede a 
Aw 3901 mm2 

Av;a 4125,0 mm2 

tau s;d 52 N/mm2 

H x;u;d 562,2 kN 
sigma red ;s;d 217 N/mm2 

UCVa 0,62 voldoet 
At;b 5300 mm2 

afschuiving doorsnede b 
z 1 17,67 mm 

Avb 8250 mm2 

M T;N;V;u;d 38,61 kNm 
lengte c afsch 172 mm 

Unity Check M r OJ2 voldoet 
M y;u;d 240,5 kNm 
Unity Check M 0,40 voldoet 

V z;u;d 1063 kN 
Unity Check V 0,380 voldoet • Ter plaatse van x=3,30 m 

• Ter plaatse van x=0,825 m M y;s;d 999.6 kNm 

V z;s;d 201.9 kN 
M y;s;d 312.38 kNm 

V z;s;d 353,4 kN krachten in raatligger 

N t,x,s,d 1291 ,8 kN 
krachten in raatligger 

V t;s;d 101 ,0 kN 
N t,x,s,d 403,7 kN 

M t;s;d 13,9 kNm 
V t;s;d 176,7 kN 

M t;s;d 24,3 kNm sterkte 
tau s;d 26 N/mm2 

sigma red;s;d 231 N/mm2 
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At;b 8100 mm2 

z 1 27,0 

M T;N;V;u;d 45,2 kNm 
Unity Check M I 0,31 voldoet 

• In het midden van de ligger x=6,60 m 
M y;s;d 1332.8 kNm 
V z;s;d 0 kN 

krachten in raatligger 

N t.x.s,d 
N T;u;d 
Unity Check N r 

Controle stabiliteit: 

1722,4 kN 
2491,0 kN 

0,69 voldoet 

• Kipstabiliteit in het midden van de ligger x=6,6m 

M y;s;d 1332,8 kNm 

krachten in raatligger 

N t,x,s,d 1722,4 kN 

y' tic 111,0 mm 
h' 328,0 mm 
I' z 65333875 mm4 
A'T 10240 mm2 

i z;t 79,876537 mm 
keuze kiplengte 2400 mm 
labda z;rel 0,320 

omega z buc ( c ) 0,940 
Unity Check kip 0,74 voldoet 

• Plooien van het lijf op x=0,825m 

H x;s;d 349,8 kN 

plooien lijf 

V k;E 

labda pl;rel 
sigma pl;rel 
H plooi 
aanname psi 

C sigm;x 
H plooi ;d 
UC plooi lijf 

Controle stijfheid: 

prim doorb 
Verv T -stuk moment 
verv T-stuk dwarskr 
verv lijf mom & 
dwarskr 

U totaal 

U toteis 
U tot 

controle 

637,86 kN 
0,94 
0,84 

471,4 kN 
1 

1,05 
447,2 kN 
0,782 voldoet 

26 kN/m 
20 kN/m 
46 kN/m 

0,43 

13200 mm 

27,04 mm 
0,51 mm 
1,05 mm 

4,74 mm 
33,34 mm 

0 004 
52 ,8 

voldoet 

TUSSENGEBIED 

prim bijk 11,76 mm 
T-stuk mom bijk 0,22 mm 
T -stuk dwarskr bijk 0,46 mm 
lijf mom&dwarskr 
bijk 2,06 mm 

U totaal bijk 14,49 mm 

U tot bijk eis 0,004 
u bijk 52,8 

controle voldoet 
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3.5.1.2. Vakwerk 1 zaal 231 

Vakwerk 1 ligt aan de kant van het scherm. De belasting komt voort uit de 
vloer van de bioscoop en congres, de loopbrug en de wand van de zaal. Voor 
de vloer geldt een belastingbreedte van 3,05/2 = 1,53 m. Het gewicht van de 
wand wordt gelijkmatig verdeeld over de onder- en bovenrand van het 
vakwerk. De hoogte van de wand is 10,2 m. 

Permanente belastingen: 
Bovenrand: 
Congresvloer : 
Wand: 
qg;boven;rep 

Onderrand: 
Bioscoopvloer: 
Wand: 
qq;onder;rep 

5,9*1,53 
(2*1,3)*1 0,2/2 

6,6*1 ,53 
2,6*5,1 

= 9,0 kN/m 
= 13 3 kN/m + 
= 22,3 kN/m 

= 10,1 kN/m 
= 13,3 kN/m + 
= 23,4 kN/m 

Er grijpt ook nog twee puntlasten aan ten gevolge van de bioscooploopbrug 
aan de achterkant op een onderlinge afstand van 2,2 m. De grootte hiervan is 
gelij.k aan de gevonden reactie van de berekening. 
Fg;loopbrug;rep: 1 ,5+5,8 = 7,3 kN 

Variabele belastingen: 
Voor de onder en bovenrand is de variabele vloerbelastingen hetzelfde. 
Vloer qq 5,0*1,53 = 7,7 kN 

Door de loopbrug wordt de onderrand belast door een puntlast ter grootte van: 
F q;loopbr;rep 19,8 kN 

Doordat de zaal aan de schermkant buiten staat wordt deze ook belast door 
een windbelasting loodrecht op het vlak van het vakwerk. De rekenwaarde 
voor het moment in het midden van de buitenste verticalen is gelijk aan: 
qw;d = 0,97*(0,8+0,3)*2,2*1,5 = 3,5 kN/m 
Ms;d =1/8*3,5*9,32 = 38 kNm 

TUSSENGEBIED 

Voor de binnenste twee verticalen is het maximale moment gelijk aan: 
Ow;d = 0,97(0,8+0,3)*4,4*1 ,5 = 7,0 kN/m 
Ms;d = 1/8*7,0+9,32 = 76 kNm 

Dit wordt in de controle van de verticalen meegenomen. 

2 0 
0 

r- 1 0) (") 

4.400 4.4 00 

Figuur 32. Geometrie van vakwerk 1 met links de permanente belasting en rechts de 
variabele. 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: 1,2q9 +1 ,5qq 
Doorbuiging: 1 ,Oq9 + 1 ,Oqq 

d. 
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Optredende momenten. krachten en verplaatsingen: 
M-lijn in ug: 

V-lijn in ug: 

101 86 

r- 1 

1 

-69".400 

-127 

-101 

0 
rl 

70 

o.sJ 

69 

0 
0 
(") 

0'\ 

8 

OJ 

~· 
-0. 5 .·);4 

._) ./ \ 

0 
0 
CV) 

(j) 

N-lijn in ug: 

481 481 

n-,....,-rt;r;-,-rr r:-T"örr-1--rr-rr"TT mr-r-mr-r-r-r-&---, Lfl-

LL~~LL~LLLL~~~LL~~~~ ~ 

1 

4.400 

2 

Ve rplaatsinge n in bg: 

2 

4.400 

3 3 

4.400 

,0. 30 ___ ::";-------" r -----: 
•6 5 '·7 

-15.0 

I 

0 
0 
CV) 

(j) 

0 
0 

OJ CV) 

N 
L1/ 

0 
I 
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Figuur 33. Linksboven de M-lijn, rechtsboven de N-lijn, linksonder de V-lijn en rechtsonder 
de verplaatsing van het vakwerk. 
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3.5.1.2.1. Onder- en bovenrand:HEA220 

De onder- en bovenrand bestaan uit dezelfde profiel. Maatgevend is daarbij 
staaf 2. 

Profieiqegevens: 
h: 210.0 iy: 91.7 A: 6430.0 
b : 220.0 i2 : 55.1 
tw: 7.0 r : 18.0 
4: 11.0 

Doorsnedecapaciteit 

Wey: 515.0E3 ly: 
Wez : 177.7E3 12 : 

Wp y: 568.4E3 11 : 

Wp z: 270.6E3 Iw : 

Ncud = 235*6430 = 1511 *1 03 N 
M ·. ·. = 235*568 4*1 03 = 134*1 06 Nmm y,s,d , 
Vz;u;d = 0,58*235*(6430-2(220-7-2*18)11 )=346*1 03 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11·.2: 

Nc;s;d 205*103 
--= 

3 
= 0,136 ~ 1,voldoet. 

Nc;u;d 1511*10 

My;s;d = 88 * 106 

-----=-
6 

= 0,657 ~ 1 , voldoet 
My:pt:ct 134 * 10 

5410.0E4 
1955.0E4 
28.6E4 

193266.1 E6 

127*103 

346 *103 0,367 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
a1=(6430-2*220*11 )/6430 = 0,247 
0,5*0,247*1511 = 187 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 187 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11.3-2: 

205 0,247 
88 + 1511- - 2- = 0,671 ~ 1 
134 1-0,247 

2 

TUSSENGEBIED 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1 .1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 4,4 m. 

F. = 1t2 *210 *103 *5410 *104 *10-3 = 5792kN 
y,E 44002 

N~ j 1511 _ 
Ày·rel = ./- = - -- = 0,511 , kromme b zodat Wybuc-0,876 

' ~ ~ ~ ~~ . 

Nc;s;d 205 = 0 115 ~ 1 
(l)y;buc *Nc;u;d 0,876*1511 ' 

, voldoet 

Bij knik om de zwakke as: 

F . = n2*210*103*1955*104 *10 -3 =2093kN 
z,E 44002 

/Npt:ct ~511 . _ Àz-rel = - = - = 0,850, kromme C zodat Wzbuc-0,630 
· Fz;E 2093 · 

De controle luidt dan: 

(l) z;buc * Nc;u;d 

205 
= 0215 ~ 1 

0,630*1511 ' 
, voldoet 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lk;p is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 4,4 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

t... = 132 1 44oo • 21 o .. 235 = 0 863 
rel ' \t 220*11*210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,756. 
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De controle is dan: 

88 
* 

106 
6 = 0,869 ~ 1, ook hier voldoet de stijl. 

0,756*134*10 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0,756<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald . My:mid;s;d 
bedraagt 54,1 kNm. 

My;equ:s:d is de grootste waarde van: 
0,1 (88-88)+54, 1 = 54,1 kNm 
of 
0,4*88=35,2 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

11 
205 

+11 
54

·
1 

= 0170+0587=0757 
' 0,876*151 1 ' 0,756*134 ' ' ' 

De controle volgens formule 12.3-6: 
205 541 . 

1,1 -- - + 1,1 ' = 0,237 + 0,587 = 0,824 , be1de voldoen. 
0,630 *1511 0,756 * 134 

3.5.1.2.2. Verticaal: HEB260Z 

Voor de verticaal zijn de buitenste twee maatgevend. Alle verticalen bestaan 
uit dezelfde profiel. In het profiel is een normaalkracht aanwezig door de 
vloerbelastingen en ook een windbelasting die loodrecht op het vlak van de 
vakwerk werkt. Het maximaal optredende moment My;s:d = 38 kNm. 

Profielqegevens: 
h : 260.0 iy : 112.3 A: 11840.0 
b : 260.0 iz : 65.9 
tw : 10.0 r : 24.0 
t, : 17.5 

We v: 1148.0E3 ly : 14920.0E4 
We z: 395.0E3 lz: 5135.0E4 
Wpy: 1282.0E3 11 : 126.7E4 
Wp z: 602.2E3 Iw : 753651 .1 E6 

TUSSENGEBIED 

Doorsnedecapaciteit 
Ncud = 235*11840 = 2782*1 03 N 
M · · = 235*568 4*103 = 301*106Nmm y,s,d , 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 516*10 3 

----:
3 

= 0,185 ~ 1 ,voldoet. 
Nc;u;d 2782 * 10 

My;s;d 

My;pl;d 

38 * 106 

-----:-
6 

= 0,126 ~ 1 , voldoet 
301*10 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1 =(11840-2*260*17,5)/11840 = 0,231 
0,5*0,231*2782 = 321 kN 
Vz:s:d < 0,5Vz:u;d en Ns:d > 321 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 

formule 11 .3-2: 

516 0,231 
38 + 2782 - 2 = 0,205 ~ 1 
301 1- 0,231 

2 

Controle knikstabil iteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 9,3 m. 

F . = n
2 

*210*10
3 

* 14920 * 10
4 

• 10_3 = 3575kN 
yE 9300 2 

r;:;- J-Npl;d 2782 _ 
Ày:rel = J-- = = 0,882 , kromme b zodat Wy;buc-0,671 

Fy;E 3575 

516 =0276 ~ 1 
0,671 * 2782 ' 

, voldoet 
(!) y;buc * Nc;u;d 
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Bij knik om de zwakke as: 

~ 2782 . -À net = . = -- = 1,503 , kromme C zodat Wz;buc-0,309 
' 1231 

De controle luidt dan: 

516 = 0 600 :s; 1 , voldoet 
0,309 • 2782 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 9,3 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

"' = 132 1 93oo • 26o • 235 = 1 018 
rel ' V260*17,5*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,657. 
De controle is dan: 

38 
*

1 06 
6 = 0,192 :s; 1 , ook hier voldoet de stijl. 

0,657. 301*10 

C~mtrole knik- en ki~stabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0,657<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 38 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1 (0-0)+38 = 38 kNm 
of 

TUSSENGEBIED 

0,4*0=0 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 
516 38 

1,1 0,671 * 2782 + 1,10,657. 301 = 0,304 + 0,211 = 0,515 

De controle volgens formule 12.3-6: 
516 38 

1,1 + 1,1 = 0,660 + 0,211 = 0,871 <1 voldoet. 
0,309. 2782 0,657. 301 

3.5.1.2.3. Diagonaal: HEA120 

Hier heerst alleen een trekkracht. Er hoeft geen controle voor instabiliteit te 
worden uitgevoerd. 

Profielgegevens: 
h : 114.0 iy : 48.9 A : 2534.0 
b : 120.0 iz : 30.2 
tw: 5.0 r : 12.0 
t,: 8.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nt;u;d = 235*2534 = 595*1 03 N 

Wey : 106.3E3 ly : 
We z: 38.5E3 lz : 
Wpy : 119.4E3 11 : 

Wpz : 58.9E3 Iw: 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 
N 481*10 3 

t;s;d 
3 

= 0,808 :s; 1,voldoet. 
Nt;u;d 595 * 10 

3.5.1.2.4. Vervorming van het vakwerk 

606.0E4 
230.9E4 
6.0E4 

6471 .9E6 

Zoals in figuur 33 in aangegeven bedraagt de maximale verplaatsing van het 
vakwerk 15 mm. Voor een overspanning van 13200 mm geldt een eis van 
1/25051e; dit is dan gelijk aan 52,8 mm. Het vakwerk is dus naast sterk genoeg , 
ook nog eens stijf genoeg. 
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3.5.1.3. Vakwerk 2 zaal 231 

Om de vloerbelasting van de congresvloer en de projectieruimte op te 
vangen, wordt een vakwerkspant gebruikt. Het vakwerkspant is tevens de 
muur van de projectieruimte. De bovenrand wordt belast door de 
congresvloer. De belastingbreedte is (3,2+3,6)/2 = 3,4 m. De onderrand 
draagt de vloer van de projectieruimte. De belastingbreedte hiervan is gelijk 
aan 3,6/2 = 1 ,8 m. Het gewicht van de wand, met een hoogte van 2,4 m wordt 
gelijkmatig verdeeld over de onder- en bovenrand. 

Permanente belastingen: 
Het eigengewicht wordt automatisch meegenomen met het programma. 

Bovenrand: 
Congresvloer: 
Wand: 
Totaal qg;bovenr:rep = 

Onderrand: 
Projectievloer: 
Wand: 
Totaal qg;onderr;rep = 

Variabele belasting: 
Bovenrand: 
Vloer qq;bovenr;rep: 

Onderrand: 
Vloer qq;onderr;rep : 

5,9*3,4 
(2*1 ,3)*1 ,2 

3,7*1 ,8 
2,6*1 ,2 

5,0*3,4 

5,0*1 ,8 

Maatgevende belastindcombinatie: 
Sterkte: 1 ,2*q9;rep + 1 ,5*qq;rep 
Doorbuiging: 1 ,O*q9;rep + 1 ,O*qq;rep 

= 20 kN/m 
= 3 1 kN/m + 

23,1 kN/m 

= 6,7 kN/m 
= 3 1 kN/m + 

9,8 kN/m 

= 17 kN/m 

= 9,0 kN/m 

TUSSENGEBIED 

1 1 
2 . 6 40 

17 

1 
2 . 640 

2 
2 . 640 

17 r 
7 

2 
2.6 40 

I r 17 r 
t ig 8 

3 
2 . 64 0 

4 
2.640 

[ I 1 7 

;-~ 1 0 9 

4 4 
2 . 64 0 

5 5 
2 . 640 

1 7 

5 5 
2 . 640 

6 

6 

Figuur 34. Geometrie van vakwerk 2 met boven de permanente belasting en onder de 
variabele. 

~1 
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Optredende momenten en krachten 

M-lijn: 

V-lijn: 

N-lijn: 

65 4 

28 .3 20 . 3 20.3 28.3 

65 4 

1 1 2 2 33 4 4 55 
I 2.640 I 2 . 6 40 I 2 . 640 I 2 . 6 40 I 2.6 40 

Figuur 35. Momenten-, dwarskracht- en normaalkrachtenlijn van vakwerk 2. 

TUSSENGEBIED 

3.5.1.3.1. Onder- en bovenrand: HEA220 

Onder- en bovenrand hebben dezelfde profiel. Maatgevend is hierbij staaf 8. 

Optredende momenten en krachten in staaf 8: 

Plaats(m] 
Begin 
My-max 
Einde : 

N My 
[kN) [kNm] 
-709.0 20.3 
-709.0 -26.6 
-709.0 20.3 

Profielgegevens: 

-71 .0 
0.0 
71 .0 

h: 210.0 iy : 91 .7 A: 6430.0 
b : 220.0 iz : 55.1 

Wey: 515.0E3 ly : 
Wez : 177.7E3 lz: 

tw: 7.0 r: 18.0 Wp y : 568.4E3 11 : 

tr: 11 .0 Wp z : 270.6E3 Iw: 

Doo rsned ecapac i te it: 
Nc;u;d = 235*6430 = 1511*103 N 
My;s;d = 235*568,4*1 03 = 134*1 Os Nmm 
Vz;u;d = 0,58*235*(6430-2(220-7-2*18)11)=346*103 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 
N . . 709*10 3 

~=- "'0469 < 1 voldoet 
Nc;u;d 1511*103 

' - ' . 

My;s;d 26 6 * 1 Os 
-M- = 

13
·
4 

* 
1 
os "' 0,199 .:::; 1 , voldoet 

y;pl;d 

5410.0E4 
1955.0E4 
28.6E4 

193266.1 E6 

v s;d 

vu;d 

71 * 103 

-
34

-
6
- .-

1
-
0

7
3 

"' 0,205 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(6430-2*220*11 )/6430 = 0,247 
0,5*0,247*1511 = 187 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 187 kN , zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-2: 
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709 0,247 

26,6 + 1511 - - 2- = 0,593 ~ 1 
134 1- 0,247 

2 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 2,64 m. 

F. =n2*210*103 *5410*104 *10 -3 =16088kN 
yE 2640 2 

A . = ~ = 11511 
= 0 306 , kromme b zodat Wy·.buc=0,958 J

N ~ 
y.rel F y;E V 16088 ' 

__ N_c:__:;s;d __ = 709 = 0 490 ~ 1 
(J) y;buc * Nc;u;d 0,958 * 1511 ' 

, voldoet 

Bij knik om de zwakke as: 

F. = n2 * 210 * 103 * 1955 * 104 * 1 o-3 = 5814kN 
z.E 2640 2 

/1511 . -
Az;rel = = \/~-- = 0,510' kromme c zodat Wz;buc-0,835 

. 5814 

De controle luidt dan : 

Nc;s;d 709 = 0 562 ~ 1 , voldoet 
(J) z;buc * Nc;u;d 0,835 * 1511 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lk;p is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 2,64 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

TUSSENGEBIED 

A = 1,32 _1 2640*210*235 . = 0668 
rel V220*11*210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,863. 
De controle is dan: 

My;s;d 26
·
6 

* 
106 

5 
= 0,230 ~ 1, ook hier voldoet de stijl. 

0,863 * 134 * 1 0 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0 ,863<1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 26,6 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van : 
0,1 (20,3-20,3)+26,6 = 26,6 kNm 

of 

0,4*20,3=8, 12 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 
709 . 26,6 

1,1--- + 1,1 = 0,539 + 0,253 = 0,792 <1 voldoet. 
0,958 * 1511 0,863 * 134 

De controle volgens formule 12.3-6: 
709 266 

1,1 + 1,1 ' = 0,618 + 0,253 = 0,871 < 1 voldoet. 
0,835 * 1511 0,863 * 134 
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3.5.1.3.2. Verticaal: HEA160 

Inde verticaal zit alleen een drukkracht Maatgevend is hierbij staaf 12. 

Optredende kracht: 
Nc;s;d = 362 kN 

Profielgegevens: 
h: 152.0 iy : 65.7 A : 3880.0 Wey : 220.1 E3 ly : 1673.0E4 
b : 160.0 iz : 39.8 Wez: 76.9E3 lz: 616.0E4 
tw : 6.0 r : 15.0 Wpy : 245.2E3 I, : 12.1E4 
~ : 9.0 Wpz : 117.6E3 Iw : 31409.7E6 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*3880 = 912*1 03 N 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Indien de gunstige werking van de wand wordt meegenomen zal knik om de 
zwakke maatgevend zijn voor de verticaal. De kniklengte is gelijk aan de 
systeemlengte 2,4 m. 

Bij knik om de zwakke as: 

F . = n2 * 210 * 103 *616 * 104 * 10-3 = 2217kN 
z.E 2400 2 

De controle luidt dan: 

__ N_c;s_;d_ = 362 = 0 522 ~ 1 
(I) z;buc *Nc;u;d 0,761*912 ' 

, voldoet 

TUSSENGEBIED 

3.5.1.3.3. Diagonaal: HEA140 

In de diagonaal heerst alleen een trekl<racht. Maatgevend is de diagonaal het 
dichtste bij de oplegging. In dit geval is dat staaf 17. 

Optredende normaalkracht: 
Nt;s:d = 654 kN 

Profielgegevens: 
h: 133.0 iy: 57.3 A : 3142.0 
b : 140.0 iz: 35.2 
tw: 5.5 r : 12.0 
tr : 8.5 

Doorsnedecapaciteit 
Nt;u;d = 235*3142 = 738 kN 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

N . . 654 *103 
~. = - -- = 0 886 ~ 1 voldoet. 
Nc;u;d 738 * 103 ' ' 

155.4E3 ly : 
55.6E3 lz: 
173.4E3 11 : 

84.8E3 Iw : 

3.5.1.3.4. Vervorming van het vakwerk 

.-i 
U") 

"'1.....':=---~f"------'-.,-' 

-13 .7 

Figuur 36. Vervorming van vakwerk 2 zaal 231 in de bg. 

1033.0E4 
389.0E4 
8.1E4 

15063.7E6 

De overspanning van het vakwerk bedraagt 13,2 m. Volgens de eisen mag de 
doorbuiging niet meer bedragen dan 1/250ste van de overspanning. Dit komt 
neer op een doorbuiging van 13200/250 = 52,8mm. De optredende 
doorbuiging is in figuur 35 weergegeven en bedraagt 13,7 mm. Het vakwerk 
voldoet ten aanzien van de stijfheid. 
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3.5.1.4. Vakwerk 3 zaal 231 

Vakwerk 3 ligt aan de zijde van het atrium. 1ln het midden van het vakwerk is 
een extra horizontale staaf aanwezig die de vloerbelasting van de 
projectieruimte (b=1 ,8 m) moet overdragen aan het vakwerk. De bovenrand 
wordt belast door de congresvloer (b=3,6/2=1,8 m) met een loopbrug in het 
midden. De onderrand wordt belast door de bioscoopvloer (b=6,8/2=3,4 m) en 
ook een loopbrug in het midden. Verder worden de verticalen belast door het 
gewicht van de wand (h=5, 7 m). De buitenste verticalen dragen een 
wandbreedte van 4,5/2=2,3 m en de binnenste een breedte van 
(4,5+4,2)/2=4,4 m. Deze wandbelasting wordt als een puntlast ingevoerd op 
de betreffende verticaaL 

Permanente belastingen: 
Het eigengewicht wordt in het programma verwerkt 

Bovenrand: 
Congres vloer: 
F g;brugcongrea;rep= 

Tussenligger: 
Projectievloer: 

Onderrand: 
Bioscoop vloer: 
F g;brugbiosc;rep = 

Verticalen: 
Buitenste: 
Binnenste: 

Variabel'e belasting: 
Bovenrand: 
Congres vloer: 
F q;brugcongres;rep 

T ussenligger: 
Projectievloer: 

5,9*1 ,8 
3,9+32,5 

3,7*1,8 

6,6*3,4 
5,9+30,8 

= 
= 

= 

= 
= 

2,6*(2,3*5 ,7) = 
2,6*(4,4*5,7) = 

5,0*1,8 = 
= 

5,0*1 ,8 = 

10,6 
36,4 

6,7 

22,4 
36,7 

34,1 
65,2 

9,0 
30,3 

9,0 

kN/m 
kN 

kN/m 

kN/m 
kN 

kN 
kN 

kN/m 
kN 

kN/m 

TUSSENGEBIED 

Onderrand: 
Bioscoopvloer: 5,0*3,4 
F q;brugbiosc;rep 

1 

I 2 .1 78 I 2. 322 4. 200 

I 2 .17 8 2.322 4 . 200 

= 
= 

3 

17 
28 

kN/m 
kN 

I 2. 3 22 I 2 .1 78 

2. 17 8 I 

ro 
.-< 

N 

(") 

(") 

"' 
N 

Lf) 

r
(") 

N 

(") 

(") 

Lf) 

N 

Figuur 37. Geometrie van vakwerk 3 zaal 231 met boven de permanente belastingen en 
onder de variabele. 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: combinatie met y9= 1,2 en yq= 1,5 
Doorbuiging: combinatie met y9= 1,0 en yq= 1,0 

59 



Optredende momenten en krachten : 
M-lij n : 

V-lijn 

N- l ij n 
_1048 104 8 

~ m1 
' ,._ 

M 

N 

~~--~----~~------~~--~---=~ M 
ai 

"' ' ~ 

~~--~--~~=c~=rLD~~--~--~~~ ~l 
I 2.322 I 2.17 ~ 1 

Figuur 38: optredende momenten en krachten van vakwerk 3 zaal 231 in de ug 

TUSSENGEBIED 

3.5.1.4.1. Onder- en bovenrand: HEA280 

Onder- en bovenrand hebben dezelfde profiel. Maatgevend is hierbij staaf 5. 

Optredende momenten en krachten in staaf 5: 

Plaats[m] 
Begin 
My-max 
Einde 

N My 
[kN] [kNm] 
-706.8 62.6 
-706.8 -64.0 
-706.8 62.6 

Profielgegevens: 
h : 270.0 iy: 118.5A : 9730.0 Wey: 
b : 280.0 iz: 70.0 Wez: 
tw : 8.0 r : 24.0 Wpy: 
t, : 13.0 Wpz : 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*9730 = 2287*1 03 N 
My;s;d = 235*1112*103 = 261*106 Nmm 

Vz 
[kN] 
-146.1 
0.0 
146.1 

1013.0E3 ly : 
340.0E3 lz : 
1112.0E3 I, : 
518.2E3 Iw : 

Vz;u;d = 0,58*235*(9730-2(280-8-2*24)13)=532*103 N 

Controle enkelvoudige krachten iNEN 6770 11.2: 

Nc.s;d 706 8 * 103 

= ' 
3 

= 0,309 ~ 1,voldoet. 
Nc;u;d 2287 * 10 

My;s;d 

My:pt:d 

64 *10 6 

-----=-
6 

= 0,245 ~ 1 , voldoet 
261*10 

13670.0E4 
4763.0E4 
63.5E4 

785366.7E6 

146*10 3 

-------=-
3 

= 0,27 4 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
532 * 10 
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Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(9730-2*280*13)/9730 = 0,252 
0,5*0,252*2287 = 288 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 187 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11.3-2: 

706,8 0,252 

64 + 2287 - - 2- = 0,455 ::; 1 
261 1-0,252 

2 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 4,2 m. 

F . = n:2 *210*103 *13670*104 *10-3 =16061kN 
y.E 42002 

706
·
8 

= 0 330 ::; 1 , voldoet 
0,937 .. 2287 ' 

Bij knik om de zwakke as: 

F . = n:2*210*103*4763*104 *10 -3 =5596kN 
z.E 42002 

J
2287 . -

Àz;rel = = . -- = 0,639, kromme C zodat Wz;buc-0,763 
5596 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 706·8 = 0 405 ::; 1 , voldoet 
(l)z;buc * Nc;u;d 0,763 * 2287 ' 

TUSSENGEBIED 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lk;p is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 4,2 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 J 4200 .. 270 .. 235 = 0 779 
rel ' 280*13*210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,811 . 
De controle is dan: 

Mysd 64*106 
wkip .. My;u;d = 

0 811 
.. 

261 
.. 

1 06 = 0,302 ::; 1, ook hier voldoet de stijl. 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,811 <1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 64,0 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0, 1(62,6-62,6)+64,0 = 64,0 kNm 

of 

0,4*62,6=25,0 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 
7068 64 

1,1 ' + 1,1 = 0,363 + 0,333 = 0,693 <1 voldoet. 
0,937 .. 2287 0,811* 261 

De controle volgens formule 12.3-6: 
706 8 64 

1,1 ' + 1,1 = 0,446 + 0,333 = 0,779 < 1 voldoet. 
Q763*2287 Q811*261 
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3.5.1.4.2. Tussenligger: HEA140 

Voor de oplegging van de projectieruimtevloer wordt een HEA140 gebruikt. 
Maatgevend is staaf 9. 

Optredende momenten en krachten in staaf 9: 
N Mv 

Plaats[m] [kN] [kNm] 
Begin : 39.5 25.0 
My-max : 39.5 -23.1 
Einde : 39.5 25.0 

Profielgegevens: 

Vz 
[kN] 
-45.9 
0.0 
45.9 

h : 133.0 iy : 57.3 A : 3142.0 Wey: 155.4E3 ly : 
b : 140.0 iz : 35.2 Wez: 55.6E3 lz: 
tw: 5.5 r : 12.0 Wpy : 173.4E3 lt : 
t,: 8.5 Wpz : 84.8E3 Iw : 

Doorsnedecabaciteit: 
Nt·ud = 235*3142 = 738*103 N 
M. · = 235*173 4*103 = 40 7*10sNmm y,s,d I I 

Vz;u;d = 0,58*235*(3142-2(140-5,5-2*12)8,5)=172*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nt;s;d 39 5 * 103 

-- = ' 
3 

= 0,054 ~ 1 ,voldoet. 
Nt;u;d 738 * 10 

My;s;d 25 * 106 

--= 
6 

= 0,614 ::; 1, voldoet 
Mv:pt.d 40,7 * 10 

1033.0E4 
389.0E4 
8.1E4 

15063.7E6 

459*103 

' 
3 

= 0,267 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook. 
172*10 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(3142-2*140*8,5)/3142 = 0,245 
0,5*0,245*738 = 90,4kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d < 90,4 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11.3-1 : 

TUSSENGEBIED 

My;s;d 25*10S =0614:s;1 
Mv;pt;d 40,7 * 1 os ' 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Er hoeft geen controle te worden uitgevoerd voor knik , omdat de staaf belast 
wordt door een trekkracht. 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lk;p is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 4,2 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

~c = 132 I 4200 • 133 • 235 0 957 
rel ' 1/1 40*8,5*210*10 3 =' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,696. 
De controle is dan : 

~~~;~- = 25 * 1 os 
6 

= 0,883 :s; 1 , ook hier voldoet de stijl. 
ffi kip * My;u;d 0,696 * 40,7 * 1 0 

3.5.1.4.3. Verticaal: HEA220 

Maatgevend voor de verticaal is het onderste gedeelte van de buitenste 
verticaal, staaf 13. 

Optredende kracht: 
Nc;s;d = 885,0 kN 

Profielgegevens: 
h : 210.0 iy : 91.7 A : 6430.0 
b : 220.0 iz : 55.1 
tw : 7.0 r : 18.0 
t( 11.0 

Wey: 515.0E3 ly : 
Wez : 177.7E3 12 : 

Wpy : 568.4E3 11 : 

Wp z: 270.6E3 Iw : 

5410.0E4 
1955.0E4 
28.6E4 

193266.1E6 
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Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*6430 = 1511*103 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 885*10 3 

Ncu:d 1511*103 =0,586:::;1,voldoet. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De knikfengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 2,533 m. 

À . = / Np_l~ = { 
1511 

. = 0 294 , kromme b zodat Wy·.buc=0,962 
y,rel V Fy;E V 17476 ' 

Nc:s;d =~,0 - =0588 :::;1 
Wy;buc * Nc;u;d 0,962 * 1511 ' 

, voldoet 

Bij knik om de zwakke as: 

rc 2 *210 *103 *1955 *10 4 

F. = . *10 -3 =6315kN 
z,E 2533 2 

(N;:" / 1511 -
Àz;rel = rr=::: = V6315 = 0,489; kromme c zodat Wz;buc=0,847 

De controle luidt dan: 

855
·
0 

= 0668:::; 1 
0,847*1511 ' 

, voldoet 

TUSSENGEBIED 

3.5.1.4.4. Diagonaal: HEB160 

Voor de diagonaal is staaf 20 maatgevend. In de staaf is alleen een positieve 
normaalkracht aanwezig. 

Optredende normaalkracht: 
Nt:s:d = 1048 kN 

Profielgegevens: 
h: 160.0 iy: 67.7 A: 5430.0 Wey: 311 .5E3 ly: 2492.0E4 
b: 160.0 iz: 40.5 Wez: 111.2E3 lz: 889.0E4 
tw: 8.0 r: 15.0 Wpy: 354.0E3 lt: 31.3E4 
tf : 13.0 Wpz: 170.0E3 Iw: 47943.2E6 

Doorsnedecapaciteit 
Nt:u:d = 235*5430 = 1276*103 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nl;s;d = 1048*103 
Ntu:d 

1276
• 103 = 0,821:::; 1 ,voldoet 

3.5.1.4.5. Vervorming van het vakwerk 

-2.41 -2.41 
-11.5 -14.5 -11.5 /' 

rl 
r--

-1. 261 'i' -u;/-" N '-0 
0 0 

0 rl 
I 'rl I 

I 

-10.6 -14.4 -10.6 

Figuur 39. Optredende doorbuiging van vakwerk 3 zaal 231 in de bg. 
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Voor het geheel is de toelaatbare doorbuiging gelijk aan 13200/250 = 52,8 
mm. Met een optredende doorbuiging van 14,4 mm in het midden is het 
vakwerk stijf genoeg. 

Ter plaatse van staaf 9 bedraagt de optredende doorbuiging 
22,4- 11 ,1 =11 ,3 mm. Voor een overspanning van 4,2 m is toelaatbaar 
4200/250 = 16,8 mm. Ook hier voldoet de staaf. 

3.5.1.5. Vakwerk 4 zaal 231 

Vakwerk 4 vormt de wand van zaal 231 . De raatligger, vakwerk 1, 2 en 3 
rusten op vakwerk 4. Deze staat dan weer op de liggers van het raamwerk. 
Knoop 2, 4 en 5 staan op het raamwerk van respectievelijk as 3, 4 en 5. Het 
gewicht van de wand wordt door middel van regels die aan de kolommen 
bevestigd zijn , gedragen. 

Figuur 40. Geometrie van vakwerk 4 zaal 231. 

Permanente belastingen: 
Raatligger (knopen 8,9, 10,11 en 12): 
Vakwerk 1 (knoop 7) : 
Vakwerk 2 (knoop 13): 
Vakwerk 3 (knoop 14): 

171,6 kN 
334,7 kN 
227,8 kN 
453,9 kN 

~T 
m 

"' 
M 
m 

rl 

N 
M 

N 

TUSSENGEBIED 

De belasting van de wand wordt als een puntlast gezien die boven aan de 
kolom aangrijpen. 
Fw;kn7 = 
Fw;kn8 = 
Fw;kn10 = 
Fw;kn12 = 
Fw;kn14 = 

2,6*18,6 
2,6*56,7 
2,6*79,5 
2,6*56,3 
2,6*24,5 

= 
= 
= 
= 
= 

48,4 kN 
147,4 kN 
206,7 kN 
146,4 kN 
63,7 kN 

F uit constructie F uitwand Ftotaal;perm;rep (kN) 
(kN) (kN) 

Knoop 7 334,7 48,4 383 
Knoop 8 171,6 147,4 319 
Knoop 9 171,6 - 172 
Knoop 10 171,6 206,7 378 
Knoop 11 171,6 - 172 
Knoop 12 171,6 146,4 318 
Knoop13 227,8 - 228 
Knoop14 453,9 63,7 518 

Tabel 9. De totale pennanente belasting per knoop op vakwerk 4 zaal 231 . 

I 17 2 ! 3 7 8 1172 31 8 228 ! 51 8 

~~M --~_;-- , 

~-~) 
-~Ä 

:-:------Ä 

Figuur 41. Grafisch de pennanente belasting op vakwerk 4 zaal 231. 

Variabele belasting: 
Raatligger: 132,0 kN 
Vakwerk 1: 121,4 kN 
Vakwerk 2: 171 ,6 kN 
Vakwerk 3: 289,0 kN 
Voor de bovenstaande variabele belasting geldt een momentaanfactor van 
ljJ=0,25. 
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Tevens werkt er op staaf 13 een windbelasting ter grootte van: 
0,97*(0,8+0,3)*2,2 = 2,35 kN/m en een puntlast op de knopen 1 en 7 ter 
waarde van : 0,97*1 ,1*8,8*5 = 47 kN. De belasting werkt in de horizontale 
richting en heeft als momentaanfactor een waarde van lj.I=O,O. 

I 1 32 1. 1 32 1 32 1 72 ! 289 

~---, 
'·~: 

/ ------? 
:>-------5;..:'-----~5-~ -

X._ :c. 

Figuur 42. Boven de variabele belasting afkomstig van de constructie en onder de 
windbelasting. 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: combinatie met y9= 1 ,2 en yq= 1 ,5. Hoewel de windbelasting een 
momentaanfactor van nul heeft wordt er voor de berekening toch uitgegaan 
dat de wind gelijktijdig extreem is met de vloerbelasting . 
Doorbuiging: combinatie met y9= 1,0 en yq= 1 ,0. Ook hier is de vloerbelasting 
en de wind gelijktijdig extreem. 

Optredend momenten- en krachtenverloop: 
Het model met de bijbehorende belasting wordt in een programma verwerkt. 
Het resultaat is als volgt: 

M- li jn: 

V-lijn: 

-29.0 -17 .5 

N- l ijn: 

<!) 

ro .,. 
.-i 
I 

"" M ... 
- 7 20 -7 20 

- 86 

-11 3 0 

1 322 

2 .1 ----12.1 

TUSSENGEBIED 

13 5 0 

;~_ ,,., ~ 
~~ 

I 

Figuur 43. Optredende momenten- en krachtenverloop in de ug van vakwerk 4 zaal 231. 
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In de bovenrand zijn grote momenten en dwarskrachten aanwezig doordat er 
puntlasten op de staven aangrijpen. In de onderrand zijn ook momenten 
aanwezig. Dit komt door het zakken van de knopen 1 en 6 door de verticale 
belasting. 

3.5.1.5.1. Onderrand: HEA400 

Voor de onderrand is staaf 4 maatgevend. Deze heeft een lengte van 8,426m. 

Optredende momenten en krachten: 
N My Vz 

Plaats[m] [kN] [kNm] [kN] 
Begin : -1130.2 0.1 8.2 
Midden : -1128.5 47.2 14.2 
Einde : -1126.8 119.9 20.3 

Profielgegevens: 
h: 390.0 iy : 168.4 A : 15900.0 
b : 300.0 iz : 73.4 
tw : 11 .0 r : 27.0 
tr: 19.0 

Doorsnedecapaciteit 

Wey : 2311 .0E3 
We z: 571.0E3 
Wp v: 2562.0E3 
Wp z: 872.0E3 

Nc;u;d = 235*15900 = 3737*1 03 N 
My:s:d = 235*2562*1 03 = 602*1 06 Nmm 

ly : 45070.0E4 
lz : 8564.0E4 
11 : 193.2E4 
Iw : 2942076.5E6 

Vz;u;d = 0,58*235*(15900-2(300-11-2*27)19)=950*1 03 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 1130 2 * 103 
' 3 = 0,302 ~ 1 , voldoet. 

Nc;u;d 3737 * 10 

My;s;d = 1199 * 106 
My:pl;d 60; * 106 = 0,199 ~ 1, voldoet 

203 * 103 
' 3 = 0,021 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 

950 * 10 

TUSSENGEBIED 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
a1=(15900-2*300*19)/15900 = 0,283 
0,5*0,283*3737 = 529 kN 
Vz:s:d < 0,5Vz:u:d en Ns:d > 529 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11.3-2: 

119,9 
--+ 
602 

1130,2 0,283 -----
3737 2 

1- 0,283 
2 

= 0,387 ~ 1 

Controle knikstabil iteit NEN 677012.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 8,426 m. 

/Npl;d = I 3737 = 0 533 9 0 
Ày;rel = V Fy;E V 13157 ' ' kromme a zodat Wy;buc=O, 1 

Nc:s;d 1130·2 = 0 332 ~ 1 , voldoet 
(l)y;buc* Nc;u;d 0,910 * 3737 ' 

Bij knik om de zwakke as: 

F . = 7t2 *210*103* 8564*104 *10 -3 =2500kN 
z.E 84262 

1130,2 = 0645 < 1 
0,469 * 3737 ' 

, voldoet 
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Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengtelkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 8,426 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

" = 132 1 8426 • 39o • 235 = 1 060 
rel ' V300*19*210 * 103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,628. 
De controle is dan: 

119,9*10 6 

0,315 ~ 1. ook hier voldoet de stijL 
0,628 * 602 * 106 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0,628<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 47,2 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1(119,9-0,1)+47,2 = 59,2 kNm 

of 

0,4*119,9=48,0 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 
1130 2 59 2 

1,1 · + 1,1 · = 0,366 + 0,172 = 0,538 <1 voldoet. 
0,91 0 * 3737 0,628 * 602 

De controle volgens formule 12.3-6: 
1130 2 592 

1,1 · + 1,1 · = 0,709 + 0,172 = 0,881 < 1 voldoet. 
0,469 * 3737 0,628 * 602 

TUSSENGEBIED 

3.5.1.5.2. Bovenrand: HEABOO 

Voor de bovenrand is staaf 9-10 maatgevend. Er is een trekkracht aanwezig, 
dus knik zal niet optreden. Verder wordt voor de berekening van kip uitgegaan 
dat de raatligger in knoop 11 als een kipsteun zal werken. De engesteunde 
lengte bedraagt 4,1 m. 

Optredende momenten en krachten: 
N My Vz 

Plaats[m] [kN] [kNm] [kN] 
Begin : 546.0 168.3 -70.7 
My-max : 546.0 -95.9 344.6 
Einde : 546.0 1321 .8 355.5 

Profielqegevens: 
h : 790.0 iy : 325.8 A : 28580.0 
b : 300.0 iz: 66.5 
tw : 15.0 r: 30.0 
t, : 28.0 

Doorsnedecapaciteit 

We y: 7682.0E3 ly: 
We z: 843.0E3 lz: 
Wp y: 8700.0E3 11 : 

Wpz: 1312.0E3 Iw : 

Ntvd = 235*28580 = 6716*103 N 
M. ·. = 235*8700*103 = 2044 5*106 Nmm ~~ . 
Vz;u;d = 0,58*235(28580-2(300-15-2*30)28) = 2178*1 03 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nt sd 546 * 103 

N,;u;d = 6716 * 103 = 0,081 < 1,voldoet. 

My;s;d 13218*106 

-- = ' 6 = 0,647 < 1 voldoet 
My;pt;d 2044,5 * 10 

303400.0E4 
12640.0E4 
609.0E4 

18290286.0E6 

v sd 355,5 * 103 . . V = 3 = 0,163 deze IS ook klemer dan 1, voldoet ook 
u;d 2178 * 10 
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Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
Vz:s:d < 0,5Vz:u:d en Ns;d is klein, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11.3-1 

My;s;d 13218*106 

= ' = 0647 <I 
Mv:pl;d 2044,5 * 106 

' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
Staaf 9-10 wordt in het midden gesteun door raatligger. De engesteunde 
lengte is gelijk aan 4,1 m. Voor de bepaling van de kiplengte moet eerst de 
factor~ worden berekend. 

~ = 95
·
9 = 0,073 , de engesteunde kiplengte wordt dan: 

1321,8 

I kip = (1,4- 0,8 * 0,073 )41 00 = 5500mm 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 5500 * 790 * 235 = 1 004 
rel ' \ 300 * 28 * 21 0 * 1 0 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,667. 
De controle is dan: 

My;s;d 1321,8 * 106 
= O 

969 
< 

1 
* M 0,667 * 2044,5 * 106 

' -(J) kip y;u;d 

3.5.1.5.3. Verticaal (staaf 13) t.p.v. achtergebied: HEA280 

Optredende momenten en krachten: 
N My 

Plaats[m] [kN] [kNm] 
Begin : -441.9 0.0 
My-max : -437.6 -38.0 
Einde : -433.4 0.0 

Vz 
[kN] 
-16.4 
0.0 
16.4 

TUSSENGEBIED 

Profielgegevens: 
h : 270.0 iy: 118.5 A: 9730.0 
b: 280.0 i2 : 70.0 
tw: 8.0 r : 24.0 
tr: 13.0 

Doorsnedecapaciteit 

Wey: 1013.0E3 ly: 
We z: 340.0E3 12 : 

Wpy: 1112.0E3 11 : 

Wp z: 518.2E3 Iw : 

N1 u d = 235*28580 = 2287*1 03 N 
M~:~;d = 235*8700*103 = 261*10

6 
Nmm 

Vz;u;d = 0,58*235(9730-2(280-8-2*24)13) = 532*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 4419*103 

' 
3 

= 0,193 ~ 1 ,voldoet. 
Nc.u;d 2287 * 10 

My;s;d 

My:pl:d 

38 * 106 

--~6 = 0,146 ~ 1 , voldoet 
264 * 10 

13670.0E4 
4763.0E4 
63.5E4 

785366.7E6 

164*103 

' 
3 

= 0,031 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
532 * 10 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
a1=(9730-2*280*13)/9730 = 0,252 
0,5*0,252*2287 = 288 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 288 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-2: 

441,9 0,252 

38 + 2287_- _2_: = 0 220 < 1 
264 1 - 0,252 ' -

2 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik om de zwakke as zal maatgevend zijn. De kniklengte is gelijk aan de 
systeemlengte 9,29 m. 
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Knik om de zwakke as: 

F = n 2 *210*103 *4763 * 104 *10 -3 =1144kN 
z;E 9290 2 

De controle luidt dan : 

Nc;s;d 441,9 = O 562 :::; 1 
W z;buc * Nc;u;d 0,344 * 2287 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengtelkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 9,29 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 1 929o • 210 • 235 = 1159 
rel ' ~ 280*13*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,559. 
De controle is dan: 

38 
* 

106 
6 = 0,257 :::; 1, ook hier voldoet de stij l. 

0,559 * 264 * 1 0 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0,559<1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 38,0 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1 (0-0)+38,0 = 38,0 kNm 

TUSSENGEBIED 

of 

0,4*0=0 kNm 

De controle om de zwakke as zal maatgevend zijn volgens formule 12.3-6: 
4419 38 

1,1 ' + 1,1 = 0,618 + 0,283 = 0,901 < 1 voldoet 
0,344 * 2287 0,559 * 264 

3.5.1.5.4. Verticaal: K5001300112,5 warmgewalst 

Voor de verticalen op de assen 3,4 en 5 zal staaf 16 (as 5) maatgevend zijn. 
Ondanks dat de lengte 26% kleiner is (6 ,84 m t.o .v. 9,29 m van staaf 14 en 
15), is de normaalkracht bijna twee maal zo groot. Knik om de zwakke as is 
maatgevend voor de verticaal. 

Optredende krachten: 

Plaats[m] 
Begin 
Midden : 
Einde : 

N 
[kN] 

-2852.5 
-2846.3 
-2840.1 

Profielgegevens: 
h : 500.0 iy : 185.1 A: 19207.3 
b : 300.0 iz : 124.5 
tw: 12.5 r : 0.0 
t,: 12.5 
r1 : 12.5 r2 : 18.8 

Doorsnedecapaciteit 
N .. = 235*19207 3 = 4514*103 N c,u,d , 

We y : 2632.5E3 ly : 
We z : 1985.4E3 lz : 
Wpy : 3195.6E3 11 : 

Wp z: 2243.6E3 

Controle knikstabiliteit N EN 6770 12 .1.1 

65812.9E4 
29780.5E4 
64389.5E4 

Knik om de zwakke as zal maatgevend zijn . De kniklengte is gelijk aan de 
systeemlengte 6,84 m. 
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Knik om de zwakke as: 

F . = rt2 .. 210 *103 .. 29780 *104 * 10-3 = 13193kN 
z.E 68402 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 2825,5 = O 699 ~ 1 
Cûz;buc * Nc;u;d 0,895 * 4514 ' 

3.5.1.5.5. Verticaal (staaf 17) t.p.v atrium: HEA260 

Optredende krachten: 
N 

Plaats[m] [kN] 
Begin : -1118.3 
Midden : -1116.3 
Einde : -1114. 

Profielgegevens: 
h: 250.0 iy : 109.8 A : 8680.0 
b : 260.0 iz: 65.0 
tw: 7.5 r: 24.0 
t,: 12.5 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*8680=2040*1 03 N 

We y: 836.0E3 ly : 
Wez: 282.1E3 lz: 
Wp y: 920.0E3 11 : 

Wpz: 430.2E3 Iw: 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

10460.0E4 
3668.0E4 
54.2E4 

516352.2E6 

Knik om de zwakke as zal maatgevend zijn. De kniklengte is gelijk aan de 
systeemlengte 4,91 m. 

TUSSENGEBIED 

Knik om de zwakke as: 

F . = rt2*210*103*3668*104 *10-3 =3153kN 
z,E 49102 

/Nptd /2040 . _ 
Àz:rel = il- = ~ -- = 0,804 , kromme C zodat Wz;buc-0,658 

V Fz;E 3153 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 1118,3 = O 833 :-;; 1 
(l) z;buc * Nc;u;d 0,658 * 2040 ' 

3.5.1.5.6. Diagonaal: HEB180 

Voor de diagonaal is staaf 21 maatgevend. Oe maximaal optredende 
normaalkracht is 1350,0 kN. 

Profielgegevens: 
h : 180.0 iy: 76.6 A: 6530.0 
b : 180.0iz : 45.7 
tw : 8.5 r : 15.0 
t, : 14.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nt;u;d = 235*6530=1535*1 03 

We y: 426.0E3 ly : 
Wez: 151.4E3 lz : 
Wp y: 481 .4E3 11 : 

Wpz: 231 .0E3 Iw : 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nt;s;d 1350 * 103 
-- == 

3 
= 0,879 :::; 1 ,voldoet. 

Nt;u;d 1535 * 10 

3831.0E4 
1363.0E4 
42.2E4 

93745.5E6 
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3.5.1.5.7. Vervorming van hetvakwerk 

Om de vervorming weten te komen, is het model met de bijbehorende 
geometrie, stijfheden en belastingen in een programma verwerkt. Het 
resultaat is: 

-4 . 77 -1.1 9 -0.49 

Figuur 44. Doorbuiging van vakwerk 4 zaal 231 in de bg. 

De maximale doorbuiging vindt plaats in knoop 6. Deze zakt 30,3 mm. 
De uitkraging bedraagt 6,72 m, zodat een doorbuiging van (2*6720)/250=53,8 
mm toelaatbaar is. Het vakwerk is stijf genoeg. 

3.5.1.5.8. Reacties 

De zaal staat op het raamwerk. De belasting vanuit de zaal zullen worden 
overgedragen aan de Hggers. De puntlasten die daarbij horen zijn : 

fperm;rep incl. eg Fvanep 

[kN] lkNj~ 
Knoop 2 (as 3) 645 175 
Knoop 4 (as~ 599 291 
Knoo,p 5 (as 5) 1398 776 

Tabel 10. Reacties van de zaal werkend op de verschillende raamwerken. 

TUSSENGEBIED 

3.5.2.Hoofdzaal 

De hoofdzaal is de grootste zaal met een zitcapaciteit van 347 zitplaatsen. De 
buitenafmeting van de zaal is (lxbxh) 29,5x19,3x9,8 m. 
Doordat de breedte groter is dan een stramienmaat (16,2 m) was het 
noodzakelijk om een kolom van het raamwerk te verwijderen. De verticale 
belasting wordt door middel van diagonalen opgevangen. 

3.5.2.1. Raatligger: HEB900 

Figuur 45. Geometrie van vakwerk 3 van de hoofdzaaL 

De raatligger wordt tussen beide vakwerkspanten 3 (zie figuur 44) op de 
knopen 9,1 0,11, 12,13 en 14 geplaatst en heeft daarbij een overspanning van 
18,7 m. Op de plaats van knoop 13 heeft de raatligger de grootste 
belastingbreedte. Deze moet dan (4, 1 +5, 1 )/2=4,6m dragen. 

Permanente belastingen: 
Congres vloer: 5,9*4,6 

Variabele belasting: 
Vloer: 5,0*4,6 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: combinatie met y9= 1 ,2 en yq= 1 ,5. 
Doorbuiging: combinatie met y9= 1,0 en yq= 1 ,0. 

= 27 kN/m 

= 23 kN/m 
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Optredende krachten en momenten: 
Voor de controle zijn vier plekken waar de doorsnede kan bezwijken. Dat is 
aan het beginpunt (x=O) waar de dwarskracht maximaal is. Dat is op een 
afstand die ongeveer gelijk aan de hoogte van de raatligger (x=1 ,87 m) ter 
plekke van het eerste T-stuk. De plek op een kwart van de overspanning 
(x=4,675); de dwarskracht is hier nog maar ongeveer de helft met tegelijkertijd 
een moment in het T -stuk. Als laatste in het midden van de overspanning 
(x=9,35 m); hier is het moment het grootst zonder de aanwezigheid van 
dwarskracht. 

X=Om X=1,87 m X=4,675 m X=9,35 m 
1-Mvs·d [kNm] 0 1•107,8 2307,9 3077,2 
I Vz-s·d [kN] 658,2 526,6 329,1 0 

Tabel 11 . Optredende momenten en dwarskrachten. 

Profielgegevens: 
Hoogte H mm 1350 
Verhoging H/h 1.5 
Gewicht kg/m 297 
Bovenrand h1 mm 225 
Raathoogte h2 mm 90 
1-x in A-A cm"4 1262356 
1-x in B-B cm"4 1149969 

Dwarsdoorsnede cm"2 144 
Zwaartelijn e1 mm 45.6 
1-x cm"4 4499 
W-x minimaal cm"3 251 
h=900 mm b=300 mm d=18.5 mm t=35 mm r-30 mm 

Tabei12.Profielgegevens RAAT HEB900 afkomstig van Grünbauer. 

Controle sterkte: 
De controle, die volgens de eerder vermelde methode verloopt, is uitgevoerd 
in een spreadsheetprogramma. De resultaten volgen hieronder: 

• Ter plaatse van x=O m 

M y;s;d 
V z;s;d 

0 kNm 
kN 

TUSSENGEBIED 

krachten in raatligger 

N t,x.s,d 0,0 kN 

V t;s;d 329,1 kN 

M t;s;d 74,0 kNm 

sterkte 

Aw 6648 mm2 

tau s;d 50 N/mm2 

sigma red;s;d 219 N/mm2 

At;b 7200 mm2 

z 1 24,00 mm 

M T;N:V;u;d 105,86 kNm 
Unity Check M T 0.70 voldoet 

Vz;u;d 1812 kN 
Unity Check V 0,363 voldoet 

• Ter plaatse van x=1,87 m 

M y;s;d 107,8 kNm 

V z;s;d 526 6 kN 

krachten in raatligger 

N t,x,s,d 880,0 kN 

V t;s;d 263,3 kN 

M t;s;d 59,2 kNm 

sterkte 

Aw 6648 mm2 

tau s;d 40 N/mm2 

sigma red;s;d 225 N/mm2 

At;b 9158 mm2 

z 1 30,5 mm 

M T;N;V;u;d 124,89 kNm 
Unity Check M T 0,47 voldoet 
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V-stuk afschuiving: 

H x;s;d 546,8 kN 

M V;s;d;tpv b 254,1 kNm 

afschuiving doorsnede a 
Av:a 8325,0 mm2 

H x;u;d 1134,7 kN 
UCVa 0,50 voldoet 

afschuiving doorsnede b 
Avb 16650 mm2 

lengte C afsch 225 mm 

M v:u:d 825,3 kNm 
Unity Check M 0,31 voldoet 

• Ter plaatse van x=4,675 m 

M y;s;d 2307,9 kNm 
V z;s;d 329,1 kN 

krachten in raatligger 
N t,x,s,d 1833,4 kN 
V t;s;d 164,6 kN 
M t;s;d 37,0 kNm 

sterkte 
tau s;d 25 N/mm2 

sigma red;s;d 123 N/mm2 

At:b 11167 mm2 

z 1 50,2 
M T;N;V;u:d 136,7 kNm 
Unity Check M r 0,37 voldoet 

• In het midden van de ligger x=9,35 m 

M y;s;d 3077,2 kNm 
V z;s;d 0 kN 

krachten in raatligger 
N t,x,s,d 
N T;u;d 
Unity Check N r 

Controle stabiliteit: 

2444,6 kN 
3384,0 kN 

0,72 voldoet 

• Kipstabiliteit in het midden van de ligger x=9,35 m. 

TUSSENGEBIED 

De raatligger wordt om de 3117 mm gesteund door een kipsteun . 

M y;s;d 

krachten in raatligger 
N ,t, x,s,d 

y' fic 
h' 

3077,2 kNm 

2444,6 kN 

173,3 mm 
553,3 mm 

I' z 78914020,9 mm4 
A'r 13431,7 mm2 

i z;t 76,65 mm 
keuze kiplengte 3117 mm 
labda z:rel 0,433 
omega 1:~uc ( c) 0,882 
Unity Check kip 0,82 voldoet 

• Plooien van het lijf op x=1 ,87 m 

H x;s;d 564,8 kN 

plooien lijf 
V k;E 740,23 kiN 
labda pl:rel 1,24 
sigma pl;rel 0,64 
H plooi 721,4 kN 
aanname psi 1 
C sigm;x 1 '12 
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H plooi;d 
UC plooi lijf 

Controle stijfheid: 

prim doorb 
Verv T-stuk moment 
verv T -stuk dwarskr 
verv lijf mom & dwarskr 

U totaal 

U toteis 
U tot 

controle 

643,2 kN 
0,878 voldoet 

29.9 kN/m 
23 kN/m 

52,9 kN/m 
0,43 

18700 mm 

34,9 mm 
0,5 Mm 
1,0 Mm 
4,5 Mm 

40,9 Mm 

0.004 
74,8 Mm 

voldoet 

prim bijk 
T-stuk mom bijk 
T-stuk dwarskr bijk 
lijf mom&dwarskr bijk 

U totaal bijk 

U tot bijk eis 
u bijk 

controle 

15,2 mm 
0,2 mm 
0,5 mm 
2,0 mm 

17,9 mm 

0,004 
74,8 mm 

voldoet 

TUSSENGEBIED 

3.5.2.2. Vakwerk 1 HZ 

Vakwerk 1 ligt aan de kant van het scherm. De bovenrand wordt belast door 
de congresvloer en de onderrand door de bioscoopvloer. Aan de onderrand 
grijpt ook een puntlast aan door de loopbrug die de bioscoopgangers naar 
buiten brengt. Verder is er ook nog het gewicht van de wand die boven aan de 
verticalen aangrijpt. De hoogte van de wand is 9,8 m. De belastingbreedte 
van de onder- en bovenrand bedraagt voor beide 2,0 m. 

Permanente belastingen : 
Bovenrand: 
Congresvloer: 
F wand;kn 5 en a: 
Fwand;kn 6 en i 

Onderrand: 

5,9*2,0 
2,6(9,8*6,0/2) 
2,6(9,8*(6, +6, 7)/2)) 

Bioscoopvloer: 2,0*6,6 = 
F g;loopbr;g;rep: 

Variabele belastingen: 
Boven- en onderrand: 
Vloer: 5,0*2,0 

Onderrand: 
F q; loopbr; rep: 

= 11 ,8 kN/m 
= 75 kN 
= 159 kN 

13,2 kN/m 
7,3 kN 

= 10,0 kN/m 

19,8 kN 

Voor de verticalen geldt dat deze ook belast worden door een windbelasting 
Pw=0,97*1 , 1 =1, 1 kN/m2 die loodrecht op het vlak van het vakwerk werkt. Voor 
de buitenste verticalen geldt: qw:rep=1, 1*3,0=3,3 kN/m. De bijbehorende 
rekenwaarde van het moment voor een kolom in het midden met een hoogte 
van 8,8 m, is gelijk aan 48 kNm. De twee binnenste verticalen hebben een 
windbelasting van qw:rep=1, 1 *6 ,4=7,0kNm. Daar is de rekenwaarde van het 
moment in het midden gelijk aan 102kNm. 
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Figuur 46. Geometrie met boven de permanente belastingen en onder de variabele. 

Ma?!tgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: combinatie met y9= 1,2 en yq= 1 ,5. Hoewel de windbelasting een 
momentaanfactor van nul heeft wordt er voor de berekening toch uitgegaan 
dat de extreme waarde van de vloer en windbelasting gelijktijdig optreedt. 
Doorbuiging: combinatie met y9= 1,0 en yq= 1,0. 

TUSSENGEBIED 

0Qtredende momenten en krachten : 
M-lijn: 

107 107 

1 0 
0 2 0 

r-- 2. gl rl - 2 . 9 00 00 

00 

)' (• 

),J ~\4 
- ~~ 000 6.o:-2 8 !-117) 

V-lijn : 

72 

~1 '' 
- 72 

1 0 
0 2 0 

r-- 1 rl 1 
00 00 

00 

71 
....--r==Cl 

r 1.1Df" .J\4 

-1 45 6 .7 00 -1 20 6 . 000 
' 
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N-lijn : 

822 

""""~h~~rT~rr~-n""""~~~~ M 
<l' 
00 

I 

<l' 
U) 

00 

0 
0 
00 

00 

c~~------~~~~~~~~~~~--------~_J I 

.XI 1 
8 1 9 

6 . 000 
2 

6 . 7 00 

3.5.2.2.1. Onder- en bovenrand: HEA280 

3 

6 . 000 

Voor de onder- en bovenrand zal staaf 2 maatgevend zijn. Hoewel er geen 
drukkracht in de staaf aanwezig, maar een trekkracht, is het moment wel 
groter dan in staaf 5 die naast een moment ook nog een drukkracht moet 
kunnen opnemen. Het grotere moment weegt iets zwaarder dan de 
combinatie van druk en moment. 

Profielgegevens: 
h : 270.0 iy: 118.5 A : 9730.0 
b : 280.0 i2 : 70.0 
tw : 8.0 r : 24.0 
tt-: 13.0 

Doorsnedecapaciteit 

Wey : 1013.0E3 ly : 
We z : 340.0E3 12 : 

Wpy : 1112.0E3 11 : 

Wpz : 518.2E3 Iw : 

Ntud = 235*28580 = 2287*103 N 
M~;~ ;d = 235*8700*103 = 261*106 Nmm 
Vz;u;d = 0,58*235(9730-2(280-8-2*24)13) = 532*103 N 

13670.0E4 
4763.0E4 
63.5E4 

785366.7E6 

TUSSENGEBIED 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nt;s;d 462 4 * 103 

' ····· = 0 202 s; 1 voldoet. 
Nt;u;d 2287 * 103 

' ' 

My;s;d 

My;pl;d 

1482*106 

' 
6 

= 0,561 s; 1, voldoet 
264 * 10 

1448*10 3 

' 
3 

= 0,272 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
532 *10 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 1 t 3: 
a1=(9730-2*280*13)/9730 = 0,252 
0,5*0 ,252*2287 = 288 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 288 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11.3-2: 

462,4 0,252 

148,2 + 2287 - 2 - = 0 649 < 1 
264 1- 0,252 ' -

2 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte I kip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 6, 7 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 6700 * 270 * 235 = 0 984 
rel' 280*13*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,680 . 
De controle is dan : 

1482*106 
. . . . 

' 
6 

= 0,826 s; 1, ook h1eraan voldoet het prof1el. 
0,680 * 264 * 10 
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3.5.2.2.2. Verticaal: HEA360Z 

De buitenste verticaal is maatgevend. Naast de normaalkracht die aanwezig 
is, grijpt er ook een windbelasting loodrecht op het vlak van het vakwerk. 
Omdat de verticaal met de zwakke as in het vakwerk wordt geplaatst, grijpt de 
windbelasting aan om de sterke as. Het moment door de wind in het midden 
bedraagt Mw;s;d=48 kNm. 

Profielgeqevens: 
h: 350.0 iy : 152.2 A: 14280.0 
b: 300.0 iz : 74.3 
tw : 10.0 r: 27.0 
t, : 17.5 

Doorsnedeca paciteit: 

We y: 1891 .0E3 ly: 
We z: 526.QE3 lz: 
Wp y: 2088.0E3 11 : 

Wp z: 802.0E3 Iw : 

Nc;u;d = 235*14280=3356*1 03 N 
My;u;d = 235*2088*103 = 491*106 Nmm 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc,s,d = 854.4 = 0 255 < 1 voldoet. 
Nc:u;d 3356 

My;s;d 48 * 106 

-- = 
6 

= 0,098 < 1 , voldoet 
My:pt:d 491 * 10 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
a1=(14280-2*300*17,5)/14280 = 0,265 
0,5*0,265*3356 = 445 kN 

33090.0E4 
7887.0E4 
153.3E4 

2176576.3E6 

Vz:s:d < 0,5Vz:u;d en Ns:d > 445 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-2: 

854,4 0,265 
48 + 3356 - 2 = 0 238 < 1 
491 1- 0,265 . -

2 

Controle knikstabiliteit N EN 6770 12 .1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 8,8 m. knik om de zwakke as is maatgevend. 

TUSSENGEBIED 

Bij knik om de zwakke as: 

F = n2 *210*103 *7887*104 *10 3 =2111kN 
z,E 8800 2 

·Npl;d r 356 . _ 
Àz;rel = \.I = -- = 1,261, kromme C zodat Wz;buc-0,406 

1 F z;E 2111 

De controle luidt dan: 

854,4 
- - - = 0 627 < 1 voldoet 
0,406 * 3356 • ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 8,8 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 1 88oo • 350 • 235 = 1 070 
rel ' 'J300*17,5*210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,621 . 
De controle is dan: 

48 
* 

106 
- 6 = 0,157 < 1 , ook hier voldoet de stijl. 

0,621 * 491*10 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,621 <1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My:equ;s:d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 48 kNm. 

My:equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1(0-0)+48 = 48 kNm 
of 
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0,4*0=0 kNm 

De controle om de zwakke as volgens formule 12.3-6: 

11 854,4 + 11 
48 

- 0 6 - < . 0,40
6

• 
3356 

, 0,
621

• 
491 

- , 90 + 0,173- 0,863 1 voldoet. 

3.5.2.2.3. Diagonaal: HEA160 

Profielgegevens: 
h: 152.0 iy: 65.7 A: 3880.0 Wey: 220.1 E3 ly: 1673.0E4 
b: 160.0 iz: 39.8 Wez: 76.9E3 lz: 616.0E4 
tw : 6.0 r: 15.0 Wpy: 245.2E3 I,: 12.1 E4 
tr : 9.0 Wpz: 117.6E3 Iw: 31409.7E6 

Doorsnedecapaciteit 
Nt;u:d = 235*3880 = 912*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 
N 8224*10 3 

~ = · = 0,902 ~ 1 ,voldoet. 
Nt;u;d 912*10 3 

3.5.2.2.4. Vervorming van het vakwerk 

Figuur 47. Doorbuiging van vakwerk 1 HZ in de bg. 

0 
0 
Cl) 

Cl) 

TUSSENGEBIED 

De totale doorbuiging van het vakwerk bedraagt 24,1 mm. Toelaatbaar is 74,8 
mm in het midden voor een overspanning van 18,7 m. Staaf 1 zakt 13,5 mm 
waar 6000/250= 24 mm is toegelaten en ook staaf 2 buigt alleen 24,1-
13,5=1 0,6 mm door waar 6700/250= 26,8 mm toegelaten wordt. 

3.5.2.3. Vakwerk 2 HZ 

Vakwerk 2 ligt aan de kant van het atrium. De bovenrand draagt de 
congresvloer met een belastingbreedte van 3,6/2=1,8 men twee puntlasten 
door de congresloopbrug. De onderrand draagt de bioscoopvloer met een 
breedte van 8,6/2=4,3 m. Twee loopbruggen geven toegang tot de zaal voor 
de bioscoopbezoekers. De wand wordt bevestigd op regels die van kolom 
naar kolom overspannen. De hoogte van de wand bedraagt 4,8 m. De 
belasting vanuit de wand wordt als puntlasten geschematiseerd die boven aan 
de verticalen aangrijpen. 

Permanente belastingen: 
Bovenrand: 
Congresvloer: 5,9*1 ,8 = 11 kN/m 
Fwand;kn 10 en 16: 2,6(4,8*3,2) = 40 kN 
Fwand;kn 12 en 14: 2,6(4,8*(3,2+2,95)) = 77 kN 
F g;congresloopbr;rep (op 2,7 m van elkaar) 36,7 kN 

Onderrand: 
Bioscoopvloer: 6,6*4,3 = 28,4 kN/m 
Fg;loopbr;g;rep (op 2,2 m van elkaar) 36,7 kN 

Variabele belastingen: 
Bovenrand: 
Vloer: 5,0*1 ,8 = 9,0 kN/m 
F q;congresloopbr;rep (op 2,7 m van elkaar) 28 kN 

Onderrand: 
Vloer: 5,0*4,3 = 21,5 kN/m 
F q;loopbr;rep: 28 kN 
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Figuur 48. Geometrie met boven de permanente belastingen en onder de variabele. 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: combinatie met y9= 1 ,2 en yq= 1 ,5 
Doorbuiging: combinatie met y9= 1,0 en yq= 1,0 

~I 

~I 

Optredenede momenten en krachten : 
M-lij n: 

V-lij n : 

N-lij n : 

1677 

1 

I 3 . 2 oo 

70 70 

170 

3 . 200 I 

1 6 77 

j SI. 
44 5 66 [:1 

1
2 . 95 0

1
2.950 I 3 . 200 I 3 . 2 oo I 

TUSSENGEBIED 

Figuur 49. Optredende momenten-, dwarskracht en normaalkrachtenlijn van vakwerk 2 HZ 
in deug. 
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3.5.2.3. 1. Onder- en bovenrand: HEA450 

Voor de onder- en bovenrand is staaf 9-10 maatgevend. De combinatie van 
knik om de zwakke as met kip weegt zwaarder dan alleen het kippen van 
staaf1-2 onder invloed van een groter moment. 

Optredende momenten en krachten: 
N My 

Plaats[m] [kN]t [kNm] 
Begin : -1434.7 69.7 
My-max : -1434.7 -191 .5 
Einde : -1434.7 69.7 

Profielgegevens (mm): 

Vz 
[kN] 
-169.8 
0.0 
169.8 

h: 440.0 iy : 189.2 A : 17800.0 
b : 300.0 i2 : 72.9 

We y : 2896.0E3 ly: 
We 2 : 631 .0E3 12 : 

tw : 11 .5 r : 27.0 Wpy : 3216.0E3 11 : 

tt : 21 .0 Wpz : 966.0E3 Iw : 

Doorsnedecapaciteit 
Ncud = 235*17800 = 4183*103 N 
M;:~;d = 235*3216*103 = 756*106 Nmm 

63720.0E4 
9465.0E4 
250.1E4 

4147629.0E6 

Vu:d = 0,58*235*(17800-2(300-11 ,5-2*27)21 ,0)=1084*103 N 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d - 1434,7 * 103 - 0 343 1 ld t -- - ---3- - , < ,vo oe . 
Nc;u;d 4183 * 10 

My:s;d = 191·5 * ~
6 

= 0 253 < 1, voldoet 
My:pl:d 756 * 10

5 

V 1698 * 103 
s:d = ' 3 = 0,157 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 

vu;d 1084 * 10 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(17800-2*300*21 )/17800 = 0,292 
0,5*0,292*4183 = 611 kN 

TUSSENGEBIED 

V2;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 611 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-2 : 

1434,7 0,292 --
191,5 + 4138 __ _g_ = 0488 < 1 
756 1 0,292 ' 

2 

Controle knikstabiliteit N EN 6770 12.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 5,9 m, maar knik om de zwakke as is maatgevend. 

Bij knik om de zwakke as: 

F = n 2 *210*103 *9465*104 * 10 3 =5636kN 
~E 59002 

Àz;rel = ~ = )
4183 

= 0,862; kromme b zodat Wz;buc=0,693 vç 5636 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 1434,7 

w z:buc * Nc:u:d = 0,693 * 4138 = 0,500 < 1 
, voldoet 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lk;p is gel ijk aan de systeemlengte en bedraagt 5,9 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 5900 * 440 * 235 = 0 896 
rel ' ' 300 * 21 * 210*103 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk1p=0,733. 
De controle is dan: 

My;s:d 
-~ - - 191

·
5 

* 
106 

6 
= 0,346 < 1 , ook hier voldoet de stijl. 

0,733 * 756 * 10 
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Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0,733<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ:s:d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 191,5 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
0,1(69,7-69,7)+191,5 = 191,5 kNm 

of 

0,4*69,7=27,9 kNm 

De controle met knik om de zwakke as en met kip volgens formule 12.3-6: 
1434,7 191,5 

1,1 
0

.
693 

* 
4138 

+ 1,1 0,7
33 

* 
756 

= 0,550 + 0,380 = 0,930 < 1 voldoet. 

3.5.2.3.2. Verticaal: HEA220 

Maatgevend voor de verticaal is het onderste gedeelte van de buitenste 
verticaal, staaf 13. 

Optredende kracht: 
Nc;s;d = 998,6 kN 

Profielgegevens: 
h : 210.0 iy : 91 .7 A: 6430.0 
b : 220.0 iz : 55.1 
tw: 7.0 r : 18.0 
t,: 11 .0 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*6430 = 1511*103 N 

Wey: 515.0E3 ly : 
Wez : 177.7E3 lz : 
Wp y: 568.4E3 11 : 

Wpz : 270.6E3 Iw : 

5410.0E4 
1955.0E4 
28.6E4 

193266.1 E6 

TUSSENGEBIED 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 998 6 * 103 

Nc:u:d = 151,1*103 =0,661<1,voldoet. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is gelijk 
aan de systeemlengte van 3,86 m. Knik om de zwakke as is echter 
maatgevend. 

Knik om de zwakke as: 

Fz:E = 7t2 * 210 * 103 * 195~ 104 * 10 3 = 2720kN 
3860 2 

J1511 . 
Àz:rel = ~ = -- = 0,745, kromme C zodat Wz;buc=0,693 

2720 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 

(l) z;buc * Nc;u;d 

998
·
6 

= 0 954 < 1 , voldoet 
0,693 * 1511 ' 

3.5.2.3.3. Diagonaal: HEB200 

Optredende kracht: 
Nt:s:d=1676,9 kN 

Profie'lgegevens: 
h: 200.0 iy : 85.4 A: 7810.0 
b : 200.0 iz : 50.6 
tw: 9.0 r : 18.0 
t, : 15.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nt:u:d= 235*7810=1835*103 N 

We y: 570.0E3 ly: 
We z: 200.3E3 lz: 
Wp y: 642.0E3 11 : 

Wp z: 305.8E3 Iw: 

5696.0E4 
2003.0E4 
59.7E4 

171125.0E6 
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Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 1676 9 * 103 

Nc;u;d = 183~. 103 =0,914<1,voldoet. 

3.5.2.3.4. Vervorming van het vakwerk 

Figuur 50. Vervonning van vakwerk 2 HZ in de bg. 

De overspanning van het vakwerk bedraagt 18,7 m. De toelaatbare 
doorbuiging is gelijk aan 74,8 mm. Uit figuur 49 is zichtbaar dat de optredende 
doorbuiging maximaal 24,1 mm bedraagt. Voor de staven 1-2 zakt deze 20,1 
mm door bij een overspanning van 6,4 m, waardoor de eis gelijk is aan 25,6 
mm. Ook hieraan voldoet het vakwerk. 

3.5.2.4. Vakwerk 3 HZ 

Vakwerk 3 vormt de zijwand van de hoofdzaaL De raatliggers, vakwerk 1 en 2 
rusten op vakwerk 3 die op zijn beurt weer op de liggers van het raamwerk 
staat. De wand wordt aan regels bevestigd die aan de verticalen zijn 
bevestigd. 

TUSSENGEBIED 
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Figuur 51, Geometrie van vakwerk 3 HZ. 

Permanente belastingen: 
Raatligger (knopen 9,1 0,11 , 12,13 en 14 ): 
Vakwerk 1 (knoop 7): 
Vakwerk 2 (knoop 15): 

280 
512 
630 

kN 
kN 
kN 

De belasting van de wand wordt als een puntlast gezien die boven aan de 
kolom aangrijpen. 
Fw;kn8 = 
Fw;kn9 = 
Fw;kn11 = 
Fw;kn13 = 
Fw;kn14 = 
Fw;kn15 = 

Knoop 8 
Knoop 9 
Knoop 10 
Knoop 11 
Knoop12 
Knoop 13 
Knoop 14 
Knoo1p 15 

2,6*21 ,2 
2,6*60,8 
2,6*76,2 
2,6*49,6 
2,6"26,7 
2,6*9,8 

F uit constructie 
[kN] 
512 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
630 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

F uitwand 
l[kN] 
55 
158 
-

198 
-

129 
69 
25 

55 
158 
198 
129 
69 
25 

Tabel13. De totale pennanente belasting per knoop op vakwerk 3 HZ. 

kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 

ftot;g;rep 

[kN] 
567 
438 
280 
478 
280 
409 
349 
655 
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Figuur 52. Geometrie met de pennanente belastingen op vakwerk 3 HZ. 

Variabele belastingen: 
Raatligger: 
Vakwerk 1: 
Vakwerk 2: 

215 
207 
369 

kN 
kN 
kN 

"" "' co 

Ook werkt er op staaf 14 een horizontale windbelasting ter grootte van 
qw:rep=1, 1 *3,0=3,3 kN/m en een horizontale puntlast Fw ter grootte van : 
1,1(6+6,7)*0,5*9,8=68 kN 

1 2.1 5 1 2 15 1 215 215 215 ! 369 
:---.:--...,.. --- --~. 1 j~ 

'0 9 ":HO "'' X~ r~r~S 
2 

1 ..-< 2 2 .::,.:..---::--6 7 '. --------6 .,...---5 
J~----4---?s 

~---:~----~ 
1 1 2 '['3~ 

1
4 .ooo 

1
4 . 050 

1
3 . 5521f84 . o5o 

1
4. o 5 o I 5.08 1 

1
3 . 5so

1 

Figuur 53: boven de variabele belasting afkomstig van de vloer en onder de windbelasting 

TUSSENGEBIED 

Maatgevende belastingcombinatie: 
Sterkte: combinatie met y9= 1 ,2 en yq= 1 ,5. Hoewel de windbelasting een 
momentaanfactor van nul heeft wordt er voor de berekening toch uitgegaan 
dat de wind gelijktijdig extreem is met de vloerbelasting. 
Doorbuiging: combinatie met y9= 1,0 en yq= 1 ,0. Ook hier is de vloerbelasting 
en de wind gelijktijdig extreem. 

Optredend momenten- en krachtenverloop: 
Het model met de bijbehorende belasting wordt in een programma verwerkt. 
Het resultaat is als volgt: 

M-lijn: 

1 083 

~) 

1 1 \ 2 2 ::A1 5 7 

1
4.00 0 I 4. 050 1 3.552if ~. 050 I 4. 0 5 0 I 5. 08 1 

1
3 . 55o

1 

V-lijn: 

..-i 
N 

0 

2 
L!) 

..-i 

~ ' ~ 4- 3 7 
1 1 ~- 4 3 .7 2 - 29.6 /·-' . 

400 
69 77 

1

4. 000
1

4. 050 1 3.552if~ . o5o I 4.050 I 5.081 
1
3.550 I 

l1 5 
0'\ 
..-i 

7 

"" L!) 

co 

M 

"" L!) 
co 
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N- lijn: 

3.5.2.4. 1. Onderrand: HEB400 

Voor de onderrand is staaf 4 maatgevend. De grote lengte (8,427 m) met de 
combinatie van druk en moment zal bepalend zijn voor de controle van 
stabiliteit. 

Optredende momenten en krachten: 
N ~ ~ 

Plaats[m] [kN] [kNmJ [kN] 
Begin -2355.8 19.2 12.8 
Midden : -2353.6 89.1 20.3 
Einde : -2351 .5 190.7 27.9 

Profielgegevens: 
h : 400.0 iy: 170.8 A: 19780.0 
b: 300.0 iz: 74.0 
tw: 13.5 r: 27.0 
t, : 24.0 

Doorsnedecapaciteit 

Wey: 2884.0E3 
We z: 721.0E3 
Wp y: 3232.0E3 
Wpz: 1104.0E3 

Nc-ud = 235*19780 = 4648*1 03 N 
M;;~;d = 235*8700*103 = 760*106 Nmm 

ly : 57680.0E4 
lz : 10820.0E4 
11 : 361.0E4 
Iw : 3817152.2E6 

Vz;u;d = 0,58*235(19780-2(300-13,5-2*27)24) = 1175*103 N 

TUSSENGEBIED 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 2355,8 * 1 0~ = 0 507 < 1,voldoet. 
Nc;u;d 4648 * 10 3 

' 

My;s;d 

Mv:pl;d 

190 7 * 10 6 

' 6 = 0,251 < 1, voldoet 
760 * 10 

V 27,9*10 3 

s;d = = 0,024 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
vu;d 1175*10 3 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(19780-2*300*24)/19780 = 0,272 
0,5*0,272*4648 = 632 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d > 632 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 

formule 11 .3-2 : 

190,7 
--+ 
760 

2355,8 0,272 

4648 2 
1 0,272 

2 

= 0,680 < 1 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
De kniklengte van de staaf om zowel de sterke as als de zwakke as is deze 
keer niet hetzelfde. Om de sterke as is de kniklengte hetzelfde als de 
systeemlengte van 8,427 m. Maar de kniklengte om de zwakke as is het 
noodzakelijk om ongeveer de helft van de overspanningen een kniksteun aan 
te brengen. Hierdoor wordt de kniklengte om de zwakke as gelijk aan 4,2 m. 

n 2 *210*10 3 *57680*10 4 

F . = · -- * 1 0 3 = 168341kN 
y,E 8427 2 

_ t"'' _ 1 4648 _ _ Ày;rel -
1 

Fy;E - V 
16834 

- 0,525 , kromme a zodat Wy;buc-0,913 

Nc;s;d 2355,8 
* N = 0,

913 
* 

4
-

648 
= 0,555 < 1 , voldoet 

W y;buc c;u;d 
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Bij knik om de zwakke as: 

TT
2 *210*10 3 *10820*10 4 

F = *10 3 =12713kN z,E 4200 2 

I Npl;d I 4648 
Àz;rel = V Fz;E = V 12713 = 0,605 ; kromme b zodat Wz;buc=0,837 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 2355,8 
Wz;buc * Nc;u;d = 0,837 * 4648 = 0,606 < 1 

, voldoet 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengtelkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 8,427m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan : 

À = 132 8427 * 400 * 235 = 0,955 
rel ' 300 * 24 * 21 0 * 1 0 3 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,697 
De controle is dan: 

My;s;d 190,7*106 
--. M-- = 0,

697 
* 

760 
* 106 = 0,360 <1 dus voldoet. 

wkip y;u;d 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=0 ,697<1 . 
In de toetsing moet de grootste waarde van My:equ:s:d worden bepaald. My:mid:s:d 
bedraagt 89,1 kNm. 

My;equ:s:d is de grootste waarde van: 
0, 1(190,7-19,2)+89, 1 = 106,3 kNm 
of 

TUSSENGEBIED 

0,4*190,7=76,3 kNm 

De controle volgens formule 12.3-5: 

11 2355,8 + _ _ 1~6,3 - + - < 
· 

0
,
913 

* 
4648 

1,1
0
,
697

• 
760 

- 0,611 0,221- 0,832 1 voldoet. 

De controle volgens formule 12.3-6: 
2355,8 1 06,3 

1,10,837 * 4648 + 1,10,697 * 760 = 0,666 + 0,221 = 0,887 < 1 voldoet. 

3.5.2.4.2. Bovenrand: HEA700 

Voor de bovenrand is staaf 12 maatgevend. In de staaf is een trekkracht 
aanwezig, dus er hoeft niet gecontroleerd te worden op knik. 

Optredende momenten en krachten : 
N My 

Plaats[m] [kN] [kNm] 
Begin : 1054.4 1082.7 
Midden : 1054.4 404.0 
Einde : 1054.4 -258.8 

Profielqegevens: 

Vz 
[kN] 
-270.3 
-264.0 
-257.8 

h : 690.0 iy : 287.5 A: 26050.0 
b : 300.0 i2 : 68.4 

Wey: 6241 .0E3 ly: 
Wez: 812.0E3 12 : 

tw : 14.5 r : 27.0 Wp y: 7032.0E3 11 : 

t,: 27.0 Wpz : 1256.0E3 Iw : 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*26050 = 6122*103 N 
My:u:d = 235*7032*1 03 = 1653*1 06 Nmm 

215300.0E4 
12180.0E4 
522,0E4 

13351908.3E6 

Vz;u;d = 0,58*235(26050-2(300-14,5-2*27)27) = 1847*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nt;s;d 10544 *10 3 

Nt:u:d = 612~ * 103 = 0,172 < 1 ,voldoet. 
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My;s;d = 1 082·7 * 
106 

= 0 655 < 1 voldoet 
My;pl;d 1653*106 ' ' 

V 2703*10 3 

s;d = ' 
3 

= 0 146 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
V u;d 184 7 * 1 0 ' 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Ns;d is klein, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-1 

_M_y;s_;d _ 1082,7 * 106 = 
0655 

< 
1 

My;pl;d 1653*106 ' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De engesteunde kiplengte is gelijk aan de systeemlengte van 5,081 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

5081*690 * 235 =0919 
Àrel =

1
·
32 

300*27*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,719 
De controle is dan: 

My;s;d = 1082,7*J~ =0 911 < 1 
wkip *My;u:d 0,719*1653*106 ' 

3.5.2.4.3. Verticaal (staaf 14) t.p.v. achtergbied: HEA320 

Optredende momenten en krachten: 
N My 

Plaats[m] [kN) [kNm] 
Begin : -827.1 0.0 
My-max : -822.0 -47.9 
Einde : -816.8 0.0 

Vz 
[kN) 
-21 .8 
00 
21.8 

TUSSENGEBIED 

Profielgegevens: 
h: 310.0 iy : 135.8 A : 12440.0 
b: 300.0 iz: 74.9 
tw: 9.0 r : 27.0 
t( 15.5 

Doorsnedecapaciteit 

We y: 1479.0E3 ly : 
We z: 466.0E3 lz: 
Wpy: 1628.0E3 11 : 

Wpz: 710.0E3 Iw : 

Nc·u·d = 235*12440 = 2923*1 03 N 
M~;~;d = 235*1628*1 03 = 383*1 06 Nmm 
Vz;u;d = 0,58*235(12440-2(300-9-2*27)15,5) = 694*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Ncsd 8271*10 3 

- · -· = ' 
3 

= 0,283 < 1 ,voldoet. 
Nc;u;d 2923 * 10 

My;s;d 47 9 * 106 
= 

38
·
3 

* 
106 

= 0,125 < 1, voldoet 
My;pl;d 

22930.0E4 
6985.0E4 
111 .9E4 

1512358.8E6 

vs;d 218*10
3 

ld k - = -· ' = 0 031 deze is ook kleiner dan 1, vo oet oo 
vu;d 694 * 103 

' 

Controle combinaties van krachten en moment t.p.v. Mymax NEN 6770 11.3: 
a1=(12440-2*300*15,5)/12440 = 0,252 
0,5*0,252*2923 = 368 kN 
Vz;s;d =0 én Ns;d > 368 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van formule 
11.3-2: 

827,1 0,252 
47,9 2923- - 2-
383 + 0,252 = 0·305 

< 
1 

1- - 2 -

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik om de zwakke as zal maatgevend zijn. De kniklengte is gelijk aan de 
systeemlengte 8,795 m. 
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Knik om de zwakke as: 

rr 2 * 210 * 10 3 * 6985 * 10 4 

F . = * 10 3 = 1872kN 
z,E 8795 2 

/Nptd )2923 
Àz;rel = ~ Fz;E = V 1872 = 1,250; kromme c zodat Wz;buc=0,410 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d = 827,1 _ < 
1 

Wz;buc * Nc;u;d 0,410 * 2923 -
0

'
690 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengtelkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 8,795 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

8795 * 310 * 235 = 1069 
Àrel = 

1
'
32 

300 * 15,5 * 210 * 10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,622. 
De controle is dan: 

My;s;d 47 9 * 10 6 

* M = 
0

,
622 

~ 
383 

* 106 = 0,201 < 1, ook hier voldoet het profiel. 
wkip y;u;d 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,622<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My:equ:s;d worden bepaald. My:mid;s;d 
bedraagt 47,9 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van : 
0, 1(0-0)+47,9 = 47,9 kNm 

TUSSENGEBIED 

of 

0,4*0=0 kNm 

De controle om de zwakke as zal maatgevend zijn volgens formule 12.3-6: 
827,1 47,9 

1,1 0,4
10 

* 
2923 

+ 1,1 
0
.
622 

* 
383 

= 0,759 + 0,221 = 0,980 < 1 voldoet 

3.5.2.4.4. Verticaal: KS00/300116 warmgewalst 

Voor de verticalen op de assen 3,4 en 5 zal staaf 17 (as 5) maatgevend zijn . 

Optredende krachten: 
N 

Plaats[m] [kN] 
Begin : -3930.6 
Midden : -3923.4 
Einde : -3916.1 

Profielgegevens: 
h : 500.0 iy : 183.4 A : 24301 .3 
b : 300.0 iz : 123.0 
tw: 16.0 r: 0.0 
tr : 16.0 
r,: 16.0 r2 : 24.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*24301 ,3 = 5711 *1 03 N 

We y: 3271.3E3 ly: 
We z : 2451 .2E3 lz : 
Wp y : 4005. 1 E3 11 : 

Wp z : 2803.7E3 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1 .1 

81783.0E4 
36768.2E4 
80329.0E4 

Knik om de zwakke as zal maatgevend zijn. De kniklengte is gelijk aan de 
systeemlengte 6,329 m. 

Knik om de zwakke as: 

rr 2 * 210 * 10 3 * 36768 2 * 10 4 

F . = ' * 1 0 .3 = 19025kN 
z,E 6329 2 
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j Npl;d 5711 
Àz;rel = V Fz;E = I 19025 = 0,548; kromme a zodat Wz;buc=0,906 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d = 3930,6 _ 
60 

< 
1 

Wz;buc * Nc;u;d 0,906 * 5711 - 0,7 

3.5.2.4.5. Verticaal (staaf 19) t.p.v. atrium: HEA280 

Optredende momenten en krachten: 
N 

Plaats[m] [kN] 
Begin : -1420.3 
Midden : -1418.5 
Einde : -1416.8 

Profielgegevens: 
h : 270.0 iy: 118.5 A: 9730.0 
b : 280.0 iz: 70.0 
tw: 8.0 r: 24.0 
t, : 13.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*28580 = 2287*1 03 N 

Wey : 1013.0E3 ly: 
We z: 340.0E3 lz: 
Wpy : 1112.0E3 11 : 

Wpz : 518.2E3 Iw : 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

13670.0E4 
4763.0E4 
63.5E4 

785366.7E6 

Knik om de zwakke as zal maatgevend zijn . De kniklengte ,is gelijk aan de 
systeemlengte 3,854 m. 

Knik om de zwakke as: 

TT
2 * 210 * 103 * 4763 * 10 4 

F . = * 10 3 = 6646kN 
z.E 3854 2 

TUSSENGEBIED 

~ {22a7 
Àz;rel = '{f=:; = ~6646 = 0,587; kromme c zodat Wz;buc=0,797 

De controle luidt dan : 

Nc;s;d 1420,3 
Wz;buc * Nc;u;d = 0,797 * 2287 = 0,779 < 1 

3.5.2.4.6. Diagonaal: HEA 280 

Voor de diagonaal is staaf 22 maatgevend. De maximaal optredende 
normaalkracht is 1729,8 kN. 

Profielgegevens: 
h : 270.0 iy : 118.5 A : 9730.0 
b : 280.0 iz : 70.0 
tw : 8.0 r : 24.0 
t,: 13.0 

Doorsnedecapaciteit 
Nt;u;d = 235*28580 = 2287*1 03 N 

Wey : 1013.0E3 ly : 
We z: 340.0E3 lz : 
Wpy : 1112.0E3 11 : 

Wpz: 518.2E3 Iw : 

Enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nt;s;d 17298*10 3 

Nt;u;d = 228~ ~ = 0,756 < 1 ,voldoet 

13670.0E4 
4763.0E4 
63.5E4 

785366.7E6 
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I 

3.5.2.4. 7. Vervorming van het vakwerk: 

N 
I 

i\ ... . 
-5 .7 J 2- 2 . 38 !.- 0.92 

I 4. ooo I 4 . 0 5 0 13 . 5 52iffL 050 I 4. 050 I 

Figuur 54. Optredende doorbuiging van vakwerk 3 HZ in de bg. 

Voor de doorbuiging is knoop 7 bepalend. In de bruikbaarheidsgrenstoestand 
is de totale doorbuiging gelijk aan 40,1 mm. Voor een uitkraging van 
5,08+3,55=8,63 m is de toelaatbare doorbuiging gelijk aan 
(2*8630)/250=54,6mm. Het vakwerk voldoet aan deze eis. 

3.5.2.4.8. Reacties 

De zaal staat op het raamwerk. De belasting vanuit de zaal zullen worden 
overgedragen aan de liggers. De puntlasten die daarbij horen zijn : 

F pelll1:rep incl. eg Fvar;rep 

[kNl [kN] 
I Knoop 2 (as 3) 822 280 I 

Knoop 4 (as 4) 900 500 
Knoop 5 (as 5) 1926 1085 

Tabel14: reacties van de hoofdzaal op de verschillende raamwerken 

TUSSENGEBIED 

3.5.3. Raamwerk as 5 

- - - -:·.,-::--::-:----ci:>:-:----:---9::-::--.,..,----<·:>:-· -o--- --<::-:--------.:-

[~ 1~, 1 ~5 54 F 55 l~5 56 ~~5 58 F 
r.,è ... rrr 24 4 9 2 9 5 0 34 51 

"' N "' M N N 

r~ :: ~, ~ '" j:J~· " I 
[ Jr.,< 33 r~ 34 1 ~ 35 r~ 36 1 ~ 37 

,'-:1 d J l _ 6 .&1 & 6 i il 1 

23 42 28 43 33 44 

r-- M "' M N "' 

I 1 6.200 I 16.200 I 16.200 16.200 I 16.200 I 16 . 200 I 16.2 00 

Figuur 55. Geometrie van vakwerk 5. 
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Het raamwerk op as 5 is een ongeschoord raamwerk bestaande uit gelaste 
plaatliggers en -kolommen. Alleen de ligger voor de vloerschijf (staaf 32) 
bestaat uit een raatligger HEA900-225-200 en de diagonalen (staven 59 en 
60) zijn buisprofielen 8406,4/17,5. Voor de gelaste plaatliggers en kolommen 
is raamwerk op de as 5 maatgevend, omdat hierop de grootste belastingen 
werken vanuit de zalen . De diagonalen worden op deze as niet belast door 
een belasting, doordat ook de staven 45 en 46 onbelast zijn. 

Permanente belastingen: 
• De belasting op staaf 32 is afkomstig van de vloerschijf onder de 

hoofdzaaL Deze vloerschijf bestaat uit kanaalplaatvloeren die 4,5 m 
overspannen en gedragen worden door raatliggers. Die worden op hun 
beurt gedragen door twee HEM1000 profielen die van het voorgebied (as 
6) naar het tussengebied (as5) overspant (zie figuur 56) . 
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Figuur 56. Opbouw van de vloerschijf. 

qg;staaf32;rep= 
F g;kn2&7;rep= 

6,1*4,5/2 = 
6,1*4,5*16,2/2 = 

13,7 kN/m 
222 kN 

• De belasting op de staven ter plaatse van zaal 231. 
q9;rep= 6,6(8 , 1 +6,8)/2 = 49 kN/m 
F g;rep= 1398 kN 

Om het rekenwerk te vereenvoudigen wordt voor alle zalen (behalve de 
hoofdzaal) en functieblokken de q-last en de puntlast genomen van zaal 
231 . De locatie van de belastingen komt wel overeen met het ontwerp (zie 
figuur 60). Op de plaats van een functieblok (staaf 42 en 48) is voor as 5 
geen q-last aanwezig. 

• De belasting op de staven ter plaatse van de hoofdzaal: 
q9;rep= 6,6(8 , 1 +8,6)/2 = 55 kN/m 
F g;rep= 1926 kN 

TUSSENGEBIED 

• De belasting afkomstig van het dak bestaat uit een q-last en een puntlast. 
qg;dak;rep= 5,2(8, 1 +6,8)/2 = 39 kN/m 
Fg;dak:rep= 5,2*6,8/2*16,2 = 286 kN 
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Figuur 57. Opbouw van het dak. 
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Figuur 58. De permanente belastingen grafisch weergegeven. 
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Variabele belastingen: 
• Vloerbelasting (4J=0,25) 

Staaf 32: qq;rep = 5,0*4,5/2 = 
Fq;knoop2en7;rep= 5,0*4,5*16,2/2 = 

t.p.v. zaal231: qq;rep= 
Fq;rep= 

t.p.v. hoofdzaal:qq;rep= 
Fq;rep= 

5,0(8, 1 +8,6)/2 = 

11 kN/m 
182 kN 

37 kN/m 
776 kN 

42 kN/m 
1085 kN 

Ook hier geldt dat voor alle zalen (behalve de hoofdzaal) dezelfde 
belastingen worden genomen als voor zaal 231. De plaats van aangrijpen 
komt wel overeen met het ontwerp. 

• Sneeuwbelasting (4J=O) 

De sneeuwbelasting is verhoogd tot Psn;rep=1 ,0 kN/m 2
. De belasting 

door sneeuw is gelijk aan: 
qsn;rep= 
Fsn;rep= 

1 ,0(8, 1 +6,8)/2 = 
1 ,0*6,8/2*16,2 = 

7,5 
220 

kN/m 
kN 

• Wind (4J=O) 

Pw1 
Pw2 I 

Pw3 
Pw4 
Pwz I 

Voor de berekening is uitgegaan dat wind loodrecht op de zuidgevel 
maatgevend is in combinatie met onderdruk (pw=0,92*C1ndex). De 
belastingbreedte is gelijk aan (13,5+8, 1 )/2=11 m. Er worden vijf 
verschillende Pwx gegenereerd. 

Clndex Pwx Omschrijving 
[kN/m2] 

1,1 1,0 Winddruk op gevel 
0,4 0,37 WindzuiqinQ op dak, dichtbij Qeblazen qevel 
0,1 0,092 Windzuiging op dak 
0,1 0,092 Windzuiging op gevel 

0,04 0,037 Windwrijving op dak 

Tabel 15. Verschillende waarden van Pw op raamwerk as 5. 

TUSSENGEBIED 

Verder is het zo dat de winbelasting niet rechtstreeks aangrijpt op het 
raamwerk, deze wordt eerst opgevangen door horizontale vakwerken. 
De gelijkmatig verdeelde windbelasting wordt vertaald naar een 
puntlast. Aangenomen wordt de puntlasten op dezelfde plek 
aangrijpen als de liggers van het raamwerk. Op het dak grijpt de wind 
wel direct aan het raamwerk. 

Fw;kn2 = (6, 1 +11 ,3)/2*11 *1 ,0 = 96 kN 
Fw;kn3 = (13+6, 1 )/2*11 *1 ,0 = 105 kN 
Fw;kn4 = (11 +13)/2*11 *1 ,0 = 132 kN 
Fw;kn5 = 11/2*11 *1 ,0 = 61 kN 
Fw;kn37 = (6, 1 +11 ,3)/2*11 *0,092 = 8,8 kN 
Fw;kn38 = 13*11 *0,092 = 13 kN 
Fw;kn39 = (11 +13)/2*11 *0,092 = 12 kN 
Fw;kn40 = 11 /2*11 *0, 092 = 5,6 kN 
F w;wrijving = 0,037*113,4*11 = 46 kN 

De puntlast voor wrijving grijpt boven aan het dak. Deze- valt samen 
met de puntlast in knoop 5 en deze worden dan ook opgeteld. De 
windbelasting in knoop 5 bedraagt dan: Fw;kns;101=61 +46+1 07 kN. 

De windbelasting op het dak is voor gelijk aan 
qw;dak;1=0,37*11 =4, 1 kN/m (over een totale lengte van 41,4 m) 
qw;dak;2=0,092*11 =1 ,0 kN/m (over de resterende lengte van het dak) 
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Figuur 59. Boven de variabele vloerbelasting, in het midden de sneeuw belasting en onder 
de windbelasting op het raamwerk op as 5. 

TUSSENGEBIED 

Belastingcombi naties: 
Voor elke grenstoestand (ug en bg) zijn er 4 combinaties: 
1 a Permanent met extreme variabele vloerbelasting. 
1 b Permanent met momentaan variabele vloerbelasting en extreme 

dakbelasting (sneeuw). 
1 c Permanent met momentaan variabele vloerbelasting met extreme 

wind. 
2 Alleen permanent. 

Uit de berekening blijkt dat voor de sterkte en stabiliteit van de kolommen en 
liggers combinatie 1 a (ug) maatgevend is. Ook voor de stijfheid van de liggers 
is deze belastingcombinatie (bg) maatgevend. Voor de maximale horizontale 
uitbuiging van het raamwerk als geheel is combinatie 1c (bg) maatgevend. 

Scheefstand: 
Om de extra krachten in rekening te brengen die door scheefstand worden 
veroorzaakt, wordt een horizontale puntlast (Fequ;d) aangebracht in knoop 5. 
De (maximale) grootte ervan is gelijk aan 1/250ste van de totale verticale 
reactie van belastingcombinatie 1 a in de uiterste grenstoestand indien wordt 
aangenomen dat 4Jo niet wordt gereduceerd (kx=1 ). Deze horizontale kracht 
wordt dan voor elke belastingcombinatie toegepast. Dit is een veilige 
benadering. 

Waarin 4J = 4Jo* k1 * k2 en 4Ja=1/250 en de factoren k, en k2 zijn 
reductiefactoren. De som van de verticale belasting is voor belasting 1 a gelijk 
aan 131697 kN. Fequ;d = 131697*1/250= 527 kN (rekenwaarde) 

Bepaling van de kniklengte: 
Om de kniklengtes van de kolommen te berekenen, wordt voor het bepalen 
van de C-factor gebruik gemaakt van de M<p-methode. Aan de bovenkant van 
elke kolom wordt een horizontale puntlast aangebracht van 10 kN. Hierdoor 
ondergaan de knopen een rotatie en ontstaan er momenten in de kolommen 
en liggers. De inklemmingsparameter C wordt dan als volgt bepaald: 

El kolom 

lengte kolom 
C= -----:-:,--'--'--'-'---

M 

<p 
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Figuur 60. Locatie van de belastingen voor de raamwerken op de as 3 en 4. Voor raamwerk 5 is deze ook geldig alleen de liggers onder de diagonalen worden niet belast en er moet een extra 
staaf (32) toegevoegd worden tussen as A en B. 
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Figuur 61. Belastingen voor het bepalen van de kniklengte van de kolommen van het 
raamwerk op as 5. 

knoop Rotatie knoop Rotatie 
[mrad] [mrad] 

1 0.43 21 0.26 
2 0.13 22 0.12 
3 I 0.09 23 0.09 
4 0.07 24 0.04 
5 0.00 25 0.01 
6 0.42 26 0.26 
7 0.15 27 0.11 

I 8 0.00 28 0.09 
9 0.01 29 0.04 
10 0.01 30 0.01 
11 0.24 31 0.26 
12 0.17 32 I 0.11 
13 0.10 33 0.09 
14 0.05 34 0.04 
15 0.00 35 0.01 
16 0.27 36 0.24 
17 0.11 37 0.16 
18 0.09 38 0.14 
19 0.04 39 0.06 
20 0.01 I 40 0.01 

Tabel16. Knooprotaties ten gevolge van de horizontale knooplasten ter grootte van 10 kN 
voor de bepaling van de kniklengte van de kolommen van het raamwerk op as 5. 
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TUSSENGEBIED 
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3.5.3.1. Kolom gelast 900,40,900,40,300 

De kolommen van het raamwerk op de assen 3,4 en 5 bestaan uit gelaste 
gesloten plaatprofielen. 

kolom 900,40,900,40,300 

.... ~ ...... ~....... ~ 

260 #<l·- -"'300=-- ·f -+-..,.,2=60_ ,t-

~------~-~-------+ 

Figuur 63. Doorsnede van de gelaste kolom. 

Bepaling doorsnedeklasse: 
Doordat de dikte van de platen gelijk is aan 40 mm mag voor fy;rep de waarde 
van 235 N/mm2 aang,ehouden worden. De indeling van de doorsnedeklasse 
geschied volgens NEN 6770 art. 1 0.2.4.1 .2. De factor ay is gelijk aan 1. 

• Flenzen 
De verhouding b/t is gelijk aan 260/40 = 6,5 < 9 dus klasse 1 

• Lijven loodrecht op de buigingsas 
b/t = 820/40 = 20,5 < 33 (druk) dus klasse 1 

• Lijven evenwijdig aan de buigingsas 
b/t = 300/40 = 7,5 < 33 (buiging) dus klasse 1 

De doorsnedeklasse van het profiel is dus klasse 1. 

TUSSENGEBIED 

Maatgevende kolommen: 
Voor de sterkte, stabiliteit is belastingcombinatie 1a maatgevend. In deze 
combinatie worden alle vloervelden maximaal belast. Er worden twee 
kolommen beschouwd die maatgevend zijn . Dit zijn de staven 8 en 24. In 
staaf 24 wordt de maximale drukkracht bereikt. Staaf 8 ondervindt zowel een 
drukkracht als een moment in combinatie met een grotere kniklengte dan 
staaf 24. Dit kan al zonder rekenwerk worden beredeneerd, omdat staaf 8 
alleen maar gesteund wordt door één ligger . 

I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 

1165 748 1968 950 14 66 

Figuur 64 .De optredende normaalkrachten (boven) en momenten (onder) door 
belastingcombinatie 1a. 
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3.5.3.1.1. Staaf8 

Staaf 8 is de onderste kolom op as C en heeft een lengte van 4,4 m. De 
kolom is aan de onderkant scharnierend verbonden met de constructie 
eronder. 

Optredende krachten en momenten: 
Momenten 

2532 

Dwarskrachten 

575 

Normaalkrachten 

-1 6 10 4 - 16047 

Figuur 65. M,V en N·-lijn (in kN en kNm) van staaf 8 door belastingcombinatie 1a. 

Profielgegevens (mm): 
h : 900.0 A : 137600.0 
b : 900.0 
tw : 40.0 
tt: 40.0 

VVey : 37774E3 ly : 
VVe z : 15032E3 lz : 
VVp v : 44408E3 11 : 

VVp z: 27352E3 

Doorsnedecapaciteit 
Nc:u:d = 235*137600*1 0-3 = 3,23*1 04 kN 
M . . = 235*44408*1 03*1 o-6 = 1 04 *1 04 KNm y,u.d , 
Vz:u:d = 0,58*235*2(40*820)*10-3 = 8,94*103 kN 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Ncsd 16104 
Nc.u.d- = 

3
,
23 

* 104 = 0,499 < 1 ,voldoet. 

1.70E10 
6.76E9 
5.70E9 

TUSSENGEBIED 

My:s:d 2532 
-- = 4 = 0,243 < 1 voldoet 
Mv:pl:d 1,04 * 10 

vz:s:d 575 
- - = = 0,064 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
vz:u:d 8,94 * 10 3 

Controle vloeicriterium NEN 6770 11.4: 

16104 * 103 

crN = 
137600 

= 117Nimm2 

2532 * 106 

cr = = 57 ON I mm 2 

M 44408 * 103 ' 

crs= crN + crM = 117 + 57,0 = 174 Nlmm2 < 235 Nlmm2
, dus voldoet. 

575 * 103 235 
T s:d = 

2 
* 
40 

* 
820 

= 8,8N I mm2 
< ---;3 = 136N I mm2 

, dus voldoet ook. 

crvgl:s:d = 11742 + 3 * 8,8 2 = 175Nimm2 < 235Nimm 2
, voldoet ook. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik om de sterkte as zal hier maatgevend zijn, omdat de kolom in het vlak 
van het raamwerk ongeschoord is en loodrecht erop geschoord. Voor de 
bepaling van de kniklengte om de sterke as wordt de Mq>-methode gebruikt. 

Aan de onderkant is de kolom scharnierend verbonden. Het moment 
is dan ook gelijk aan nul. Mlq> wordt dan ook nul. De factor CA wordt 
dan oneindig groot. Hoewel de norm het toelaat dat voor CA een 
waarde van 5 mag worden aangehouden (in de praktijk kan nooit een 
zuiver scharnier ontstaan) wordt voor de berekening toch uitgegaan 
van een oneindig grootte waarde van CA. Dit is een veilige 
benadering. 

• 
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Aan de bovenkant van de kolom (knoop 12) treedt bij de knikbelasting 
een rotatie op van 0, 17mrad. Het moment door dezelfde belasting 
bedraagt 120 kNm. Wanneer alle gegevens worden ingevuld in de 
formule voor C, dan volgt: 

~.~~~ 210 * 10 3 * 1,70 * 1010 

lengtekolom 4400 
C= - - -- = =1,15 

M 120*106 

<p 0,17 * 10 3 

Uit de gevonden waarden van CA en C6 volgt uit het nomogram voor 
engeschoorde raamwerken: 
Ier= 3,9*4,4=15,6 m 

TT
2 *210*10 3 *170*1010 

F= ' *10-3=145*10 3 kN 
~E 15600 2 

_ ~ Npl;d _ /3,23 * 10
4 

_ _ 
Ày·rel - F - 11 3 - 0,472 , kromme c zodat Wy·buc-0,857 

, y;E V 145 * 1 0 · 

Ncs;d 16104 
------'-''----- = - = 0 580 < 1 , voldoet 
Wy;buc * Nc.u;d 0,857 * 3,23 * 10 4 

' 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De regels voor kip hebben een beperkt toepassingsgebied. Hoewel het profiel 
niet voldoet aan de gestelde eisen voor het gebruik maken van deze 
rekenregels, wordt toch gebruik gemaakt van deze regels. Het profiel kan 
worden gezien als twee I-profielen die aan elkaar gelast zijn. De lengtelkip is 
gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 4,4m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

~ 132~ 4400 * 900 * 235 
1\ = - = 0463 
rel' 900*40*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme c bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,862 

De controle is dan: 

TUSSENGEBIED 

My;s;d 2532 * 10 6 

--·-- -- = 0,
862 

* 
1
,
04 

* 1010 = 0,282 <1 dus voldoet. 
wkip * My;u;d 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,862<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 1266 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
1266 kNm 
of 
0,85*2532=2152 kNm 

De combinatie van knik en buiging om de sterke as is maatgevend zodat de 
controle uitgevoerd wordt volgens formule 12.3-5: 

11 161 04 + 11 21 52 
' 0,857 * 3,23 * 1 0 

4 • 
0

,
862 

* 1,04 
* 1 0 

4 = 0,640 + 0,264 = 0,904 < 1 voldoet 

Controle horizontale uitbuiging: 
Voor de horizontal'e uitbuiging van staaf 8 is belastingcombinatie 1c 
maatgevend. Daarbij is de windbelasting extreem en de vloerbelasting 
momentaan. De uitbuiging die de kolom ondergaat is gelijk aan 3,8 mm. De 
hoogte is 4,4 m, dus de eis is 4400/300= 14,7 mm. Hieraan voldoet de kolom. 
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3.5.3. 1.2. Staaf 24 

In staaf 24 treedt de grootste normaalkracht op. 

Optredende krachten en momenten: 

Geometrie 

··----------------~---------------31 

Momenten 

Dwarskrachten 

-175 
Normaalkrachten 

24 

4.400 

I . 

• 
32 

-770 

-24039 -2 3 982 

Figuur 66. M, V en N-lijn van staaf 24 bij belastingcombinatie 1a ug. 

Profielgegevens (mm): 
h: 900.0 A: 137600.0 
b: 900.0 
tw: 40.0 
tr: 40.0 

Wey: 37774E3 ly: 
Wez: 15032E3 lz: 
Wp y: 44408E3 11 : 

Wp z: 27352E3 

1.70E10 
6.76E9 
5.70E9 

TUSSENGEBIED 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*137600*1 o·3 = 3,23*1 04 kN 
My;u;d = 235*44408*103*10-6 = 1,04*104 KNm 
V . . = 0 58*235*2(40*820)*10-3 = 8 94 *1 03 kN z,u,d , , 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc;s;d 24039 
Nc;u;d = 3,23 * 104 = 0,742 < 1 ,voldoet. 

My;s;d 

My;pl;d 

770 
------,- = 0,07 4 < 1 , voldoet 
1,04 * 10 4 

vz;s;d 175 - = 
8
,
94 

* 
1 0 

3 = 0,020 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
vz;u;d 

Controle vloeicriterium NEN 6770 11.4: 

24039 * 103 

aN = 
137600 

= 175Nimm2 

770 * 106 

a = --- = 17Nimm2 

M 44408 * 10 3 

Os= aN + aM = 175 + 17,0 = 192 Nlmm2 < 235 Nlmm2
, dus voldoet. 

- 175*10
3 

- . 2 235_ 2 
T s;d -

2 
* 

40 
* 

820 
- 2,7N I mm < {3 - 136N I mm , dus voldoet ook. 

a vgl;s;d = ,}1 92 2 + 3 * 2,7 2 = 192N I mm 2 < 235N I mm 2
, voldoet ook. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik om de sterkte as zal hier maatgevend zijn, omdat de kolom in het vlak 
van het raamwerk ongeschoord is en loodrecht erop geschoord. Voor de 
bepaling van de kniklengte om de sterke as wordt de Mq>-methode gebruikt. 
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• Cs 

Aan de onderkant is de kolom scharnierend verbonden . Het moment 
is dan ook gelijk aan nul. M/<p wordt dan ook nul. De factor CA wordt 
dan oneindig groot. Hoewel de norm het toelaat dat voor CA een 
waarde van 5 mag worden aangehouden (in de praktijk kan nooit een 
zuiver scharnier ontstaan) wordt voor de berekening toch uitgegaan 
van een oneindig grootte waarde van CA. Dit is een veilige 
benadering. 

Aan de bovenkant van de kolom (knoop 32) treedt bij de knikbelasting 
een rotatie op van 0,11 mrad. Het moment door dezelfde belasting 
bedraagt 248 kNm. Wanneer alle gegevens worden ingevuld in de 
formule voor C, dan volgt: 

El kolom 

lengtekolom 
C= M 

<p 

210*10 3 *1,70*1010 

4400 
= = 0,36 

248 * 10 6 

0,11 * 10 3 

Uit de gevonden waarden van CA en Cs volgt uit het nomogram voor 
engeschoorde raamwerken: 
le1 = 2,8*4,4=12,32 m 
Hieruit blijkt dat de kniklengte inderdaad kleiner is dan van staaf 8. 

TT
2 *210*10 3 *170*10 10 

F . = ' *10 -3 = 232 *10 3kN 
y,E 12320 2 

~ 3,23*10 4 

Ày;rel = V Ç = '\ 
232 

* 103 = 0,373 , kromme c zodat Wy;buc=0,914 

= 24039 = 0812 < 1 
Wy;buc * Nc;u;d 0,914 * 3,23 * 10 4 

' 
, voldoet 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
Voor deze staaf geldt hetzelfde als voor staaf 8. Hoewel het profiel buiten het 
toepassingsgebied valt van NEN 6770 art.12.2, wordt toch gebruik gemaakt 
van deze rekenregeL De lengte lk;p is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 
4,4m. 

TUSSENGEBIED 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 i 4400 * 900 * 235 = 0 463 
rel ' ~ 900 * 40 * 21 0 * 1 0 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme c bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=0,862 

De controle is dan: 

770 * 106 

= = 0,086 <1, dus voldoet. 
wkip * My:u:d 0,862 * 1,04 * 1010 

Controle knik- en kipstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in twee richtingen geschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wk;p=0,862<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ:s:d worden bepaald . My:mid:s;d 
bedraagt 385 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
385 kNm 
of 
0,85*770=655 kNm 

De combinatie van knik en buiging om de sterke as is maatgevend zodat de 
controle uitgevoerd wordt volgens formule 12.3-5: 

24039 655 
1,1 

0
.
914 

• 
3
.
23 

* 
10 

4 + 1,1 
0

.
862 

• 
1
.
04 

• 104 = 0,875 + 0,080 = 0,960 < 1 voldoet 

Controle horizontale uitbuiging: 
Voor de horizontale uitbuiging van staaf 8 is belastingcombinatie 1 c 
maatgevend. Daarbij is de windbelasting extreem en de vloerbelasting 
momentaan. De uitbuiging die de kolom ondergaat is gelijk aan 3,3 mm. De 
hoogte is 4,4 m, dus de eis is 4400/300= 14,7 mm. Hieraan voldoet de kolom. 
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3.5.3.2. Ligger gelast 900,40,1100,40,300 

ligget 900.40,11 00,40,300 --..... --·--· ~ ... - -

• 

_____ .. __ o'" 

.. ~ 

' 260 ~-300-~_260_! 
900 

Figuur 67. Doorsnede van de gelaste ligger. 

Bepaling doorsnedeklasse: 
Doordat de dikte van de platen gelijk is aan 40 mm mag voor fy;rep de waarde 
van 235 N/mm2 aangehouden worden. De indeling van de doorsnedeklasse 
geschied volgens NEN 6770 art. 1 0.2.4.1.2. De factor ay is gelijk aan 1. 

• Flenzen 
De verhouding b/t is gelijk aan 260/40 = 6,5 < 9 dus klasse 1 

• lijven loodrecht op de buigingsas 
b/t = 1020/40 = 25,5 < 33 (druk) dus klasse 1 

• Lijven evenwijdig aan de buigingsas 
b/t = 300/40 = 7,5 < 33 (buiging) dus klasse 1 

De doorsnedeklasse van het profiel is dus klasse 1. 

TUSSENGEBIED 

Maatgevende liggers: 
Ook voor de liggers is belastingcombinatie 1 a in de ug maatgevend. De 
optredende momenten en normaalkrachten zijn weergegeven in figuur 64. De 
bijbehorende dwarskrachten zijn weergegeven in de figuur hieronder. Om de 
doorsnede van de ligger te controleren zijn twee ligger maatgevend: staaf 34 
en staaf 38. Bij staaf 34 treedt het grootste moment op en bij staaf 38 is de 
kiplengte het grootst. Beide worden gecontroleerd. 

47 1 582 442 5 28 4 98 4 91 

M \==~~~:-":"'=:""""J i=~O...U., l-===='-"-'- 1 -;=;->-"""""':::LJ..JCr i;-T""T"1:,........d.li l ""____...~Ll.l~1j\ 0 
0 N 
M ~ 

~ !,'.,.....,f-W-~'-'ib-r""TT"I-'-'-L..L..J..J'.b-rrr~-'-'--'< ">rnn:::>"---"'--'-':.!'r== ,d-L-'<l -r.,-,--'-'-'{ '-=-"""T""IO,......._.u~"i 

"' "' $1ojo+---~!J-'""""" 

, I 

M 
<Xl 

0 
0 
0 

M 
,...; 

,...; 

~ "" 
I 

Figuur 68. Optredende dwarskrachten op raamwerk as 5 bij belastingcombinatie 1a. 
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3.5.3.2.1. Staaf 34 

Staaf 34 wordt belast door een functieblok. Deze belasting wordt als een 
puntlast geschematiseerd die op een afstand van 3, 9 m en 13,3 vanaf het 
begin van de staaf aangrijpen. 

Optredende krachten en momenten: 
Geometrie 

17 

Momenten 

Dwarskrachten 

- 3170 

Normaalkrachten 

- 49 4 

3 4 

16.2 00 

• 
22 

Figuur 69. Optredende M, V en N-lijn van staaf 34 bij belastingcombinatie 1a in deug. 

Profielgegevens (mm): 
h : 1100.0 A : 153600.0 
b : 900.0 
tw : 40.0 
tt: 40.0 

We y : 49653E3 ly : 
Wez: 16065E3 lz: 
Wp y: 58968E3 11 : 

Wp z: 30072E3 

2.73 E10 
7.23E9 
7.42E9 

TUSSENGEBIED 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d = 235*153600*10"3 = 3,61*104 kN 
M . . = 235*58968*1 03*1 0"6 = 1 39*1 04 kNm y,u,d , 
Vz;u;d = 0,58*235*2(40*1020}*10"3 = 1,11*103 kN 

Aanpassen krachtsverdeling NEN 6770 art. 1 0.2.6.1.1: 
Voor liggers in een engeschoorde raamwerk die volgens de eerste-orde 
elastische theorie zijn berekend, moet per kolomuiteinde een extra moment in 
rekening worden gebracht op de aansluitende ligger. Het steunmoment is 
gelijk aan: 

M1;s;d is rekenwaarde van de het eerste-orde buigend moment in de kolom. 
F 

n = ~ waarbij Fv;tot;d de totale verticale rekenbelasting is waarvoor de 
V;tot;d 

kolom de stabiliteit moet verzorgen. Deze is gelijk aan de optredende 
normaalkracht in de kolom. 

e • = ak (À,e1 -À 0 ) ~y ;u : d , aken Ào zijn factoren afhankelijk van de 
c;u;d 

instabiliteitkromme. In dit geval moet voor de ligger kromme c aangehouden 
worden waardoor de factoren gelijk zijn aan 0,49 en respectievelijk 0,2. 

Staaf 34 is aan de linker kant verbonden met staaf 12 en 13 en aan de 
rechterzijde aan staaf 16 en 17 

LINKS 
• Staaf 12; lengte = 4,4 m 

M [kNm] 
q> (mrad) 
c 

Knoop 16 
0 
0,27 
00 

Knoop 17 
253 
0,11 
0,38 

Uit het nomogram volgt: le1 = 2,8 * 4,4 = 12,32 m 
FE;y = 232*1 03 kN Àrel = 0,373 
Fv·tot·sd = 22738 kN n = 10,2 
e·~ ~á.3 mm 

101 
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Mst:s:d = 
1 10 2 

10
,
2 

~ 
1 

204 + 
1 
o.~- 1 22738 * 27,3 * 1 o·3 = 71 OkNm 

Staaf 13; lengte= 13,0 m 

M [kNm] 
q> [mrad] 
c 

Knoop 17 
256 
0,11 
0,12 

Knoop 18 
265 
0,09 
0,09 

Uit het nomogram volgt: let= 1,25 * 13 = 16,3 m 
FE;y = 133*103 kN Àrel = 0,493 
Fy:tot:s:d = 15511 kN n = 8,57 
e = 46,2 mm 

M 1 ~~ 3 
st:s:d = 

8
,
57

_
1

25,8+ 
8

,
57

_
1

15511*46,2*10. =815kNm 

Het totale steunmoment is gelijk aan 710 + 815 = 1525 kNm. Dit moment 
moet echter over twee liggers verdeeld worden naar verdeling van de 
stijfheden. Beide zijn gelijk dus voor staaf 34 is het steunmoment aan de 
linkerzijde (knoop 17) gelijk aan 763 kNm. 

RECHTS 
• Staaf 16; lengte= 4,4 m 

M [kNm] 
q> [mrad] 
c 

Knoop 21 
0 
0,26 
00 

Knoop 22 
236 
0,12 
0,41 

Uit het nomogram volgt: let = 2,8 * 4,4 = 12,32 m 
FE;y = 232*1 03 kN Àrel = 0,373 
Fy:tot:s:d = 22337 kN n = 10,4 
e = 27,3 mm 

1 10 4 
Mst.s:d = -

10
,
4

_
1

865+ 10,~ ~ 1 22337*27,3*10.3 =767kNm 

TUSSENGEBIED 

• Staaf 17; lengte= 13,0 m 

M [kNm] 
q> [mrad] 
c 

Knoop 22 
249 
0,12 
0,13 

Knoop 23 
261 
0,09 
0,09 

Uit het nomogram volgt: let= 1,25 * 13 = 16,3 m 
FE;y = 133*1 03 kN Àrel = 0,493 
Fy:tot:s:d = 14196 kN n = 9,36 
e = 46,2 mm 

M _ 1 9,36 * * _3 st:s:d-
9

,
36

_
1

824+ 
9

,
36

_
1

14196 462 10 =833kNm 

Het totale steunmoment is gelijk aan 767 + 833 = 1600 kNm. Dit moet 
wederom verdeeld worden over twee liggers, zodat de rechterkant van staaf 
34 een steunmoment ondervindt van 800 kNm. 

Links (knoop 17) Rechts (knooo 22\ 
M1·s·d [kNm] 8707 10602 
Mst s·dTkNm] 767 800 
Mtotaat·s·d [kNrn] 9474 11402 

Tabel 17. Optredende momenten, steunmomenten en het totaal bij staaf 34. 

Deze steunmomenten hebben alleen invloed op de liggeruiteinden. Het 
moment in het midden wordt hierdoor niet beïnvloed. 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Ncsd 494 
Nc:u:d = 3,61 * 104 "'0,014 < 1 ,voldoet. 

11402 

1
,
39 

* 
10 4 = 0,820 < 1 , voldoet 
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vz;s;d 3822 
--= 3 = 0,344 deze is ook kleiner dan 1 voldoet ook 
vz,u;d 11,1 * 10 

Controle vloeicriterium NEN 6770 11.4: 

494*10 3 
a N = 

153600 
= 3,22N I mm 2 

11402*106 

a = =193N / mm 2 

M 58968*10 3 

o 5 = oN + oM = 3,22 + 193 = 196 N/mm2 < 235 N/mm2
, dus voldoet. 

- 3822*10
3 

- 2 235- 2 
Ts:d-

2
•

40
•

1020 
-46,8N / mm < / 3 -136N / mm , dusvoldoet ook. 

ovgl:s.d = v'1962 + 3*46,8 2 = 212N/mm2 < 235N/mm2 , voldoet ook. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1 .1 
Aangezien de normaalkracht klein is, wordt verondersteld dat de ligger niet zal 
knikken om zowel de sterke als de zwakke as. 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
Wat voor de kolom geldt, is ook voor de ligger van toepassing . Er wordt 
gebruikt gemaakt van de rekenregels volgens de norm ondanks het feit dat 
het profiel niet helemaal aan de voorwaarden. Voor de kiplengte wordt de 
gaffellengte genomen, namelijk 16,2 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

32 
16200*1100*235 82 

À =1 =09 
rel ' 900 * 40 * 21 0 * 1 0 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme c bepaald . Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van Wk;p=0,551 

De controle luidt dan als volgt: 

TUSSENGEBIED 

My;s;d 11402 *10 6 

---=--- = 10 = 1,489 >1 dus voldoet niet. 
wkip *My:u:d 0,551*1,39*10 

Nu worden aangrijpingspunten van de belasting van de functieblok uitgevoerd 
als kipsteunen . Daarbij wordt de ligger verdeeld over drie velden van 3,9 m, 
9,4 men van 2,9 m. Elk veld wordt gecontroleerd op kip. 

• Veld 1; I!!= 3,9 m 
My;1;s:d = 3548 kNm 
My:2;s:d = 9474 kNm 
~ = 3548/9474 = 0,374 
lkip = (1 ,4-0,8*0,374)3,9 =4,3 m 

À = 1 32 J 
4300 * 1100 

* 
235 

= 0,506 , zodat wk;p=0,837 (kromme c) 
rel ' ~ 900 * 40 * 21 0 * 1 0 3 

My:s;d 9474 * 106 

wkip * My:u:d = 0,837 * 1,39 * 1010 = 0,814 het eerste veld voldoet. 

• Veld 2; I!!= 9,4 m 
My;1;s;d = 420 kNm 
My;2;s;d = 3836 kNm 
~ = 420/3836 = 0,109 
lkip = (1,4-0 ,8*0,109)9,4 =12,3 m 

À / 12300*1100 * 235 
rel= 1,32 ~ 

900
•

40
•

210
•

103 
=0,856 , zodat Wk;p=0,626 (kromme c) 

My~d 3836*10 6 

wkip *My:u:d = 0,626 * 1,39 • 1010 = 0,441 het tweede veld voldoet ook. 

• Veld 3; I!! = 2.9 m 
My;1;s:d = 420 kNm 
My;2;s:d = 11402 kNm 
~ = 420/11402 = 0,037 
lk;p = (1 ,4-0,8*0,037)2,9 =4,0 m 
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4000 * 11 00 * 235 
À,91 = 1,32 3 = 0,488 , zodat wkip=0,847 (kromme c) 

900 * 40 * 21 0 * 1 0 

My,s;d 11402 * 106 

---- - 10 = 0,968 , het derde veld voldoet ook. 
wkip *M y,u,d 0,847*1,39*10 

Dus indien de ligger van de functieblok worden uitgevoerd als kipsteunen, dan 
voldoet de ligger. 

3.5.3.2.2. Staaf 38 

Staaf 38 wordt belast door de hoofdzaaL Het moment is niet zo groot als in 
staaf 34, maar de engesteunde lengte is groter. 

Optredende M.V en N-lijn: 
Geometrie 

3 

Momenten 

57 1 6 

r-----..... 

Dwarskrachten 

- 350 5 
Normaalkrachten 

- 14 3 

38 

1 6.200 

8 

9864 

.-=---c::Cl 

2274 

I I 

Figuur 70. Optredende M,V en N-lijn voor staaf 38 bij belastingcombinatie 1a in deug. 

TUSSENGEBIED 

Profielgegevens (mm): 
h : 1100.0 A : 153600.0 
b: 900.0 
tw : 40.0 
tf : 40.0 

We y: 49653E3 
We z: 16065E3 
Wp y: 58968E3 
Wp z: 30072E3 

Doorsnedecapaciteit 
N . . = 235*153600*10-3 = 3 61*104 kN c,u,d , 

M . . = 235*58968*1 03*1 0-6 = 1 39*1 04 KNm ~~ ' 
Vz;u;d = 0,58*235*2(40*1 020)*1 0-3 = 1, 11*1 03 kN 

2.73 E10 
7.23E9 
7.42E9 

Aanpassen krachtsverdelin g,_ NEN 6770 art. 1 0.2.6.1.1 : 
Net als bij staaf 34 moet een extra moment worden aangebracht op de 
liggeruiteinde. 

Staaf 38 is aan de linker kant verbonden met staaf 2 en 3 en aan de 
rechterzijde alleen aan staaf 6. 

LINKS 
• Staaf 2; lengte= 6,1 m 

M [kNm] 
cp [mrad] 
c 

Knoop 2 
47,4 
0,13 
1,6 

Knoop 3 
2,03 
0,09 
25,9 

Uit het nomogram volgt: let= 4,5 * 6,1 = 27,5 m 
FE;y = 46,6*1 03 kN Àrel = 0,838 
Fvtot sd = 5605 kN n = 8,31 
e· "= Ül1 mm 
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• Staaf 3; lengte = 13,0 m 

M [kNm] 
q> [mrad] 
c 

Knoop 3 
124 
0,09 
0,20 

Knoop 4 
135 
0,07 
0,14 

Uit het nomogram volgt: lef= 1,35 * 13 = 17,6 m 
FE;y = 114*103 kN Àrel = 0,532 
Fy:tot:s:d = 2021 kN n = 56,4 
e = 52 ,3 mm 

- 1 + 56,4 * * -3 -Mst;s;d-
56

,4_
1

2779 
56

,4_
1

2021 52,3 10 -158kNm 

Het totale steunmoment is gelijk aan 1045 + 158 = 1203 kNm. Dit moment 
hoeft alleen over één liggeruiteinde te worden verdeeld . 

RECHTS 
• Staaf 6; lengte= 6,1 m 

M[kNm] 
q> [mrad] 
c 

Knoop 7 
26,9 
0,15 
3,27 

Knoop 8 
144 
0 
0,25 (C aangepast) 

Uit het nomogram volgt: lef= 2,2 * 6,1 = 13,4 m 
FE;y = 196*1 03 kN Àrel = 0,405 
Fy:tot:s:d = 5626 kN n = 34,8 
e = 32,3 mm 

- 1 34,8 * * -3 -Mst;s:d-
34

,
8

_
1

579+
34

,
8

_
1

5626 32,8 10 -219kNm 

Er is alleen één kolom aanwezig. Het steunmoment moet over 2 liggers 
worden verdeeld. 

Links (knoop 3) Rechts (knoop 8) 
I M1sd [kNm] 5716 9864 

Mstsd [kNm] 1203 110 

Mtotaal·s·d [kNm] 6919 9974 

Tabel18: Totale momenten per liggeruiteinde na het aanbrengen van de steunmomenten 
op staaf 38. 

I 
I 
I 
I 

TUSSENGEBIED 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc.s.d 143 
-N-

3 6 
* 4 = 0,004 < 1,voldoet. 

c.u.d , 1 10 

My:s:d 9974 
= 

1
,
39

* 104 = 0,718 < 1 voldoet 
My,pt:d 

vzsd 3505 
V = 

111 
* 3 = 0,316 deze is ook kleiner dan 1 voldoet ook 

z.u.d , 10 
Controle vloeicriterium NEN 6770 11.4: 

143*103 
a N = 

153600 
0,93N I mm 2 

9974 * 10 6 

oM= 58968*103 =169N i mm2 

as= aN +oM= 0,93 + 169 = 170 N/mm2 < 235 N/mm2
, dus voldoet. 

- 3505*10
3 

- 2 235- 2 
T s:d -

2 
* 

40 
* 
1 020 

- 43,0N I mm < J3 - 136N I mm , dus voldoet ook. 

a vgt:s:d = \h 70 2 + 3 * 43,02 = 186N I mm 2 
< 235N I mm 2

, voldoet ook. 

Controle knikstabiliteit NEN 677012.1.1 
Aangezien de normaalkracht klein is, wordt verondersteld dat de ligger niet zal 
knikken om zowel de sterke als de zwakke as. 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De gaffellengte is gelijk aan 16,2 m. Er wordt uitgegaan dat het 
aangrijpingspunt van de puntlast wordt uitgevoerd als een kipsteun . De ligger 
wordt dan in twee velden verdeel'd met een lengte van 3,75 men 12,45 m. 
voor de controle van de kipstabiliteit zal het tweede veld maatgevend zijn. Het 
moment als de engesteunde lengte zijn hier het grootst. 
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Voor het tweede veld geldt: 

My;1;s;d = 7327 kNm 
My;2;s;d = 9974 kNm 
r3 = 7327/9974 = 0,735 
lkip = (1,4-0,8*0,735)12,45 =10,11 m, echter de kiplengte mag niet kleiner zijn 
dan de engesteunde lengte, dus lkip = 12,45 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132. = 1 J 
12450 * 11 00 * 235 

rel ' 900*40*210*10 3 0
•
86 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme c bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,623 

De controle luidt dan als volgt: 

My:s:d 9974*10 6 

M = 0,
623 

* 
1
•
39 

* 1010 = 1,15 >1, dus voldoet niet. 
wkip * y;u:d 

De ligger voldoet niet aan de kipstabiliteit De rekenregels in NEN6770 12.2 
geven een conservatieve benadering. De ligger wordt nu getoetst volgens 
NEN6771. 

Controle kipstabiliteit NEN 6771 12.2: 
De rekenregels in NEN6771 12.2 hebben ook een beperkt toepassingsgebied. 
Omdat voor de factor S het welvingtraagheidsmoment lwa nodig is en dat lwa 
voor I-profielen wordt benaderd, is er gekozen om de gelaste liggerdoorsnede 
te veranderen in een I-profiel doorsnede. De twee lijven van de echte 
doorsnede worden vervangen door één lijf in het midden met een dikte van 
80mm. De hoogte en breedte van het profiel blijft hetzelfde als ook de dikte 
van de flens. De traagheden die horen bij het I-profiel worden ingevuld in de 
formules voor het berekenen van de kipstabiliteit Dit is een veilige 
benadering, aangezien de echte waarden voor de traagheden groter zijn dan 
voor het vervangende I-profiel. Het berekende kipmoment zal in werkelijkheid 
groter zijn dat datgene wat berekend is. 

TUSSENGEBIED 

I~ 900,40,1100.40.300 lfWel' 900.40.1100.80 

,_ ....oc4 1!lLO - •!-

Figuur 71. De werkelijke liggerdoorsnede rechts en links de vervangende I-profiel. 

Gelaste liggerprofiel Vervangende I-profiel 
lv [mm~ 2,73*10'u 2,73*10 1

u 

lzTmm1 7,23*10" 4,90*10" 
lt [mm~ 7,42*10l:t 2,19*101:1 

Tabel19. Traagheden van de echte ligger (links) en het fictieve I-profiel (rechts). 

Om Mke te kunnen berekenen, moet eerst de coëfficiënt C worden berekend. 
Deze is afhankelijk van de plaats van aangrijpen van de belasting en de 
afmetingen van de liggerdoorsnede. 

De belasting behoort niet tot de basisbelastingsgevallen en moet met behulp 
van de in de NEN 6771 vernoemde tabel10 worden bepaald. Het grootste 
momentMis gelijk aan -9974 kNm en de q-last is gelijk aan de belasting 
afkomstig van belastingcombinatie 1 a. 

q = 1,2(55+12,1) + 1,5*42 = 144 kN/m 

. 8*(-9974) 
B = - =-068 

8*9974+144*16,2 2 
, 

r3 is gelijk aan 0,735, dan wordt voor C1 een waarde gevonden van 2,0 en 
voor C2 een waarde van 0,404. De waarde van C2 moet echter eerst worden 
gecorrigeerd, de belasting grijpt aan de bovenflens zodat C2;gecor gelijk is aan 
-0,419. 
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Voor de coëfficiënt S wordt de benaderingsformule gebruikt voor I-profielen, 
waarbij de traagheden van het fictieve I-profiel wordt gebruikt. S is gelijk aan: 

S=~ JEdlz = 1100 / 210*10
3

*4,90*10
9 

= 4189mm 
2 G I 2 81*10 3 *219*10 8 

' d t ' 

rr*2,0*16200 ! rr 2 4189 2 
( 2 ) rr(-0,419/4189 

12450 ( 1+ 12450 2 (-0,419) + 1 + 12450 )= 8•81 

Het theoretisch elastisch kipmoment Mke met k,ed=1 ,0 is gelijk aan: 

c 8 81 ,...------------:------::-----:------::-
Mke =kred l JEdlzGdlt =1,0 16~00 ) 210*10 3 *4,90*10 9 *81*10 3 *2,19*10 8 10-6 

g 

=73,5*10 3 kNm 

De relatieve slankheid bedraagt dan: 

1139 * 10 4 

" = ' = 0 435 rel ' 73 5*10 3 ' 
' ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme c bepaald . Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk;p=O, 816 

De controle luidt dan als volgt: 

My;s.d 
_ __:..:__:___ = -------:-::-

wkip *My:u:d 0,816*1,39*10 10 

9974*10 6 

0,879 <1 

Dus voldoet wel volgens NEN6771 12.2. 
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3.5.3.3. Vervorming van het raamwerk 

Voor de doorbuiging van de liggers is belastingcombinatie 1a in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand maatgevend. De optredende doorbuiging bij 
deze belastingcombinatie is in de figuur hieronder weergegeven. De 
maximale doorbuiging treedt op in staaf 51 en bedraagt 22,6 mm. De 
overspanning is gelijk aan 16,2 m zodat de toelaatbare doorbuiging gelijk is 
aan 16200/250 = 64,8 mm. De liggers zijn stijf genoeg. De horizontale 
verplaatsing van het raamwerk ten gevolge van de scheefstand bedraagt 16,2 
mm dit is 16,2/41400 = 1/2556 maal de hoogte en is dus kleiner dan de 
gestelde eis van 1 /500ste 
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Figuur 72. Optredende verplaatsingen van het raamwerk op as 5 bij de maatgevende 
belastingcombinatie 1a in de bg. 

.-< 

.-< 

0 
0 
0 

M 
.-< 

.-< 

"' 
"' 
"' 

Voor de maatgevende horizontale verplaatsing van het raamwerk is 
belastingcombinatie 1c maatgevend. De horizontale uitbuiging aan de 
bovenkant van het raamwerk bedraagt 28,0 mm (1/1479*h) . Ook dit is kleiner 
dan de eis van 1/500 maal de hoogte. De maximale uitbuiging voor een 
bouwlaag is gelijk aan 16,6-3,27 = 13,3 mm (1/977h) . De eis per bouwlaag is 
1/300 maal de hoogte. 
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Figuur 73. Optredende verplaatsingen van het raamwerk op as 5 bij belastingcombinatie 1c 
in de bg. 

3.5.4. Raamwer~k as 4 

Het raamwerk op as 4 bestaat uit dezelfde profielen als die van het raamwerk 
op as 5. Het raamwerk op as 5 is echter maatgevend voor de kolommen en 
de liggers. Voor de diagonalen (staaf 56 en 57) is echter het raamwerk op as 
4 maatgevend, aangezien de liggers (staaf 42 en 43) onder de diagonalen 
belast worden. Om aan te tonen dat het raamwerk op as 5 maatgevend is, 
worden de optredende momenten-, dwarskracht- en normaalkrachtenlijn 
weergeven bij belastingcombinatie 1a in deug. 

·~ ~ 
.3 51 l~ 52 ~ 3 53 fL~ 54 ;J 3 55 38 

(V) 56 "' 
(V) r- rl U) "' rl rl N N N 7 

f3 42 I 43 .L 44 I 45 ~L 46 I 47 

Î~ 
48 37 

N CD 
N "" 0 r ~ rl rl 0J 

35 6 36 lll 37 .6 38 : l 39 ~6 40 31 41 36 

r- rl U) "' (V) r ~ rl "" rl rl rl N 

~ 5 T 30 lil 31 ~ 32 ~ 33 /~ 34 .:_~ 
I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 16.200 I 

Figuur 74. Geometrie van het raamwerk op as 4. 
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Permanente belastingen: 
Voor alle zalen (behalve de hoofdzaal) wordt de belasting genomen afkomstig 
van zaal 231. De plaats van aangrijpen komt wel overeen met het ontwerp 
(zie figuur 60). 
• De belasting ter plaatse van alle zalen en functieblokken. 

• 

q9;rep= 6,6*8, 1 = 53 
Fg;rep= 599 

De belasting ter plaatse van de hoofdzaaL 
qg;rep= 6,6*8, 1 
Fg;rep= 

= 53 
900 

• Belasting op het dak. 

kN/m 
kN 

kN/m 
kN 

Er is zijn puntlasten aanwezig, de vloer overspant (8, 1 m) van as naar 
as: q9;dak;rep= 5,2*8, 1 = 42 kN/m 

Figuur 75. De permanente belasting op raamwerk as 4. 

Variabele belastingen: 
• Vloerbelastingen (4J=0,25) 

Belastingen ter plaatse van de zalen (excl. Hoofdzaal) en functieblokken. 
qq;rep= 5,0*8, 1 = 41 kN/m 
Fq;rep= 291 kN 

Belastingen ter plaatse van de hoofdzaaL 
qq;rep= 5,0*8, 1 
Fq;rep= 

• Dakbelasting: sneeuw (4J=O) 
qsn;rep= 1 ,0*8, 1 

= 

= 

41 
500 

8,1 

kN/m 
kN 

kN/m 

108 



• Wind (4J=O) 
Voor het raamwerk op de as 4 wordt ervan uitgegaan dat deze 
dezelfde Pw-waarden en qw-waarden heeft als die van as 5 (zie tabel 
13) en dat deze ook dezelfde belastingbreedte heeft, namelijk 11 m. 
voor de knoopbelasting op het raamwerk werken de volgende 
puntlasten: 
Fw;kn2 = (13+15)/2*11*1,0 = 154 kN 
Fw;kn3 = (13,4+13)/2*11*1,0 = 145 kN 
Fw;kn4 = 13,4/2*11*1,0 = 74 kN 
Fw;kn35 = (13+2)/2*11*0,092 = 7,6 kN 
Fw;kn36 = 13*11*0,092 = 13 kN 
Fw;kn37 = (13,4+13)/2*11*0,092 = 13 kN 
Fw;kn38 = 13,4/2*11*0,092 = 6,8 kN 
Fw;wrijving = 0,037*113,4*11 = 46 kN 
Windwrijving wordt samen met de puntlast in knoop 4 gecombineerd 
tot een totale F w:tot;kn4;rep die gelijk is aan 120 kN . 
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Figuur 76: boven de variabele vloerbelasting, midden de sneeuwbelasting en onder de 
windbelasting op het raamwerk van as 4 

De plaats van aangrijpen van de puntlasten van de permanente en variabele 
vloerbelasting kan uit figuur worden afgelezen. 
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Belastingcombinaties: 
Voor elke grenstoestand (ug en bg) zijn er 4 combinaties: 
1 a Permanent met extreme variabele vloerbelasting. 
1 b Permanent met momentaan variabele vloerbelasting en extreme 

dakbelasting (sneeuw). 
1 c Permanent met momentaan variabele vloerbelasting met extreme 

wind. 
2 Alleen permanent. 

Uit de berekening blijkt dat voor de sterkte en stabiliteit van de kolommen en 
liggers combinatie 1 a (ug) maatgevend is. Ook voor de stijfheid van de liggers 
is deze belastingcombinatie (bg) maatgevend. Voor de maximale horizontale 
uitbuiging van het raamwerk als geheel is combinatie 1c (bg) maatgevend. 

Scheefstand: 
Om de extra krachten in rekening te brengen die door scheefstand worden 
veroorzaakt, wordt een horizontale puntlast (Feqtl;d) aangebracht in knoop 4. 
De (maximale) grootte ervan is gelijk aan 1/250se van de totale verticale 
reactie van belastingcombinatie 1 a in de uiterste grenstoestand indien wordt 
aangenomen dat 4Jo niet wordt gereduceerd (kx=1 ). Deze horizontale kracht 
wordt dan voor elke belastingcombinatie toegepast. Dit is een veilige 
benadering. 

Waarin 4J = 4Jo* k1 * k2 en 4Jo=1/250 en de factoren k1 en k2 zijn 
reductiefactoren. De som van de verticale belasting voor belastingcombinatie 
1a is gelijk aan 97465 kN. Fequ:d = 97465*1/250= 390 kN (rekenwaarde). 
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Optredende momenten en krachten: 
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Figuur 77: Boven de optredende momenten, in het midden de dwarskrachten en onder de 
normaalkrachten van raamwerk op as 4 bij belastingcombinatie 1a. 
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Om aan te tonen dat het raamwerk op as 5 maatgevend is voor de kolommen 
en de ligger, worden de optredende momenten en krachten in de 
verschillende staven met elkaar vergeleken. 

KOLOMMEN Raamwerk as 4 Raamwerk as 5 
Staafnr. 6 8 24 

Mmax·s·d 2019 kNm 2532 kNm 770 kNm 
Nc·s·d 15819 kN 16104 kN 24039 kNI 
Lengte 2m 4,4 m 4,4 m 

Tabel 20. Vergelijking tussen de optredende momenten en krachten in de onderste 
kolommen van raamwerk as 4 en as 5 bij belastingcombinatie 1a in deug. 

In tabel 20 is te zien dat voor as 4 de maximale waarden voor het moment en 
de normaalkracht kleiner zijn dan die van as 5. Hierbij is ook nog de lengte 
van de kolom kleiner, zodat de kolommen van het raamwerk op as 5 
maatgevend zijn. 

LIGGE~S Raamwerk as 4 Raamwerk as 5 
Staaf nr. 35 34 38 

Mmax·s·d 6728 kNm 10602 kNm 9864 kNm 

Vz·s·d 2359 kN 3822 kN 3505 kN 
Ns·d 392 kN -494 -143 kN 

Tabel 21. Vergelijking tussen de optredende momenten en krachten van de liggers van het 
raamwerk op as 4 en as 5 bij belastingcombinatie 1a in deug. 

Ook hier geldt dat de momenten en krachten in de maatgevende ligger van as 
4 kleiner zijn dan die van as 5. De weergeven momenten volgen uit de eerste
orde berekening en zijn dus zonder steunmomenten. 

3.5.4.1. Diagonaal 8406,4/17,5 

Voor de diagonaal is staaf 57 maatgevend. In de controle wordt alleen 
rekeningen gehouden met de optredende normaalkracht. Het eigengewicht 
wordt buiten de beschouwing gelaten. Belastingcombinatie 1 a in de ug is ook 
hier weer maatgevend. 

3.5.4.1.1. Staaf 57 

Optredende normaalkracht: 
Ns;d = 4334 kN 

Profielgegevens (mm) 8406,4/17,5: 
h: 406.4 iy: 137.6 A:21380.9 Wey: 1993.3E3 ly: 
b: 406.4 iz: 137.6 Wez: 1993.3E3 lz: 
tw: 17.5 r: 0.0 Wp y: 2648.5E3 11 : 

tr: 17.5 Wpz: 2648.5E3 

Doorsnedecapaciteit 
N. = 235*21380 9 = 5025*103 N u,d , 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nsd 4334 
- · = -- = 0,862 < 1 ,voldoet. 
Nu;d 5025 

3.5.5. Windverband 

TUSSENGEBIED 

40503.3E4 
40503.3E4 
81006.6E4 

Om de windbelastinQI die op de oost- en westgevel aangrijpt, op te kunnen 
nemen is het complex in de dwarsrichting voorzien van windverbanden. Deze 
staan op de assen A en C t/m Hen moeten voor zowel het voor-, als achter
en ook het middengebied de stabiliteit waarborgen. De diagonalen zijn 
buisprofielen die zowel trek als druk kunnen opnemen. Ook dienen ze als 
kniksteunen voor de kolommen op de assen 3, 4 en 5. 

De geometrie zoals die is ingevoerd in het programma TS/Raamwerken is in 
het bovenstaande figuur weergegeven. Knoop 4 bevindt zich op peii=O van 
het MBCC-complex. Het is noodzakelijk dat de diagonalen doorgevoerd 
worden tot aan de fundering, vandaar dat de staven 1, 5, 21 en 22 door de 
parkeerkelder lopen. De kolommen zijn ter plaatse van de knopen 
scharnierend aan elkaar verbonden. Zo heerst er alleen een normaalkracht in 
de kolommen. Daarbij komt dat de constructie zich nu slapper gedragen dan 
in werkelijkheid. Zo zijn de gevonden uitbuiging ten gevolge van de wind aan 
de veilige kant. 
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Figuur 78. Geometrie van het windverband. 

Permanente belastingen: 
Het eigengewicht van de constructie wordt in deze berekening buiten de 
beschouwing gelaten. Om de permanente belasting te bepalen wordt voor 
zowel raamwerk op as 4 en 5 de maatgevende as genomen. Voor as 4 zijn 
dat de kolommen op as C en voor de as 5 is dat as G. Er wordt dan gekeken 
wat de optredende normaalkrachtenverdeling is voor deze assen door alleen 
het belastingsgeval permanent. Om deze verdeling te benaderen worden er 
puntlasten aangebracht op de kolommen zodat dezelfde 
normaalkrachtenverdeling optreedt. De aangrijpende belasting is 
weergegeven in het linker figuur van figuur 79. 
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Figuur 79. Ingevoerde belastingen op het windverband. Links de permanente belasting en 
rechts de variabele vloerbelasting. 

Variabele belastingen: 
• Vloerbelasting (4J=0,25) 

De bepaling van de variabele vloerbelasting gaat op dezelfde manier 
zolas is beschreven voor de permanente belasting. De belasting zoals 
die is ingevoerd is te zien in het rechter figuur van figuur 79. 

• Wind (4J=O) 
Voor de wind wordt uitgegaan dat de belasting aangrijpt op het 
windverband op as C. Omdat er op as B geen windverband mogelijk 
is, heeft deze een belastingsbreedte van 16,2 + 16,2/2 = 24,3 m. De 
hoogte van de gevel is gelijk aan 41 ,4 m en de breedte van het 
gebouw is 48,5 m. Verder wordt ervan uitgegaan dat 57% van de 
windbelasting die op de oostgevel aangrijpt doorgevoerd naar het 
windverband in het midden en dat alle windbelasting op de oostgevel 
aangrijpt. Windzuiging op het dak wordt ook buiten de beschouwing 
gelaten. Windwrijving wordt wel meegenomen in de belasting. De 
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totale windbelasting bestaat dan uit wind op de oostgevel in 
combinatie met windwrijving. 

Pw;rep= 0,97(0,8+0,4) = 1,2 kN/m2 

Pw;wr;rep = 0,97*0,04 = 0,04 kN/m2 

Ägevel = 41,4*24,3 = 1006 m2 

~ak = 48,5*24,3 = 1179 m2 

Fw;gavel;rep = 0,57*1 ,2*1 006 = 688 kN 
Fw;wrijving;rep = 0,04*1179= 47 kN 

Fw;tot;rep = 688+47 = 735 kN 

Belastingcombinaties: 
1 Sterkte 1a (ug) Permanent met extreme variabele vloerbelasting 
2 Sterkte 1 b (ug) Permanent met momentane variabele vloerbelasting 

en met extreme windbelasting. 
3 Uitbuiging (bg} Permanent met momentane variabele vloerbelasting 
en met extreme windbelasting. 

Scheefstand: 
Het windverband moet de stabiliteit waarborgen van het voor-, achter- en 
middengebied. De extra krachten die ontstaan door scheefstand moeten 
worden opgenomen door het windverband. Om de horizontale kracht te 
bepalen is voor het voor- en achtergebied de maximale reactiekracht 
genomen. Voor het voorgebied is deze gelijk aan 13236 kN (bc 1a) en voor 
het achtergebied is deze gelijk aan 2*4168 = 8336 kN (bc 1a). De berekening 
van het achtergebied is uitgevoerd voor één raamwerk, terwijl er zich twee 
raamwerken bevinden in het achtergebied. Het middengebied heeft een totale 
maximale reactiekracht van 55586 kN. De totale verticale belasting bedraagt 
dan: 13236 + 8336 + 55586 = 77158 kN . 
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Figuur 80: Windbelasting op het windverband. 

TUSSENGEBIED 

De maximale horizontale kracht door scheefstand, zonder de reductiefactoren 
is dan : 77158/250 = 309 kN. Deze grijpt aan knoop 18. Het betreft een 
rekenwaarde die voor elke belastingcombinatie wordt toegepast. 
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Figuur 81: Optredende nonnaaikrachten in het windverband bij belastingcombinatie 1 b. 

3.5.5.1. Diagonaal 8406,4/8,8 Warmgewalst 

De diagonalen kunnen zowel druk als trek opnemen. Hierdoor is staaf 22 
maatgevend bij belastingcombinatie 1 b, wind van rechts. In de staaf ontstaat 
dan een drukkracht en in combinatie met grootste systeemlengte zorgt ervoor 
dat deze staaf maatgevend is. 

3.5.5.1.1. Staaf 22 

Optredende normaalkracht: 
Nc;s;d =1193 kN 

TUSSENGEBIED 

Profielgegevens 8406.4/8.8 (mm): 
h : 406.4 iv : 140.6 A : 10992.0 
b : 406.4 iz : 140.6 
tw : 8.8 r : 0.0 
t,: 8.8 

Doorsnedecapaciteit 
Nc;u;d =235 * 10992 = 2583*1 03 N 

Wev: 1069.5E3 lv : 
Wez : 1069.5E3 lz : 
Wpv : 1391.4E3 11 : 

Wpz : 1391.4E3 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11 .2: 

Nc;s;d 1193*103 

Nc;u;d = 2583 * 103 = 0,462 < 1 ,voldoet. 

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 

21731.7E4 
21731 .7E4 
43463.4E4 

Het profiel is een buisprofiel, zodat er alleen maar één controle voor knik hoeft 
te worden uitgevoerd. De kniklengte van de staaf is gelijk aan die van de 
systeemlengte, deze bedraagt 13,128 m. 

F . = n 2 
* 210 * 10

3 
* 21731 * 10

4 
• 10.3 = 2613kN 

y,E 13128 2 

~ . -- J Npl;d -- ./~58~- -- 0 994 k d t 0 674 "-y.rel Fy;E ~ 2613 ' ' romme a zo a Wy;buc= ' 

1193 = 0 685 < 1 , voldoet 
0,67 4 * 2583 ' 
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3.5.5.2. Vervorming van het windverband 

Voor de uitbuiging van het windverband is de combinatie van extreme wind 
met momentane variabele vloerbelasting en scheefstand maatgevend. De 
optredende uitbuiging van het windverband is in het onderstaande figuur 
weergegeven. Maximaal buigt deze 37 mm uit, dit is 1/1119h, waarbij 
h=41 ,4m. Dit is kleiner dan de gestelde eis van 1/300h 

.e . LO Q a. LOO 

0 
0 

0 
0 
N 

.; 

Figuur 82. Optredende uitbuiging van het windverband onder invloed van 
belastingcombinatie 3 in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
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3.6. Achtergebied 

Hoofddraagconstructie van het achtergebied bestaat uit een raamwerk dat in 
de langsrichting van hert complex ongeschoord is en in de dwarsrichting 
gesteund wordt door de constructie in het middengebied door middel van 
liggers. Voor het achtergebied wordt aangenomen dat het raamwerk op as 1 
maatgevend is. De trappen en loopbruggen dragen hun belasting af aan dit 
raamwerk. Om de invoer van de belastingen te beperken wordt de belasting 
vereenvoudigd tot een q-last met een belastingbreedte van 4,0 m. Dit komt 
overeen met de breedte van de trap in het achtergebied (2,0 m) plus een 
extra 0,7 m plus de helft van de vloerbreedte van het raamwerk (1 ,3 m). De 
gevel is open voor weer en wind, maar voor de windbelasting op de kopgevel 
wordt toch aangenomen dat deze dicht is. Voor de windwrijving op de gevel 
evenwijdig aan de windrichting wordt de factor C1 verhoogd van 0,04 tot 0,1 
om op die manier een veilige marge in te bouwen. Om beter inzicht te krijgen 
hoe de wind op de constructie van het achtergebied aangrijpt is echter een 
windproef noodzakelijk. De belastingbreedte voor de wind is gelijk aan 4,1 m. 
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Figuur 83. Geometrie van het raamwerk op as 1. 

3.6.1. Raamwerk as 1 

Permanente belastingen: 
P g;rep;achtergebied= 3,0 kN/m2 

qg;rep = 3,0*4,0 = 12 kN/m 

ACHTERGEBIED 

l j1z l I I l 1zl I I l1zl I I l1zl I I l1 z l I I 1" 1 I I 1121 l 
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Figuur 84. De pennanente belasting op raamwerk as 1. 

Variabele belastingen: 
• Vloer (4J=0,25): 

• 

qq;rep = 5,0*4,0 = 20 kN/m 

Wind (4J=O): 
Winddruk en -zuiging worden gecombineerd tot een windbelasting die 
op beide kopgevels aangrijpt, zodat: 
Pw;rep = 0,92*(0,8+0,4) = 1,1 kN/m2 

Qw;rep = 1,1 *4,1 = 4,5 kN/m 

Voor wrijving (op het dak en de gevel, hoogte is 38,88 m) wordt 
aangenomen dat deze in knoop 57 aangrijpt, waarbij : 
Pw;wrijving;rep = 0,92*0,06 = 0,055 kN/m2 

Fw;kn2 en 16 = 4,5*(3,24+6,48)/2 = 22 kN 
Fw;kn17en31 = 4,5*3,24 = 15 kN 
F w;kn18 en 32 = 4,5(9,72+3,24 )/2 = 29 kN 
F w;kn33 en 40 = 4,5(9,72+3,24)/2 = 29 kN 
Fw;kn41 en48 = 4,5(9, 72+3,24 )/2 = 29 kN 
F w;kn49 en 56 = 4,5(9, 72+3,24 )/2 = 29 kN 
F w;kn57 en 64 = 4,5*3,24/2 = 7,3 kN 
F w;wrijving;kn57 = 0,055(38,88+4, 1 )113,4 = 268 kN 

De totale windbelasting in knoop 57 is gelijk aan 275 kN . 
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Figuur 85. De variabele belastingen werkend op het raamwerk op as 1. Boven de 
vloerbelasting en onder de windbelasting. 

Voor de rest wordt sneeuw en regenwaterbelasting buiten de beschouwing 
gelaten. 

Belastinqcombinaties: 
Voor elke grenstoestand (ug en bg) zijrn er 3 combinaties: 
1 a Permanent met extreme variabele vloerbelasting. 
1 b Permanent met momentaan variabele vloerbelasting met extreme 

wind. 
2 Alleen permanent. 

Uit de berekening blijkt dat voor de sterkte en stabiliteit van de kolommen en 
liggers combinatie 1 a (ug) maatgevend is. Ook voor de stijfheid van de liggers 

ACHTERGEBIED 

is deze belastingcombinatie (bg) maatgevend. Voor de maximale horizontale 
uitbuiging van het raamwerk als geheel is combinatie 1 b (bg) maatgevend. 

Scheefstand: 
De totale verticale reactie van belastingcombinatie 1a bedraagt 29071 kN. Om 
de scheefstand rekening te brengen wordt een waarde aangehouden van: 

Fequ;d = 29071/250 = 116 kN 

Deze grijpt aan bij knoop 57. Het betreft een rekenwaarde die voor elke 
belastingcombinatie wordt toegepast 
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Figuur 86. Optredende momenten (boven) en normaalkrachten (onder) van het raamwerk 
op as 1 bij belastingcombinatie 1a in deug. 
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3.6.1.1. Kolom HEM700 

Voor raamwerk in het achtergebied wordt gebruik gemaakt van standaard 
profielen . De kolommen bestaan uit HEM700-profielen. De onderste 
kolommen zijn maatgevend bij belastingcombinatie 1a in deug. In het vlak 
van het raamwerk is de constructie ongeschoord en loodrecht erop worden de 
kolommen door het middengebied gesteund. Hierbij is staaf 7 maatgevend. 

3.6.1.1.1. Staaf 7 
Optredende momenten en krachten : 

Geometrie 

·--------------------~------------·· 1 3 7 14 

6 . 4 8 0 

Momenten 

-149 
Dwarskrachten 

------------------------

- 23 . 0 
Normaalkrachten 

Figuur 87. Optredende momenten en krachten in staaf 7 bij belastingcombinatie 1a in de 
ug. 

ACHTERGEBIED 

Profielgegevens HEM700: 
h: 716.0 iy : 293.2 A: 38300.0 
b : 304.0 iz: 70.1 
tw : 21 .0 r : 27.0 
tt: 40.0 

Doorsnedecapaciteit 

Wey: 9198.0E3 ly : 
Wez : 1237.0E3 lz : 
Wpy : 10538.0E3 11 : 

Wpz: 1928.0E3 Iw: 

Nc;u;d = 235*38300 = 9000*1 03 N 
My;u;d = 235*10538*103 = 2476*106 Nmm 
Vz;u;d = 0,58*235(38300-2(304-21-2*27)40) = 2723*103 N 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Nc.s;d 4159*10 3 

Nc;u;d = 9000 * 1Q"3 = 0,462 < 1 ,voldoet. 

My;s;d 149*10 6 

M- y-;pt-.d = 2476 * 106 = 0,060 < 1 , voldoet 

329300.0E4 
18800.0E4 

1595.0E4 
21397493.5E6 

vs;d 23*103 
vu,d = 

2723 
* 103 = 0,008 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 

Controle combinaties van krachten en moment NEN 6770 11 .3: 
a1=(38300-2*304*40)/38300 = 0,365 
0,5*0,365*9000 = 1643 kN 
Vz;s;d < 0,5Vz;u;d en Nc;sd > 1643 kN, zodat gebruik moet worden gemaakt van 
formule 11 .3-2: 

4159 0,365 ---- -
149 9000 2 

2476 + 0 365- = 0,402 < 1 
1---' --

2 
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Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Omdat de kolom om de sterke as ongeschoord is worden beide assen 
gecontroleerd op knik. 

Knik om de sterke as: 

Om de kniklengte te bepalen moet eerste de inklemmingsparameter C worden 
bepaald. De kolom is aan de onderkant scharnierend verbonden. Hier mag 
een C-waarde van 5 worden aangehouden. De C-waarde aan de bovenkant 
van de kolom is gelijk aan: 

329300*10 4 329300*10 4 

----------+----------
_ _ 6=-4:..:::8-=..0 ___ ...::.3=24.;_:0:___ = 0,42 

2 * 6 * 4941 00 * 1 0 
4 

16200 

Hierbij is lbm gelijk aan de ly van een HEB700-profiel. 

Uit het nomogram volgt dat let gelijk is aan 2,5 lsys =2,5*6,48 = 16,2 m. 

F. = n
2

*210*10
3

*329300*10
4 

* 10 -3 = 260 * 10 3 kN 
y,E 16200 2 ' 

9,00*10 3 

À.y;rel = = * 3 = 0,588 , kromme a zodat Wy;buc=0,894 
26,0 10 

4159 
= 0 517 < 1 

0,894 * 9,00 * 10 3 
, 

, voldoet 
(J) y;buc * N c;u;d 

Bij knik om de zwakke as: 

De kniklengte is gelijk aan de systeemlengte van 6,48 m. 

F = n
2

*210*10
3

*18800*10
4 

* 10_3 = 9280kN 
z.E 6480 2 

/
9000 . -

"-z-rel = = \ ---- = 0,985, kromme b zodat Wz·buc-0,609 
. ' 9280 . 

ACHTERGEBIED 

De controle luidt dan: 

Nc;s;d 4159 = O 759 < 1 
(J) z;buc * Nc;u;d 0,609 * 9000 ' 

, voldoet 

Knik om de zwakke as is maatgevend. 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De lengte lkip is gelijk aan de systeemlengte en bedraagt 6,48 m. 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À. =132 J 6480*716*235 =0863 
rel ' 304*40*210*10 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wkip=0,756 
De controle is dan: 

149*106 

0,080 <1, dus voldoet. 
0,756 * 2476 * 10 6 

Controle knik- en kiQstabiliteit NEN 6770 12.3: 
De berekening is eerste orde elastisch uitgevoerd voor een op druk en buiging 
belaste staaf om de sterke as die in één richting ongeschoord is, doch 
gevoelig voor torsieknik wkip=O, 756<1. 
In de toetsing moet de grootste waarde van My;equ;s;d worden bepaald. My;mid;s;d 
bedraagt 75 kNm. 

My;equ;s;d is de grootste waarde van: 
75 kNm of 0,85*149=127 kNm 

Knik om de zwakke as is maatgevend, dus voor de combinatie van druk en 
buiging wordt de kolom om de zwakke as gecontroleerd volgens 
formule 12.3-6: 

4159 127 
1,1 - -- + 1,1 = 0,835 + 0,075 = 0,910 < 1 voldoet. 

0,609*9000 0,756*2476 
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3.6.1.2. Ligger HEB900 

De belasting van de liggers worden geschematiseerd tot een gelijkmatige q
last. In werkelijkheid wordt de ligger naast een q-last ook belast door 
puntlasten afkomstig van de loopbrug en de trappen. De ligger wordt dus niet 
gecontroleerd op plaatselijke puntlasten. Voor de kipstabiliteit worden de 
liggers in drie velden verdeeld van ieder 5,4 m. Maatgevend is staaf 69. 
Hoewel er in staaf 9 een groter moment optreedt (1190 kNm) , heerst er 
tevens een trekkracht van 259 kN, terwijl er in staaf 69 een drukkracht 
aanwez~isvan264kN . 

3.6.1.2.1. Staaf 69 
Optredende momenten en krachten: 
Geometrie 

6 9 4 2 

16 . 2Q O 

Momenten 
1172 

~ f ~=j 

Dwarskrachten 

- 3 6_:. 

Normaalkrachten 
-------------------------

- 264 

Figuur 88. Optredende momenten en krachten in staaf 69 bij belastingcombinatie 1a in de 
ug. 

ACHTERGEBIED 

Profielgegevens HEB900 (mm): 
h : 900.0 iy : 364.9 A : 37100.0 
b : 300.0 iz : 65.3 
tw : 18.5 r : 30.0 
t, : 35.0 

Doorsnedecapaciteit 

We v: 10980.0E3 ly: 
Wez : 1054.0E3 lz : 
Wpy : 12584.0E3 11 : 

Wpz : 1658.0E3 Iw: 

Nc:u:d = 235*37100 = 8719*103 N 
My:u:d = 235"12584"103 = 2957"106 Nmm 
Vz:u;d = 0,58"235(37100-2(300-18,5-2*30)35) = 2943*1 03 N 

Aanpassen krachtsverdeling NEN 6770 art. 1 0.2.6.1.1: 

494100.1 E4 
15820.0E4 

1150.0E4 
29461359.6E6 

Ook hier moet voor de ligger een extra steunmoment in rekening worden 
gebracht. De methode is gelijk aan die van paragraaf "3.5.3.1.1. Staaf 8. In dit 
geval moet voor de ligger kromme a aangehouden worden waardoor de 
factoren gelijk zijn aan ok= 0,21 en Ào = 0,2. De kniklengte wordt berekend 
volgens: 

Staaf 69 is aan de linker kant verbonden met staaf 61 en 76 en aan de 
rechterzijde aan staaf 62 en 77 

LINKS 
De inklemmingsparameter C is voor het begin en uiteinde van de staven 61 
en 76 gelijk. En heeft een waarde van : 

329300*10 4 329300*10 4 

-------- + 
c = -~3~2c...'..:40~ __ _.:9~7:=2~0- = 0,7 4 

6* 494100 *10
4 

16200 

De verhouding tussen de kniklengte Ier en de systeemlengte lsys volgt uit het 
nomogram en is gelijk aan 2, 1. 
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• Staaf 61 

lsys = 3,24 m 
FE;y = 148*103 kN 
Fv·tot·s·d = 484 kN 
e· ~ 8',49 mm 

lef= 2,1 * 3,24 = 6,80 m 
Àrel = 0,247 
n = 306 

M = -
1
- 528+ 

306 
484*849*10-3 =585kNm 

st;s;d 306-1 306-1 ' ' 

• Staaf 76 

lsys = 9,72 m 
F . = 16 4*103 kN E,y ' 
Fv·totsd = 108 kN 
e· ~ 3'1,3 mm 

lef= 2,1 * 9,72 = 20,4 m 
Àrei=0,741 
n = 152 

Mst;s;d = 1 ~2 _1 274 + 1~~~1 108 * 31,3 * 10"
3 

= 5,22kNm 

Het totale steunmoment dat op de linkerkant van de ligger aangrijpt is gelijk 
aan 5,85 + 5,22 = 11,1 kNm. Het totale rekenmoment komt daardoor op 
803+11,1=814 kNm. 

RECHTS 
Ook hier is de inklemmingsparameter C is voor het begin en uiteinde van de 
staven 62 en 77 gelijk. En heeft een waarde van: 

329300 * 1 04 329300 * 1 04 

-----+-----
3240 9720 __ = 0 37 
2 * 6 * 4941 00 * 1 0

4 
' 

16200 

De verhouding tussen de kniklengte lef en de systeemlengte lsys volgt uit het 
nomogram en is gelijk aan 1 ,65 

ACHTERGEBIED 

• Staaf 62 

lsys = 3,24 m 
FE;y = 238*1 03 kN 
Fv·tots·d = 943 kN 
e· ~ o' mm 

Mst;s;d = 

• Staaf 77 

1 
-- 207 = 0,825kNm 
252-1 

lsys = 9,72 m 
F. =267*103 kN E,y ' 
Fv·tots·d = 144 kN 
e· ~ 2'1,9 mm 

lef= 1,65 * 3,24 = 5,35 m 
Àrel = 0,194 
n = 252 

lef= 1,65 * 9,72 = 16,0 m 
Àrel = 0,580 
n = 185 

Mst;s;d = 1 ~5 _1 12,3+ 1~~~1 144*21,9*10-3 
=3,34kNm 

Het totale steunmoment per liggeruiteinde is gelijk aan: 
(0,825+3,34)/2=2,08kNm, klein dus. 

Links(knoop 41) 
M1·s·d [kNm] 803 
Msts·d [kNm] 11 '1 I 

Mtotaal·s·d [kNm] 814 I 

Rechts (knoop 42) 
1172 
2,08 
1174 

Tabel 22. Aanpassing van de momenten door aanwezigheid van steunmomenten aan het 
begin en einde van staaf 69. 

Controle enkelvoudige krachten NEN 6770 11.2: 

Ncsd 264 
- · -· = -- = 0 030 < 1 voldoet 
Ncud 8719 ' ' . 

My;s;d 1174 
-- = --= 0,397 < 1 , voldoet 
My:pl;d 2957 
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vzsd 411 - · -· = -- = 0,140 deze is ook kleiner dan 1, voldoet ook 
vz;ud 2943 

Combinaties van krachten en moment NEN 6770 11.3: 
De aanwezige normaalkracht in de ligger is klein en de dwarskracht is minder 
dan de helft van de capaciteit (Vz;s;d < 0,5Vz;u;d). zodat gebruik moet worden 
gemaakt van formule 11.3-11: 

My;s;d = 1174 = 0397 < 1 
My;u;d 2957 ' -

Controle knikstabiliteit NEN 6770 12.1.1 
Knik wordt puiten de beschouwing gelaten. Er wordt uitgegaan dat de ligger 
niet kan knikken doordat de drukkracht zeer klein is. 

Controle kipstabiliteit NEN 6770 12.2: 
De ligger heft een lengte van 16,2 m. Dit is tevens de afstand tussen de 
gaffelopleggingen. Daartussen worden de dwarsliggers uitgevoerd als 
kipsteunen op een onderlinge afstand van 5,4 m. Het laatste veld is voor de 
ligger maatgevend. Het moment aan de linkerkant van het laatste veld bij de 
kipsteun bedraagt -348 kNm en het moment aan de rechterkant is 117 4 kNm. 

~ = 348/1174 = 0,296 
lkip = (1 ,4-0,8*0,296)5,4 =6,28 m 

De relatieve slankheid is gelijk aan: 

À = 132 1 628o * 9oo * 235 = 1 02 
rel ' \1 300 * 35 * 21 0 * 1 0 3 ' 

De kipfactor wordt met NEN6770 tabel 24, kromme a bepaald. Er wordt door 
interpolatie een waarde gevonden van wk1p=0,656 
De controle is dan: 

1174*106 

-------:::- = 0,605 <1, dus voldoet. 
0,656 * 2957 * 1 06

' 

ACHTERGEBIED 

3.6.1.3. Vervorming van het raamwerk 
Voor de doorbuiging van de liggers is belastingcombinatie 1 a in de bg 
maatgevend. De maximale doorbuiging mag niet meer bedragen dan 
16200/250 =64,8 mm. De optredende doorbuiging van het raamwerk door 
belastingcombinatie 1a is in figuur 84 weergegeven. De ligger ondergaat een 
maximale doorbuiging van 12,2 mm 
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Figuur 89. De vervorming van het raamwerk op as 1 door belastingcombinatie 1a in de bg 

Maatgevend voor de maximale uitbuiging van het raamwerk is 
belastingcombinatie 1 b (wind extreem en de variabele vloerbelasting 
momentaan) in de bg. De maximale uitbuiging bedraagt 51 mm, zie figuur 85. 
Dit is 1/762h en voldoet dus aan de eis van 1/500h. De onderste kolom 
ondergaat een horizontale uitbuiging van 18,0 mm (1/360h). Dit is kleiner dan 
de eis van 21 ,6mm (1/300h), waarbij h gelijk is aan 6,48 m. 
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Figuur 90. Optredende uitbuiging van hét raamwerk op as 1 door belastingcombinatie 1b in 
de bg. 
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4. RAAMWERKVERBINDNG 

Bij de berekeningen van de raamwerken op de assen 1 ,4 en 5 en het portaal 
in het voorgebied is uitgegaan van een volledig sterke en stijve verbinding. 
Hierbij is het van belang dat de verbinding ook daadwerkelijk dit gedrag 
optreedt. Veel hangt af van het ontwerp van de verbinding. 

4.1. Ontwerp van de verbinding 

In de verbinding komen zowel de liggers als de kolommen bij elkaar en 
worden de elementen met elkaar verbonden. De krachtsoverdracht van het 
ene element naar het andere is hierbij van belang. De kolom moet met name 
de normaalkracht kunnen overbrengen aan de kolom eronder. Ook is er een 
moment aanwezig door de verticale windbelasting en scheefstand. De 
dwarskracht is klein en wordt ge'lijk gesteld op nul. Bij de ligger is het van 
belang dat deze het moment van ligger op ligger kan overdragen en dat de 
verticale belasting die op de ligger aangrijpt, wordt overgedragen aan de 
kolom. Om tot een ontwerp te komen worden eerst een aantal standaard 
verbindingen beschouwd die door middel van bouten verbonden worden. 

Kolomverbindingen 
De meest voorkomende kolomverbindingen zijn weergegeven in figuur 91. 
3 De verbinding wordt door lasplaten tot stand gebracht. De krachten 

worden door afschuiving van de bouten en stuik van de platen 
overgebracht Indien de kolommen niet dezelfde afmetingen hebben 
zijn pasplaten noodzakelijk. De verbinding is eenvoudig . Er hoeft 
geen laswerkzaamheden te worden verricht Wel zijn er veel 
lasplaten en bouten nodig om de verbinding tot stand te brengen. Uit 
architectonisch oogpunt ziet de verbinding er industrieel uit 

4 Het meest gebruikelijke is dat de kolommen worden voorzien van 
kop- en voetplaten. Krachtsoverdracht vindt plaats door stuik. De 
kolommen moet recht boven elkaar staan en de platen moeten even 
groot en vlak zijn. Vooral de eis dat de platen vlak moeten zijn heeft 
als gevolg dat de platen na het lassen, door kromtrekking, nog een 
keer moet worden gefreesd. Deze verbinding kan het beste worden 
weggewerkt in de vloeren, zodat het lijkt alsof de kolom uit één lang 
element bestaat 

5 

RAAMWERKVERBINDING 

Soms is het beter dat de ligger ter plaatse van de verbinding 
doorloopt Ook hier worden de kolommen voorzien van kop- en 
voetplaten om de aan de ligger te bevestigen. Verder moet de ligger 
worden voorzien van schotten om ervoor te zorgen dat de kracht 
rechtstreeks via de schotten naar de flenzen van de kolom wordt 
overgedragen. Door de doorgaande ligger zal het moment in de ligger 
zonder problemen worden opgenomen. Ter plaatse van de kolom 
wordt de ligger niet verzwakt door de verbinding die een groot 
moment moet kunnen overbrengen. Nu is wel de sterkte en stijfheid 
van de kolomverbinding bepalend voor de constructie. In deze 
uitvoering is door stapeling duidelijk de verticale krachtsoverdracht af 
te lezen. 

4 5 

Figuur 91 : Voorbeelden van kolomverbindingen. 

Samenvattend kan worden gezegd dat voor de kolomverbinding het van 
belang is dat de krachten in het lijf en de flenzen van de kolom direct worden 
overgedragen aan de kolom eronder. 

Ligger-kolomverbindingen 
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Figuur 92: Ligger-kolomverbindingen met links de meeste gebruikelijke verbinding met 
kopplaat Rechts wordt de trekkracht overgebracht door een lasplaat die tevens voetplaat 
is van de kolom. 

Voor de ligger-kolomverbinding die 'momentvast' moet zijn, is de verbinding 
met kopplaat het meest gebruikelijke (figuur 92 links). Afhankeli}k van de 
gevraagde sterkte en stijfheid van de verbinding kan de ligger ook worden 
voorzien van een console. De kolom kan worden versterkt met schotten om 
de sterkte en de stijfheid van de aansluiting verder te vergroten . Het moment 
wordt opgedeeld in een trek- en drukkracht ter hoogte van de flenzen . De 
trekkracht wordt overgedragen van de flens van de ligger naar de kopplaat en 
via de bouten naar de flens van de kolom die al dan niet verstijfd is. De 
drukkracht van de flens wordt door stuik naar de kolom overgedragen. De 
resterende bouten die zorgen voor de afdracht van de verticale belasting van 
de llgger naar de kolom. De dwarskracht in het lijf van de ligger wordt door de 
kopplaat en de bouten naar de flens van de kolom overgedragen. 

Een andere variant is dat het moment niet wordt overgedragen door een 
kopplaat, maar door een lasplaat die de trekkracht van de ene ligger naar de 
andere overbrengt (figuur 92 rechts) . De lasplaat is tevens voetplaat van de 
kolom. De drukkracht wordt door contactdruk overgedragen naar de 
versterkte kolom. De verticale belasting wordt opgenomen door een 
aansluitplaat Een voordeel van deze verbinding is dat er zowel een ligger
kolomverbinding als een kolom-kolomverbinding tot stand wordt gebracht. 
De verbinding 
Voor het ontwerp van de verbinding stonden een aantal uitgangspunten ten 
grondslag: 
1. De verbinding dient momentvast en stijf te zijn. 
2. Gebruik van een console is niet toegelaten in verband met de beschikbare 

ruimte onder de llgger. 
3. Het dragen moet zichtbaar zijn . 

RAAMWERKVERBINDING 

4. De verbinding van ligger-kolom en kolom-kolom vindt plaats in één 
verbinding . 

Dit heeft geresulteerd in een verbinding (zie onderstaande figuur) die een 
combinatie is van 5 van figuur 91 en het rechter plaatje van figuur 92. 

Figuur 93: Een principe detail van een ligger-kolomverbinding (opengewerkt). 

De kolommen zijn voorzien van kop- en voetplaten. Op de kolommen worden 
de liggers geplaatst en vastg•emaakt met bouten. Ter plaatse van de 
kolomflens is de ligger voorzien van schotten om de verticale belasting direct 
van kolom naar kolom over te brengen. De lijven van de liggers worden 
verbonden door middel van lasplaten. Om de platen te kunnen bevestigen zijn 
de bouten van de liggers al aan de lijven gelast. De moeren kunnen dan 
eenvoudig van de buitenkant worden aangedraaid. Vervolgens wordt de 
bovenste kolom op de liggers geplaatst. Door de opbouw is duidelijk te zien 
dat de ligger gedragen wordt door de kolom. 

De kop- en voetplaten van de kolommen hebben twee constructieve functies: 
ze zorgen ervoor dat de normaalkrachten van de flenzen van de ligger worden 
overgebracht (buitenste deel) en dat de kolom een inklemming krijgt 
(middelste deel) . De verticale belasting van de ligger, als ook die van de 
kolom erboven, wordt via schotten naar de kolom eronder overgebracht. De 
lasplaat zorgt ervoor dat het lijf meewerkt bij opbrengen van het moment. 
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