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Voorwoord 

Bij een lichte draagconstructie blijft vaak de constructie direct in het zicht. De krachtswerking is 

zichtbaar en bepaalt de vormgeving, waardoor de constructie de bepalende factor voor het 

architectonische ontwerp is. 

Dit is hetgeen mij aanspreekt aan het constructietype 'Iichte draagconstructie' en heeft mij doen 

beslissen een afstudeeronderwerp in deze richting te zoeken. 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport bestaande uit twee delen. Deel I geeft de resultaten van het gedane 

onderzoek. Deel II van dit rapport geeft het resultaat van de ontwerpfase waarbij de 

onderzoeksresultaten zijn toegepast In een ontwerp. Voor informatie betreffende het 

afstudeeronderwerp wordt u verwezen naar de inleiding van dit rapport. 

Bij dezen wil ik iedereen bedanken die mij heeft begeleid tijdens deze afstudeerperiode. In het 

bijzonder Dhr. ir. W.J.J. Huisman, Dhr. ir. A.P.H.W. Habraken en Mevr. dr. ir. M.C.M. Bakker voor 

hun inhoudelijke bijdragen, altijd kritische blik enjuiste wijze van motivatie. 

Eindhoven, november 2008 

Marielle Rutten 
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SamenvaHing 

Het ontwerpen van een pneu-tensegrity staat als hoofddoel centraal binnen dit afstudeeronderzoek. 

Een pneu-tensegrity is een constructie bestaande uit een continu systeem van trekelementen en een 

discontinu systeem van drukelementen waarbij de op druk belaste staven worden uitgevoerd als 

pneumatische elementen. Het idee is gebaseerd op een combinatie van de twee constructieprincipes: 

een tensegrity, een constructie bestaande uit een continu systeem van trekelementen (kabels) en een 

discontinu systeem van drukelementen (stalen/aluminium staven) en een pneumatische construct ie, 

een constructie bestaande uit een tlexibel materiaal waarbij de stabiliteit wordt verkregen door te 

werken met een permanente luchtdruk. Voornaamste voordelen van een pneu-tensegrity: een heel 

laag constructiegewicht per m2 en pneumatiek die kan worden ingezet als hulpmiddel in het 

u itvoeringsproces. 

Voorafgaande aan de ontwikkeling van een pneu-tensegrity, is onderzoek gedaan naar de 

constructieve consequentie van een vormwijziging in een cable-dome, een op tensegrity gebaseerde 

constructie voor daken. Tensegrity structuren hebben te maken met vaste ontwerpregels. Interessant 

is te onderzoeken of 'vrijere' vormen met behulp van een tensegrity kunnen worden gecreeerd 

bijvoorbeeld is het mogelijk bij een cable dome een combinatie van bolle en holle structuren te 

realiseren binnen een systeem. 

Doelstelling afstuderen: "Het onderzoeken van de constructieve mogelijkheden naar het creeren van 

'vrijere' vormen met tensegrity-constructies in combinatie met pneumatisch voorgespannen 

elementen als onderdeel van de hoofddraagconstructie en het toepassen van het onderzoekresultaat in 

een ontwerp". 

Het onderzoek 

Het onderzoek is in drie fasen opgedeeld, samen leiden deze tot het ontwikkelen van een pneu

tensegrity waarin wordt gestreefd naar het creeren van 'vrijere' vormen. 

Onderzoeksfase 1 Analyse van een cable dome 
Het softwarepakket GSA is gekozen voor het modeleren van de cable dome. De stijfheid van een 

cable dome is afhankelijk van de verplaatsing. Er wordt evenwicht gevonden in de vervormde 

situatie, hiervoor moet niet-Iineair worden gerekend. Het 3D computermodel is opgebouwd uit bars 

(elementen welke enkel trek en druk kunnen opnemen), de oplegpunten zijn scharnierend. De 

constructie wordt onder een voorspanning gezet door deze opleggingen een voorgeschreven 

verplaatsing te geven. Dit 3D computermodel vormt de basis van het vormvarianten onderzoek. 

Onderzoeksfase 2 Vormvariantenonderzoek 
Varianten in de vorm zijn: Recht - Bol - Hoi als vorm van de doorsnede, 2 ringen - 3 ringen als aanta) 

ringkabe)s,6 hoek - 8 hoek - 12 hoek als vorm van het grondvlak, Geigerdome - Fullerdome als type 

cable dome. 

De cable dome bestaat uit kabels voor de trekelementen en in dit stadium stalen staven voor de 

drukelementen. De constructie met een overspanning van 24 meter wordt naast een voorspanning 

belast met een gelijkmatig verdeelde belasting en een lokale punt last. Aile varianten zijn met elkaar 

vergeleken op basis van het staalgewicht. Op basis van dit criterium zijn twee rangschikkingen 

gemaakt: staalgewicht, cable dome met enkel de interne constructie (kabels en staven) en 

staalgewicht, cable dome met zowel de interne (kabels en staven) als externe constructie (drukring). 

De holle Geiger dome met de zeshoekige grondvorm en twee ringen komt als beste uit het onderzoek 
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in de categorie 'staalgewicht, cable dome met enkel de interne construct ie' naar voren. Hieruit kan 

dus worden geconcludeerd dat het toevoegen van constructie elementen niet een dusdanig voordeel 

heeft dat hierdoor de kabels zodanig in diameter afnemen dat het totaal aan kilogram staal 

vermindert. Geiger dome met de twaalfhoekige grondvorm en twee ringen komen als beste uit het 

onderzoek in de categorie 'staalgewicht, cable dome met zowel de interne als externe constructie' 

naar voren. Het aantal kilogram staal waaruit de drukring bestaat is meer dan de hoeveelheid staal 

waaruit de totale interne constructie (kabels+staven) be staat. De drukring is dus een belangrijke 

factor bij het be palen voor het aantal kilogrammen staal van het ontwerp. 

Onderzoeksfase 3 Pneu-T ensegrify 
Met het computerprogramma GSA wordt een pneumatische staaf, een lijnvormig element van een 

flexibel materiaal waarbij de stabiliteit wordt gerealiseerd door te werken met een permanente 

luchtdruk, gemodelleerd. Met dit model wordt het stijfheidgedrag van de gedrukte 'bailon' 

onderzocht. Uit dit model voigt een fictieve EA. Bepalende factoren voor de EA zijn de grootte van 

de diameter van de pneumatische staaf en de hoogte van de interne druk. Beide waarden kunnen maar 

beperkt worden opgevoerd, de maatgevende factor hierbij is de spanning in de huid van de pneu. 

Gezocht is naar een sterk membraan zodat een zo stijf mogelijke pneu kan worden gerealiseerd. 

Gekozen is de pneumatische staaf te maken van een 'braided tube', een geweven/gevlochten buis. 

Carbon vezels worden gebruikt als basis. Dit resulteert in een pneumatische staaf met een diameter 

van 325mm, een interne druk van lObar en een fictieve EA van 477'IO~/mm2 ·mm2
• Deze staafkan 

een maximale externe belasting van 70kN opnemen. 

Deze fictieve EA is als eigenschap van de drukstaven invoeren in het 3D computermodel van de 

optima Ie basisvorm van de cable dome (resultaat uit het onderzoeksfase 2). Hiermee kan worden 

gekeken of de pneumatische staaf kan functioneren als drukelement in deze tensegrity. 

Geconcludeerd kan worden dat de pneumatische staaf van het materiaal MR5405 (gevlochten buis) 

sterk en stijf genoeg is om als drukstaaf te worden toegepast in een rechte cable dome, type Geiger, 

grondvorm een twaalfhoek en met twee ringen. Hiermee is aangetoond dat een pneu-tensegrity in de 

vorm van een cable dome mogelijk is. 

Het ontwerp 

Het ontwerp is in drie fasen opgedeeld, samen leiden deze tot een ontwerp waarbij voorgaand 

gepresenteerd onderzoekresultaat wordt toegepast. 

Ontwerpfase 1 Onfwerpomschrijving 
Binnen het afstudeerproject wordt een ontwerp gemaakt met een pneu-tensegrity constructie. Als 

opdracht is gekozen voor het ontwerpen van een mobiele overkapping voor een festival. De 

overkapping moet geschikt zijn als overdekte dansgelegenheid, waarbij het plaatsen van een klein 

podium onder de overkapping tot de mogelijkheden moet behoren. Tijdens het afstuderen wordt een 

mogelijke locatie gekozen om het ontwerp in te plaatsen. Dit zijn de jaarlijks terugkerende 

dansfeesten op Aquabest 'Extrema Outdoor'. Bij het ontwerp dient rekening te worden gehouden met 

de trendy sfeer van deze feesten. 

Ontwerpfase 2 Varianfenonderzoek 
Er dient een gewenste vormgeving te worden gezocht van een pneu-tensegrity waarbij de constructie 

de basis is van het architectonische ontwerp. Er wordt gestreefd naar een dakconstructie met een 

kunstzinnig uiterlijk, onderscheidend van de gerealiseerde cable domes. Uitgangspunten voor de 

vorm van het ontwerp is een model waar een overgang van hoi naar bol is gerealiseerd binnen een 

systeem. Hiervoor is een model ontwikkeld: van een holle cable dome is het midden stuk verwijderd 
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en vervolgens omgekeerd teruggezet, de hele constructie is omgedraaid waardoor een overgang 

ontstaat van hoi naar bol. Verschillende constructieve vonnen op basis van dit idee zijn onderzocht 

en wederom beoordeeld op het staalgewicht die de varianten bezitten. 

Geconcludeerd kan worden dat met een neerwaartse belasting variant I b (waarbij het dak eerst in 

vorm omlaag gaat en vervolgens gaat de punt van de tensegrity naar boven) het meest efficient is. 

Variant la is het spiegelbeeld van variant lb. Daarom kan worden geconcludeerd dat bij een 

opwaartse belasting de variant la (waarbij het dak eerst in vonn omhoog gaat en vervolgens gaat de 

punt van de tensegrity naar beneden) met het minste aantal kilogram staal kan worden 

gedimensioneerd. Wanneer een open tensegrity constructie (een overkapping) in zomerperiode de 

functie van het ontwerp is kan dus het beste gekozen worden voor variant la (opwaartse wind 

maatgevend), wanneer het gaat om een gesloten tensegrity constructie kan het beste voor het ontwerp 

van variant I b worden gekozen (sneeuw maatgevend). 

De variant met de 'hol-bol' vonn (variant la en 1 b) zijn beide gunstigere dan een standaard cable 

dome als naar het staalgewicht wordt gekeken. Wanneer de standaard cable dome (koepelvonn) 

wordt uitgevoerd met te lichte kabels bezwijkt de cable dome. De vonn die dan ontstaat is de vonn 

van een cable dome van de variant 1 b, een vonn met 'hol-bol' overgang. Een logisch gevolg is dat 

wanneer een constructie in zijn bezweken vonn wordt ontworpen de kabels lichter kunnen worden 

gedimensioneerd. 

Ontwerpfase 3 Definitieve ontwerp 
De pneu-tensegrity van variant la is gekozen als basis voor het definitieve ontwerp. De overkapping 

zal enkel worden gebuikt in de zomerperiode, belastingsgeval wind maatgevend. De pneu-tensegrity 

is een geheel open constructie, een afdichting is nodig om het dak water en wind dicht te maken. 

Gekozen is om het dak te bedekken met eveneens pneumatische elementen van ETFE-folie, een goed 

alternatiefvoor de starre transparante bouwmaterialen zoals glas. 

De pneu-tensegrity wordt opgehangen aan zes kolommen, hierdoor ontstaat een zwevend effect wat 

perfect aansluit bij de zwevende pneumatische staven in het netwerk van kabels in de dakconstructie 

zelf. 

De overspanning van de overkapping is 30 meter en is bepaald aan de hand van constructieve 

mogelijkheden van een ontwerp met een pneu-tensegrity. Hier wordt de beperking van een pneu

tensegrity merkbaar. Bij een overspanning groter dan 30 meter bezwijkt de constructie onder invloed 

van de neerwaartse belasting van de wind. Om te voorkomen dat de constructie bezwijkt, moet de 

voorspanning worden verhoogd. Een toename van de krachten betekent ook een toename van de 

kracht in de pneumatische staven. Omdat deze kracht niet hoger mag worden dan 70kN (maximaal op 

te nemen kracht van onderzochte pneus) geeft dit het constructieve systeem zijn begrenzing. 

De pneumatiek van de drukelementen wordt ingezet als hulpmiddel in het uitvoeringsproces. De 

pneu-tensegrity wordt voorgespannen door het opblazen van de pneumatische elementen. Aile 

elementen (pneus en kabels) zijn aan elkaar verbonden en op locatie dienen enkel de pneus te worden 

voorzien van een interne overdruk. Hierdoor worden de kabels uit elkaar getrokken en zo ontstaat een 

voorgespannen systeem. Middels computennodellering is deze situatie getoetst, het opblazen van de 

pneus is nagebootst door de elementen in het GSA model te verwannen. Door het verwarmen worden 

de staven groter, hierdoor worden ook de kabels groter en zo komt het gehele systeem onder spanning 

te staan. De berekening van het ontwerp sluit hierbij aan met de wijze van uitvoering en laat dus zien 

dat het mogelijk is om een voorspanning in een tensegrity te kregen door het opblazen van 

pneumatische elementen toegepast als drukstaven. 
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Inleiding 

Lichte draagconstructies zij n constructies met een relatief laag constructiegewicht per m2 waarbij 

efficient gebruik wordt gemaakt van het materiaal, enkel be last op trek en druk en waarbij er een 

sterke relatie is tussen vormgeving en krachtenverloop. 

Het belangrijkste kenmerk, het lage gewicht per m2
, wordt veroorzaakt doordat de toegepaste 

constructiematerialen zo efficient mogelijk worden gebruikt. Zij worden enkel be last op 

normaalkrachten. Trek is het meest gunstig, gevolg door druk. Bij druk moet namelijk extra aandacht 

worden besteed aan het fenomeen knik. Bij buiging worden enkel de uiterste vezel belast tot de 

maximale toelaatbare spanning waardoor het materiaal niet optimaal wordt benut. Daarom dient het 

optreden van buiging zoveel mogelijk te worden voorkomen. Een ander kenmerk is dat er bij lichte 

draagconstructies veelal gerekend wordt met niet-lineair gedrag. De kracht is afhankelijk van de 

vormverandering van de constructie. 

Het kiezen voor het toepassen van een lichte draagconstructie kan een groot aantal voordelen bieden: 

• Esthetisch bijzondere constructies, vormgeving en krachtenverloop hebben een sterke relatie. 

Er ontstaan fascinerende vormen omdat ze een elegante, transparante en organische 

uitstraling kunnen hebben en de vorm tevens constructief functioneel is. 

• Grote overspanningen kunnen worden bereikt mede door het lage constructiegewicht per m2
• 

• Veel prefab elementen kunnen worden toegepast waardoor montagetijd kan worden beperkt. 

• De constructies kunnen goed worden gebruikt als tijdelijke constructie en kunnen geschikt 

zijn voor hergebruik. 

• Economische en ecologische voordelen omdat er weinig materiaal wordt gebruikt en weinig 

energie nodig is om het gebouw te realiseren. 

Naast de genoemde voordelen hebben lichte draagconstructie natuurlijk ook hun beperkingen. De 

volgende nadelen kunnen worden genoemd: 

• 

• 

• 

Ondanks dat een stabiele constructie is gerealiseerd zullen er grote vervormingen optreden 

door de veranderlijke belasting. Indien dit niet gewenst is zullen hiertegen maatregelen 

moeten worden genomen. 

Lichte draagconstructies vereisen meer aandacht op het gebied van geluids- en warmte

isolatie. 

De ervaring van Nederlandse bedrijven met lichte draagconstructies is beperkt waardoor de 

bouw van lichte draagconstructies in Nederland schaars blijft. 

Op het gebied van lichte draagconstructies zijn veel constructies denkbaar: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Open staalconstructies 

Getuide constructies 

Kabelconstructies 

Tensegrity-constructies 

Mechanisch voorgespannen membraanconstructies 

Hydraulisch voorgespannen membraanconstructies 

Pneumatisch voorgespannen membraanconstructies 

Dome constructies 

Schaal constructies 

Hybride constructies (combinatie van basissystemen) 
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Membraan / kabel / tensegrity-constructies zijn constructies die trek en drukkrachten gescheiden 

opnemen. Trekkrachten worden opgenomen in de trekelementen en drukkrachten in de 

drukelementen, zo ontstaat een optimale constructie. Door nu ook nog eens materialen te laten doen 

waar ze goed in zijn, worden de constructieve elementen helemaal optimaal benut. Zo worden by. 

kabels en membraan toegepast om trekkrachten op te nemen en staven om drukkrachten op te nemen. 

Door gebruik te maken van voorspanning worden de trekelementen in elk belastingsgeval op trek 

belast. Zolang de trekelementen op de constructie niet spanningsloos zijn is de stabiliteit van de 

constructie gewaarborgd . Dit principe van voorspanning is terug te vinden in onder andere de 

volgende ruimtelijke constructies, deze twee typen constructies zullen centraal staan binnen dit 

afstudeerproject [A.1]: 

• Tensegrity-constructies 

Dit is een constructie bestaande uit een continu systeem van trekelementen en een discontinu 

systeem van drukelementen. Voorbeelden tensegrity-constructies zie figuur 1 en figuur 2 

fi2uur 1. David's Gei2er cable dome 

figuur 2, Needle tower, Snelson 

• Pneumatische constructies 

Bij pneumatische constructies wordt de vereiste voorspanning behaald uit luchtdruk. Door een 

bepaalde overdruk te creeren onder een membraan of tussen twee membranen, kunnen gewenste 

vormen worden gecreeerd. De vorm van het ruimtelijk gekromd doek is hierdoor veelal synclastisch, 

kromming in twee gelijke richtingen. De stabiliteit wordt verkregen door het werken met een 

permanente overdruk. Eventueel worden de krachten in het doek verminderd met een kabelnet. 

Voorbeelden pneumatische constructies zie figuur 3 en figuur 4. 
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figuur 3, Eden project, Cornwall 2001 

fie:uur 4. BMW Museum. Mfinchen 

In het vooronderzoek is veel inforrnatie terug te vinden betreffende pneumatisch voorgespannen 

membraanconstructie en tensegrity constructies. De resultaten uit het vooronderzoek worden als basis 

gebruikt voor het vervolgtraject van het afstuderen, het vooronderzoek is te vinden in het 

bij lagenrapport 'B ij lage I: Vooronderzoek' . Door te kij ken naar de bestaande projecten en de 

bestaande literatuur zijn ideeen opgedaan voor verder onderzoek. 

Door gebruik te maken van pneumatisch voorgespannen elementen wordt de mogelijkheid gecreeerd 

een zeer lichte constructie te ontwerpen. De pneumatisch elementen zijn meestal de secunda ire 

constructie met hoofdzakelijk een bouwfysische functie. Ze isoleren en zorgen voor een water- en 

winddicht gebouw. Daamaast is het membraan transparant (doorzichtig) of translucent 

(doorschijnend). Een efficientere toepassing is een pneumatische constructie waarbij de uit onder 

luchtdruk staande elementen worden toegepast als onderdeel van de hoofddraagconstructie met dus 

een constructieve en bouwfysische functie . 
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Een op tensegrity gebaseerde constructie wordt veelal toegepast bij kunstwerken en als constructie 

voor daken (koepels met grote overspanningen, cable domes). Interessant is te onderzoeken of 

'vrijere' vormen met behulp van een tensegrity kunnen worden gecreeerd bijvoorbeeld is het 

mogelijk een combinatie van bolle en holle structuren te realiseren . 

Een tensegrity waarbij de massieve staven vervangen zijn door luchtgevulde elementen kan ervoor 

zorgen dat de constructie nog lichter wordt. Dit is een zogenoemde pneu-tensegrity, is een constructie 

bestaande uit een continu systeem van trekelementen en een discontinu systeem van drukelementen 

waarbij de op druk belaste staven worden uitgevoerd als pneumatische elementen. Een onderzoek op 

het gebied van pneu-tensegrity is vereist om te zorgen dat verdere ontwikkeling plaatsvindt. 

Doelstelling afstuderen: 

"Het onderzoeken van de constructieve mogelijkheden naar het creeren van 'vrijere' vormen met 

tensegrity-constructies in combinatie met pneumatisch voorgespannen elementen als onderdeel van 

de hoofddraagconstructie en het toepassen van het onderzoekresultaat in een ontwerp". 

In deel I van dit rapport wordt ingegaan op het gedane onderzoek en de behaalde resultaten. Deel II 

toont u het gemaakte ontwerp. 
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Deel I: Onderzoek no or Pneu-Tensegrity 
constructies 

Onderzoek van Marielle Rutten t.b.v het afstudeerproject voor de studie voor Bouwkundig Ingenieur 

aan de faculteit Bouwkunde van de TVle, afstudeerrichting ConstructiefOntwerpen. 

Titel afstudeerproject: 

Pneu-Tensegrity, 
"Tensegrity-constructies in combinatie met pneumatisch voorgespannen 

elementen als onderdeel van de hoofddraagconstructie" 
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1. Onderzoeksfasen 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke stappen zijn genomen bij het uitgevoerde onderzoek. Doel 

van het onderzoek is: "Het onderzoeken van de constructieve mogelijkheden naar het creeren van 

'vrijere' vormen met tensegrity-constructies in combinatie met pneumatisch voorgespannen 

elementen als onderdeel van de hoofddraagconstructie". 

Een op tensegrity gebaseerde constructie wordt veelal toegepast bij kunstwerken en als constructie 

voor daken (koepels met grote overspanningen, cable domes). Het zijn zeer lichte constructie waarbij 

grote overspanningen mogelijk zijn. Een tensegrity waarbij de massieve staven vervangen zijn door 

luchtgevulde elementen kan ervoor zorgen dat de constructie nog lichter wordt en eventueel het 

bouwproces vereenvoudigd. Een onderzoek op het gebied van pneu-tensegrity is vereist om te zorgen 

dat verdere ontwikkeling plaatsvindt. 

Opvallend is dat de vorm van de tensegrity die wordt toegepast bij gebouwconstructies veelal 

koepelvormig is. Het is interessant te onderzoeken of'vrijere' vormen met behulp van een tensegrity 

kunnen worden gecreeerd bijvoorbeeld door een combinatie van bolle en holle structuren te 

realiseren . 

Het onderzoek is opgebouwd uit drie fasen. 

1.1. Onderzoeksfase 1, Analyse van de Cable dome 

In het onderzoek worden in het begin een drietal basisvormen geanalyseerd, zie figuur 5. 

,11, 11 ,l1, l1, 11, 11 ,l1,< l1, Ll , , , , , 'L" " 
~ * 

,Ll,l1, Ll , l1, 11, L1, L1 ,l1, L1 , , , , , 'L' h , , , 

A ,. 

figuur 5, Te onderzoeken basisvormen, Recht-Bol-Hol 

Deze 2-dimensionale basisvormen worden berekend middels een handberekening waann 

krachtenverloop (met behulp van een cremona-diagram) en verplaatsing (met behulp van een Williot

diagram) worden bepaald. Vervolgens wordt een 20 computermodel (met behulp van het 

computerprogramma GSA) gemaakt van de drietal basisvormen en worden de handberekeningen 

vergeleken met deze computermodellen. Een laatste stap is dan het realiseren van 3D 

computermodellen (tevens in het computerprogramma GSA) om het constructieve gedrag op 30-

niveau te analyseren. 

1.2. Onderzoeksfase 2, Vorm-varianten 

Met een 36-tal 3D-computermodellen wordt een onderzoek gestart met aJs doel: de constructieve 

consequenties welke vormwijzingen hebben analyseren en zoeken naar een optimale vorm. Varianten 

in de vorm zijn dan: 

• Recht / bol / hoI -7 zie figuur 5 
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• Grondvorrn: 8 hoek / 12 hoek / 16 hoek -7 zie figuur 6 

Zeshoek Achthoek Twaalthoek 

figuur 6, Te onderzoeken basisvormen, Zesboek-Achthoek-Twaaltboek 

• 2 ringen / 3 ringen -7 zie figuur 7 

2 ringen 3 ringen 

figuur 7, Te onderzoeken basisvormen,2 ringen - 3 ringen (voorbeeld betreft een zesboekige geiger dome) 
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• Geiger dome / Fuller dome ~ 

Geiger dome Fuller dome 

figuur 8, Te onderzoeken basisvormen, Geiger dome - Fuller dome (voorbeeld betreft zeshoekige 

grondvorm met 2 ringen) 

1.3. Onderzoeksfase 3, Pneu-Tensegrity 

Een volgende stap in het onderzoek is het modelleren van een pneumatische staaf (lijnvormig 

element van een flexibel materiaal waarbij de stabiliteit wordt verkregen door te werken met een 

permanente luchtdruk, voorbeeld zie figuur 9) in het computerprogramma GSA. Hiermee wordt het 

stijfheidgedrag van de gedrukte 'bailon' onderzocht. Uit dit model voigt een fictieve EA. Deze 

fictieve EA wordt als eigenschap van de drukstaven ingevoerd in het 3D computermodel van de 

optimale basisvorm van de cable dome (resultaat uit het onderzoeksfase 2). Vervolgens wordt het 

nieuwe gedrag geanalyseerd. 

figuur 9, Exibition Hall, Festo 
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2. Onderzoeksfase 1 

2.1. Analyse cable dome 20 

De Geiger dome, figuur lOis als uitgangspunt 

genomen ter analyse van het krachtenverloop 

in een cable dome [D.2]. Deze cable dome 

kan geanalyseerd worden door de constructie 

op 2D niveau te bekijken. De ringkracht wordt 

vervangen door een radiale kracht, zie figuur 

11. In deze figuur is dit getekend voor een van 

de acht segmenten van de Geiger dome. 

I 
i 
Fring 

figuur 11, Evenwicht van de ringkabel 

figuur 12, Evenwicht van voorspankrachten 

(Illd T/I·I. ""·1 - 1 1 1.!1l1 

fi2uur 10. Suncoast dome. David's Gei2er cable dome 

Op het systeem wordt voorspanning aangebracht. 

Deze horizontale krachten (H I tim H4) maken 

evenwicht met de kracht Rl tim R5, zie figuur 12. 

De draagkracht van het systeem wordt bepaald door twee factoren [D.2]: 

• De maximale toelaatbare spanningen in de elementen mag niet worden overschreden. 

• De belasting is maximaal als in aile elementen nog net spanning aanwezig is. Geen enkel 

element mag spanningsloos zijn, anders gaan de kabels slap hangen. 
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2.1.1. Vormvastheid constructie 

De cable dome wordt als eerste getoetst op zijn vormvastheid. De theorie is afkomstig uit Dictaat 

Mechanica 3, statisch onbepaalde constructies [E.2]. 

Om een lichaam met schamierende knopen vormvast te maken dient het aantal staven gelijk te zijn 

aan 2K-3 (K = aantal knopen) met voorwaarde dat staven doelmatig verbonden worden. 

Voorbeeld: 

K = 6 en S = 8, S < 2K-3 -7 Niet vormvast K = 6 en S = 9, S = 2K-3 -7 Vormvast 

Wanneer we nu de doorsnede van de cable dome van Geiger analysen met behulp van bovenstaande 

theorie kunnen de volgende conc1usies worden getrokken. Op 2D niveau is de cable dome als we het 

als lichaam beschouwen niet vormvast. 

K = 18 en S = 29, S < 2K-3 -7 Niet vormvast 

Om de doorsnede van de cable dome vormvast te maken zullen aanpassingen moeten worden 

aangebracht. Hieronder een tweetal voorbeelden. 

K = 18 en S = 33, S = 2K-3 -7 Vormvast 

K = 18 en S = 33, S = 2K-3 -7 Vormvast 

- 12 -



T U / e techn lsche un lversilelt eindhoven 

Een vonnvast lichaam met scharnierende knopen, dat voldoet aan S=2K-3 en met een vaste wereld is 

verbonden door middel van 3 onafhankeJijke ondersteuningscomponenten, is een statisch bepaalde 

constructie. De constructie moet dan voJdoen aan: 

S+R = 2K (S = aantal staven, R = aantal reacties, K = aantal knopen) 

i 
K = 6, S = 9 en R = 3, S+R = 2K ~ Vonnvast en Statische bepaald 

Ook wanneer de oplegpunten worden meegenomen voldoet de doorsnede van de cable dome niet aan 

de voorwaarde voor vonnvaste constructie. Dit betekent dat de constructie op zich niet stabiel is. 

K = 18, S = 29 en R = 3, S+R < 2K ~ Niet vormvast 

De volgende stap is het beschouwen van de cable dome op 3D niveau. Hiervoor gelden de volgende 

regels. Om een ruimtelijk lichaam met schamierde knopen vonnvast te maken geldt de volgende 

fonnule: 

S = 3K-6 

De statische bepaaldheid wordt bepaald met de fonnule: 

S+R=2K 

K = 72 en S = 112, S < 3K-6 ~ Niet vormvast 

K = 72, S = 112 en R = 16, S+R < 2K ~ 

Niet vonnvast 
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Om de cable dome als ruimtelijk lichaam met scharnierende knopen toch vormvast te krijgen is een 

zekere voorspanning vereist Door het aanbrengen van een zekere voorspanning worden de elementen 

in evenwicht gebracht met elkaar. De stijfheid in de constructie is afhankelijk van de verplaatsingen, 

kinematisch niet-lineair ook wei geometrisch niet-lineair gedrag, In deze fase van het onderzoek 

wordt het 20 model eerst lineair berekend. Dit is mogelijk door de knopen in plaats van scharnierend, 

momentvast te verbinden. Bij een symmetrische belasting blijven deze momenten zeer gering en 

daarom verwaarloosbaar klein waardoor een analyse op deze wijze is toegestaan. 

Daarnaast moet nog worden vermeld dat in beide onderzoeken rowel 20 als 3D gerekend is met 

fYsische lineair materiaalgedrag. Er wordt van uitgegaan dat het materiaal voldoet aan de wet van 

Hooke, er is dus een lineair verband tussen spanningen en rekken. 

2.1.2. Handberekening. krachtenanalyse 

Cremona-diagram 
Met behulp van de cremona-diagram kan het krachtenverloop van het gehele systeem worden 

onderzocht Dit diagram is een verzameling van aile grafische knoopevenwichten (krachten 

veelhoek) van een constructie in een figuur. Hiermee kan de grootte van de staafkracht worden 

bepaald (trekkracht (+) en drukkracht (-)). Door de grootte enlofrichting van de krachten te wijzigen 

veranderd de constructie van vorm, deze relatie is goed te aanschouwen met behulp van de 

diagrammen. De theorie is afkomstig uit Dictaat Mechanica 2a, spanningen [E.l]. Voor korte 

omschrijving over het opstellen van een cremona-diagram zie het bij lagenrapport 'Bijlage 2.1: 

Theorie opstellen cremona-diagram' . 

In figuur 13 is een cremona-diagram te zien van een rechte cable dome. 

+Rl +R2 +R3 +R4 +RS 

Rl R2 R3 I R4 RS 

figuur 13, Krachtenanalyse van rechte cable dome belast door horizon tale kracht 
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Uitgangspunten 
Door nu de hellingen van de bovenkabels (G-kabel) te veranderen ontstaat een andere 

krachtenverdeling en de constructie veranderd van vorm, Zo kunnen holle en bolle cable domes 

worden gevormd, zie figuur 14. Voor een goede vergelijking zijn enkele basis uitgangspunten 

vastgelegd: 

• Voor aile gevaJlen blijft de Fh (horizontale kracht) gelijk. 

• Voor aile gevallen blijft de helling van de diagonalen (D) gelijk. 

• Voor aile gevallen blijft de totale constructie hoogte (h) gelijk en ook de verdeling van hi en 

h2. 

• Voor aile gevallen blijft de totale overspanningen (L) gelijk. 

• De afstand tussen drukstaven (Ll) blijft gelijk. 

v L1 v L1 v L1 v L1 v L1 v L1 v L1 v L1 v L1 v 
/l )J 71 71 /I L 71 II 11 /I /I figuur 14, Uitgangspunten krachtenanalyse 

% v )J 

Vergelijking rechte-. bolle- en holle cable dome. enkel Fh. 
De verdeling van de krachten tussen de ringkabel, diagonalen, staven en bovenkabel (G) verandert 

wanneer de vorm van de structuur wijzigt, zie figuur 15. Er kan worden geconc1udeerd dat hoe 

kleiner de helling van de bovenkabel, hoe kleiner de kracht in de diagonaal, ringkabel en 

drukelementen en hoe hoger de kracht in de bovenkabel zelf. Dit is logisch te verklaren omdat de 

bovenkabel dan ook steeds meer in de werklijn ligt met de uitwendige belasting. 
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Rl+ 

Rl 

R2 I R3 

R2 I R3 F1 

R5 ® G4 
(2) 

P4 

04 
R4 

"-----:R3==-=--~® 

Rl 

R4 

FH 

R5 

R5 

figuur 15, Kracbtenanalyse bolle- en bolle structuur be last door borizontale kracbt 
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Yergelijking rechte-, bolle- en holle cable dome, enkel Fv. 
Een gelijke analyse kan worden gemaakt om te onderzoeken wat de invloed is van verticale belasting 

op een cable dome. Ais eerste wordt daarvoor gekeken naar het systeem zonder voorspanning met 

enkel verticale belasting. Oit betreft dus een vakwerkconstructie en geen cable dome, er ontstaan 

namelijk drukkrachten in kabels, die deze niet kunnen opnemen. Voor deze diagrammen zie het 

bijlagenrapport ' Bijlage 2.2: Cremona-diagram verticale belasting' . 

In het diagram is te zien dat bij een deel van de krachtenveelhoeken de bovenkabels en diagonalen bij 

de knoopanalyse wijzen richting de knoop. Oit wijst erop dat er in de diagonalen en bovenkabel een 

drukkracht aanwezig is. Het systeem kan eigenlijk worden vereenvoudigd door een ligger op twee 

steunpunten met een q-Iast. Hier bevindt zich ook onderin trek en bovenin druk. 

Wanneer de vonn van het systeem wijzigt naar een bolle dome wijzigen de verhoudingen van de 

verdeling van de krachten. Te zien is dat bij deze variant enkel RS van de ringkabels onder druk staat 

en aile diagonalen blijven onder trek. Omdat de oplegging vast zijn aangenomen ontstaat bij deze 

variant een drukboog in de bovenstaven. 

Bij de analyse van een holle vonn, nemen de krachten in de diagonalen en drukstaven toe. Bij deze 

variant staan de ringkabels RS en R4 onder een drukkracht en tevens diagonaal 04. 

Yergelijking rechte-, bolle- en hoi Ie cable dome, Fh en Fv. 
am een verticale belasting te kunnen opnemen zonder dat kabels onder druk komen te staan is een 

zekere voorspanning vereist. In de cremona-diagram uit figuur 16 is een analyse weergegeven van 

een cable dome met rechte bovenkabel welke wordt belast met een voorspanning (FH) en met 

verticale belasting (Fv). Wanneer de voorspanning voldoende groot is blijft ringkabel RS onder een 

trekspanning. Hierdoor blijven aile kabels strak staan. Oit diagram kan goed worden gebruikt om te 

bepalen hoeveel voorspanning is vereist bij welke verticale belasting. In bijlagenrapport 'Bijlage 2.3: 

Cremona-diagram verhoogde voorspanning ' is te zien dat bij verhoging van de voorspanning en een 

gelijk blijvende verticale belasting de krachten in aile kabels toenemen. 

- 17 -



T U / e technic;che universileH eindhoven 

V4 
V3 

V2 

FH 0\+ 

VI 

02 + 
P2 03+ Fv V2 

03+ 
V3 

V4 

RI+ R2+ R3+ R5+ 
I 

figuur 16, Recbte cable dome onder voorspanning belast door verticale bela sting 

Wanneer we de holle en bolle structuur beschouwen, be last onder een gelijk blijvende verticale 

belasting en onder invloed van voorspanning is te zien dat de krachtverdeling veranderd, zie 

bijlagenrapport ' Bijlage 2.4: Cremona-diagram horizontale en verticale belasting'. Bij de bolle vorm 

is een grotere voorspanning vereist om te zorgen dat aile kabel onder een trekspanning blijven. 

Uitgangspunt voor de vergelijking is dat er in de ringkabel R5 nog een restkracht aanwezig moet zijn 

van 10kN. Oe holle kabel dome is de optimale vorm, gevolg door de rechte vorm en de meest 

ongunstige vorm is de bolle vorm wanneer men de vereiste voorspankracht als uitgangspunt neemt, 

zie figuur 17. 

Oit is als voigt te verklaren. Het meest kritische punt zit in de middelste ring bij R5, R4, G4 en 04. 

Bij de bolle vorm loopt hier de bovenkabel bijna gelijk met de werklijn van de voorspankracht, 

hierdoor gaat bijna aile voorspankracht naar de bovenkabel, figuur 15. Oe ring kabel R4 en diagonaal 

04 zullen daardoor bij het aanbrengen van een verticale belasting snel al hun spanning verliezen. 

Meer voorspanning is vereist om dit te voorkomen. 
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Cable dome Recht 

FH 

Fv 02 + 
P2 

RI+ R2+ 

Cable dome Bol 

PI 02 + 

Fv 

RI+ R2+ 

Cable dome Hal 

01+ 

PI 

02+ P2 
03+ 

RI+ R2+ R3+ 

l )lId~'l/lId. I'll 'II-I'.: Ih(;l.! I II\ 

03+ 

R3+ R4+ 
I 

P2 

R3+ 

VI 

03+ V2 

P3 

R4+ RS+ 
I I 

VI 

V2 Fv 
V3 

V4 

RS+ 
I 

02 + VI 

03 
+ V2 

R4+ RS + 
I I I 

Fv 

Fv 

figuur 17, Cremona-diagram vergelijking rechte-, holle- en bolle cable dome onder voorspanning belast door 

verticale belasting 
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Bovonkabels DllIQonaIon 

12() 

z ! ~ 
E • Rechle Cable dome tl B Rechte Cable dome 
u 
,2 • Bolle cable dome ! ., Bolle Cab~ dome 

" o Holle Cable dome o Holle Cable dome 

RIng Ring 

Druk8taYon Rlngkabels 

! ~ 
E • Rechle Cable dome E • Reehte Cable dome 
u u 

,2 • Bolle Cable dome ,2 • Solie Ca~ dome 

o Holle Cable dome o Holle Cable dome 

Ring Ring 

fieuur 18. Krachtenverdeline van rechte-. bolle- en holle cable dome uiteezet in diaerammen 

De Cremona-diagrammen zijn overzichtelijker weergegeven in de diagrammen in figuur 18, daar is 

de kracht uitgezet per kabel, per ring, per variant bij verticale en horizontale belasting met als 

uitgangspunt een restkracht van 10 kl'l in R5. Te zien is dat de bolle vorm de hoogste krachten in de 

buitenste ring heeft. Logisch te verklaren doordat deze vorm ook de hoogste voorspanning nodig 

he eft. De holle vorm is het meest gunstig op dit gebied, de voorspanning verdeelt zich zodanig over 

het systeem dat het kan worden gebruikt daar waar het nodig is en er zo weinig mogelijk restkracht 

overblijft. 
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2.1.3. Handberekening, verplaatsingen 

Vervormingen van constructies bestaande uit meerdere rechte prismatische staven met schamierende 

knopen ten gevolge van normaalkracht kunnen worden bepaald met behulp van een grafische 

methode genaamd Williot-diagram. De verplaatsingen van de knopen worden bepaald door het kijken 

naar de lengteverandering van de afzonderlijke delen in hun asrichting in combinatie met een 

verplaatsing loodrecht op de asrichting veroorzaakt door de koppeling van meerdere staafelementen. 

De theorie is afkomstig uit Dictaat Mechanica 2a, spanningen [E.I). Voor een korte omschrijving 

over het opstelen van een Williot-diagram met betrekking op de cable dome zie het bijlagenrapport 

'Bijlage 3.1: Theorie opstellen williot-diagram'. 

Bij de analyse van de 2-dimensionale cable dome is gekozen de verplaatsingen niet in een williot

diagram te zetten maar de knoopverplaatingen uit te zetten in de oorspronkelijke constructie. 

Hierdoor is de vervormingen van de cable dome direct zichtbaar. Voor de tekeningen behorende bij 

de handberekening van de verplaatsingen van de rechte-, bolle- en holle cable dome zie het 

bijlagenrapport 'Bijlage 3.2: Verplaatsingen cable dome'. 

De verplaatsingen weergegeven in het bijlagenrapport 'Bijlage 3.2: Verplaatsingen cable dome'. zlJn 

op basis van de volgende gegevens: 

• Kabels: 

• Staven: 

E-modules 1.6 ·105 N / mm
2 

Diameter 10mm 

Nuttig oppervlakte 81 % 

E-modules 2.1·10 5 N / mm
2 

Diameter 100mm 

Nuttig oppervlakte 100% 

Ux 

Uz 

o 

Vergelijklng cable domes 

o Holle cable dome 

• Rechle cable dome 

• Bolle cable dome 

5 10 15 20 25 30 35 

Verplaatslng (mm) 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de 

holle vorm de kleinste 

knoopverplaatsingen heeft zowel Uz als 

Ux (zie ook figuur 19). Als opmerkingen 

dient hierbij geplaatst te worden dat ook 

de voorspanning van de holle cable dome 

het kleinst is. Randvoorwaarde is een 

gelijke verticale belasting van de drie 

cable domes. Uitgangspunt voor de 

vergelijking is dat er in de ringkabel R5 

nog een rests panning aanwezig moet zijn 

van 10kN zodat aile kabel gespannen 

blijven. De vergelijking op basis van een 

gelijke voorspankracht zal met behulp van 

computermodellen worden onderzocht. figuur 19, Vergelijking vervormingen cable domes 
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2.1.4. Computermodel. krachtenanalyse en verplaatsingen 

20 Model. berekening lineair 
Met behulp van het computerprogramma GSA is de 2-dimensionale cable dome onderzocht. Het 

model is eerst opgebouwd uit 'beams', Beams hebben de eigenschap dat ze zowel trek, druk als 

buiging kunnen opnemen. De elementen zijn momentvast met elkaar verbonden zodat er een moment 

kan worden overgedragen in de knopen. Het model is op gelijke wijze opgezet als de 

handberekening. Zowel de rechte-, bolle- en holle cable dome worden weer met elkaar vergeleken. 

Voor een goede vergelijking gelden ook weer de volgende basis uitgangspunten: 

• Voor aile gevallen blijft de Fh (horizontale kracht) gelijk. 

• Voor aile gevallen blijft de helling van de diagonalen (D) gelijk. 

• Voor aile gevallen blijft de totale constructie hoogte (h) gelijk en ook de verdeling van hI en 

h2. 

• Voor aile gevallen blijft de totale overspanningen (L) gelijk. 

• De afstand tussen drukstaven (Ll) blijft gelijk. 

Daamaast is er een gelijke verticale belasting aangehouden als bij de handberekening en de grootte 

van de horizontale kracht is bepaald aan de hand van de resultaten uit de handberekening, 

belastinggevallen zie figuur 20. Hierdoor kan worden onderzocht of de krachtsverdeling in de kabels 

van het computermodel overeenkomen met die van de handberekening. 

figuur 20, 8elastingsgevallen computermodel 
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Het model is geschematiseerd als onderstaand figuur, ook deze schematisering komt overeen met de 

handberekening. 

Z 

figuur 21, Scbematisering lineair 2D model 

Oit 20-modeicomputermodel is lineair doorgerekend. Geconcludeerd kan worden dat exact gelijke 

krachtverdeling is gevonden als bij de handberekening en nagenoeg gelijke vervorming. Zie het 

bijlagenrapport 'Bijlage 4.1: Vergelijking handberekening en computermodel'. Oeze grafieken laten 

de overeenkomst zien van de computer- en handberekeningen van de rechte cable dome. Voor de 

holIe- en bolle cable dome geldt een gelijke overeenkomst tussen computer- en 

handmodelberekening. 

In paragraaf 2.1.3 zijn de cable domes met elkaar vergeleken op basis van hun knoopverplaatsingen. 

Als randvoorwaarde geldt een gelijke verticale belasting. Uitgangspunt voor de vergelijking is hierbij 

geweest dat er in de ringkabel R5 nog een restspanning aanwezig moet zijn van lOkN zodat aile 

kabels gespannen blijven. Met het computermodel is een vergeJijking gemaakt waarbij de 

knoopverplaatsing worden vergeleken op basis van een gelijke voorspankracht. In figuur 22 is het 

diagram te zien van de verplaatsingen. Hierbij is te zien dat de Ux ongeveer gelijk is en dat de Uz bij 

de holle cable dome het kleinst is. Uit deze analyse kan dus geconcludeerd worden dat de holle cable 

dome de meest gunstige vorm is. 

Vergelijking cable domes bij voorspankracht van 165kN 

Ux 

o Holle cable dome 

• Rechle cable dome 

• Bolle cable dome 

Uz 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Verplaalsing (mm) 

figuur 22, Vergelijking vervorming cable dome 
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Model, berekening niet-lineair 
De volgende stap naar het zo realistisch mogelijk modelleren van een cable dome is het vervangen 

van de 'beams' naar 'ties' en 'struts'. Een tie heeft als eigenschap dat hij enkel trekkrachten kan 

opnemen en een strut enkel drukkrachten. In de voorgaande analyse is het modellineair berekend om 

een goede vergelijking te kunnen maken met de handberekening, die ook lineair is uitgevoerd. 

Wanneer het model is opgebouwd met ties en struts zijn de knopen schamierend en kUlUlen dus geen 

momenten opnemen. In paragraaf 2.1. J is al besproken dat de cable dome geen vormvast systeem is. 

Het is een kinematisch niet-lineair probleem. De stijfheid van de constructie is afhankelijk van de 

verplaatsing. Er wordt evenwicht gevonden in de vervormde situatie, hiervoor moet niet-Iineair 

worden doorgerekend. Door de opleggingen in te klemmen kan het model van de niet-lineaire 

berekening worden voorgespannen door middel van het verplaatsingen van deze oplegpunten, de 

waarde Ux afkomstig uit de lineaire berekening, zie figuur 23. 

figuur 23, Schematisering niet-lineair 2D model 

Het 2D-computermodeJ van een rechte cable dome is lineair en niet-lineair doorgerekend . 

Geconcludeerd kan worden dat krachten in de niet-lineaire berekening hoger zijn dan in de lineaire 

berekening, de doorbuiging in Uz richting is kleiner, zie het bijJagenrapport 'Bijlage 4.2: 

VergeJijking computermodel2D lineair en 2D niet-lineair'. 

2.2. Analyse cable dome 3D 

Na een analyse op 2D niveau wordt de rechte cable dome op 3D-niveau beschouwd. Het uiteindelijke 

onderzoek wordt gedaan met een GSA model op 3D-niveau. Het vergelijken van diverse modellen is 

vereist om te kijken of het uiteindelijk te onderzoeken model betrouwbaar genoeg is om de berekende 

uitkomsten aan te houden. Gestart is met een handberekening, vervolgens een 2D computermodel 

lineair, vervolgens een 20 computermodel niet-lineair model en nu wordt de stap gemaakt naar een 

3D computermodellineair en tot slot naar een 3D computermodel niet-lineair. Liggen aIle uitkomsten 

niet ver uit elkaar of zijn verschillen verklaarbaar dan mag worden aangenomen dat het 3D 

computermodel niet-Iineair berekend, betrouwbaar genoeg is om te gebruiken voor het onderzoek. De 

vergelijkingen worden enkel uitgevoerd met een rechte cable dome. 
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Model, berekening Iineair 
Het 3D computermodel dat lineair is berekend is op gelijke wijze gemodelleerd als het 20 lineair 

berekende model; opgebouwd uit beams momentvast met elkaar verbonden, gelUke Fh en Fv, 

belastingsgevallen als in figuur 20 en schematisering als in figuur 21. Wanneer we dit 20- en 3D 

model met elkaar vergelijken, zie figuur 24, zien we dat exact gelijke krachtverdeling is gevonden in 

bovenkabel, diagonaal en drukstaven. In de ringkabels worden hogere krachten gevonden. Wanneer 

deze krachten worden ontbonden in de richting van de ringkabel van het 20-model dan komen de 

krachten overeen met de krachten gevonden in de ringkabel van het 20-model. Oit is gelijk met de 

gedane vereenvoudiging in paragraaf 2.1, zie figuur 11. Zie 'Bijlage 4.3: Vergelijking 

computermodel 20 lineair en 3D lineair' voor de grafieken met resultaten. 

___ f----!r-

---/ 

---------------

---
' .. f/ 
/ 1 --

. --
figuur 24, 2D model (boven), 3D model (onder) 

/ ' I .. 

/ 

Wanneer gekeken wordt naar de doorbuiging is te zien dat het 3D model een kleinere doorbuiging 

heeft dan het 20 model. De krachten in de kabels zijn in dit geval exact gelijk. De afname van de 

doorbuiging van het 3D model kan worden verklaard door te kijken naar het verschil in veerstUfheid 

van de ringkabel op 20 niveau en de ringkabel op 3D niveau. 

20 3D 
F [N] IU [mm] F [N] IU[mm] 

100001 0.75 100001 0.49 
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Veerconstante 

2D veerconstante 

3D veerconstante 

F 
k=-[N/mm] 

u 

k = 10000 [N/mm] 
0.7490 

k = 10000 [N/mm] 
0.4893 

Onderzoek Pneu- T ensegrity 

k=13351N/mm 

k = 20437N/mm 

Er is aangetoond dat de veerstijfheid van de ringkabel bij het 3D model hoger is met het gevolg dat 
de constructie zich stijver gedraagt en dus een kleinere doorbuiging heeft dan het 2D model. 

F 

I--( 
u 

------------------- -------F ---------
F \ 

F 

F F 

F F 

F 

Model, berekening niet-lineair 
Bij het 3D-model is ook de volgende stap gezet naar het ro realistisch mogelijk modelleren van een 
cable dome door het vervangen van de 'beams' door 'ties' en 'struts' en het inklemmen van de 
opleggingen. De niet-lineaire berekening wordt voorgespannen door middel van het verplaatsingen 
van de oplegpunten in radiale richting naar buiten toe met 21.0 mm. Dit is de waarde Ux I Uy 
afkomstig uit de lineaire berekening 3D-berekening welke ontstaat door de horizontale kracht (de 
voorspanning) op het systeem. 

Als eerste wordt dit model vergeleken met de 3D niet-lineaire berekening, zie het bijlagenrapport 
'Bijlage 4.4: Vergelijking computermodel 3D lineair en 3D niet-lineair' voor de grafieken met 
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resultaten. Geconcludeerd kan worden dat krachten in de niet-lineaire berekening iets lager zijn dan 

in de lineaire berekening, de doorbuiging in Uz richting is groter. 

Ook wordt de niet-lineaire berekening van het 3D model vergeleken met het niet-lineair berekende 

2D model. De krachten gevonden in bovenkabel, diagonaal en drukstaven bij deze 3D berekening 

zijn iets lager. In de ringdiagonaal worden hogere kracht gevonden. Wanneer deze krachten worden 

ontbonden in de richting van de ringkabel van het 2D-model en dan wordt vergeleken met de 

ringkrachten van het 2D-model worden lagere waarden gevonden. De doorbuiging in Uz richting is 

groter. Zie voor de grafieken met resultaten het bijlagenrapport 'Bijlage 4.5: Vergelijking 

computermodel2D niet-lineair en 3D niet-lineair'. 

In de krachtverdeling van de verschillende modellen van de cable domes zijn geen grote verschillen 

te ontdekken. Enkel de doorbuiging in Uz richting is groter bij de 3D niet-lineaire berekening (-

51.4mm) ten opzichte van de 3D lineaire berekening (-27.8mm) en ten opzichte van een berekend 

model op 20 niveau (-24.5mm). 

Middels het nemen van voorgaande stappen is aangetoond dat het 3D computermodel opgebouwd uit 

'ties' en 'struts' dat niet-lineair wordt berekend betrouwbaar is om het vervolg onderzoek mee uit te 

voeren. 

I •• 

figuur 25, Voorbeeld GSA 3D model waarbij krachtverdeling is weergegeven 
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3. Onderzoeksfase 2 

In voorgaande hoofdstukken is deels al gekeken naar de invloed van een rechte-, bolle- of holle 

bovenkabel. Hierbij bleek de holle cable dome de meest gunstige vorm op basis van de laagste 

voorspankracht en de kleinste doorbuiging in z-richting. In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de 

invloed van de vormveranderingen bij cable dome verder uitgebreid. De constructieve consequenties 

die vormwijzingen hebben worden geanalyseerd om te zoeken naar een optimale vorm. Varianten in 

de vorm zijn dan: 

• Recht - Bol - Hoi 

• 2 ringen - 3 ringen 

• 6 hoek - 8 hoek - 12 hoek 

• Geigerdome - Fullerdome 

Voor de tekeningen van bovenstaande varianten zie figuur 5 tim figuur 8 of het bijlagenrapport 

'Bijlage 5: Onderzoeksmodel varianten'. 

3.1. Onderzoeksmodel 

Het te onderzoeken model is in vergelijking met voorgaande handberekening en computerberekening 

aangepast. De doorsnede van de te onderzoeken cable dome bleek in paragraaf 2.1.1 'Vormvastheid 

constructie' al niet te voldoen aan de eisen betreffende vormvastheid. Om de constructie meer 

stijfheid te geven is een wijziging in de doorsnede aangebracht, zie figuur 26. Het uitgangspunt in het 

midden is zodanig gewijzigd dat het vormvast is. Hierdoor is het midden van de constructie stijver 

wat een positieve invloed heeft op het gehele constructieve systeem. 

<J--
<J--

r r 
K = 6 en S = 8, S :f. 2K-3 -7 Niet vormvast K = 4 en S = 5, S = 2K-3 -7 Vormvast 

K = 6, S = 8 en R = 3, S+R:f. 2K -7 Niet vormvast K = 4, S = 5 en R = 3, S+R =2 K -7 Statisch bepaal, 

figuur 26, Links: midden van de doorsnede van bet oude model, Recbts: midden van de doorsnede van nieuwe 

model 

Verder zijn de volgende geometrische uitgangspunten gehandhaafd: 

• 
• 
• 
• 
• 

Overspanning 24 meter, L=24m 

Per model gelijke h.o.h. afstand drukstaven (2 ringen 4 meter / 3 ringen 3 meter) 

Hoek diagonaal per model (2 ringen 14 graden /3 ringen 18 graden) gelijk 

Totale constructiehoogte gelijk: 4 meter 

Hoek in de top van de constructie en hoek bij de oplegging totaal 28 graden 

Voor tekeningen zie ook bijlagenrapport 'Bijlage 5: Onderzoeksmodel varianten'. 
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3.2. Toepassing 

De overspanning van 24 meter is gekozen om twee redenen. Ten eerste is het een veelvoud van 4 en 

3 waardoor het zowel bU een cable dome met twee ringen, met een hart op hart afstand van 4 meter 

als bij een cable dome met drie ringen, met een hart op hart afstand van 3 meter, een goede maat is. 

Ten tweede is de grootte van de overspanning bepaald aan de hand van de toepassing voor de cable 

dome. De constructie is goed toepasbaar als mobiele constructie en vindt daarmee een goede 

toepassing als tijdelijk overkapping voor festivals (voorbeelden zie figuur 27). 

figuur 27, Mobiele cODstructies Extrema 2006/2007 

De capaciteit voor een overspanning van 24 meter is dan: 

Opperv lakte 

Per persoon (staanplaatsen in danshallen) 

Gereserveerd ruimte voor DJlBar 

Overkappingcapaciteit 

~ Capaciteit voor ± 469 tot 767 personen 
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0.SS-0.9m2 

30m 2 

452-30 = 422 

[A.7] 

422 ---= 469 - 767personen 
0.55/0.9 
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3.3. Bepaling belastingen 

3.3.1. Veiligheidsfactoren 

De veiligheidsfactoren worden bepaald aan de hand van de veiligheidsklasse. De eisen betreffende de 

veiligheid van gebouwen zijn niet voor ieder gebouw gelijk. Het bezwijken van een gebouw heeft 

namelijk niet altijd dezelfde gevolgen. De gevolgen zijn onder andere afuankelijk van de functie van 

het gebouw. De NEN 6702 [G.l] geeft een indeling in veiligheidsklasse waarin de gebouwen naar 

gebruiksfunctie worden ingedeeld . Belastingsfactoren behouden bij de veiligheidsklasse 3 volgens 

NEN 6702 [G.l] Yr;g=1.2 en Yrq=1.5, worden bij de uitwerking van dit project aangehouden. Dit in 

verband met het grootte aantal personen dat zich onder de dakconstructie kan bevinden. 

3.3.2. Belastingsgevallen 

Voor het model zijn de volgende belastingsgevallen aanwezig: 

Eigen gewicht von de kobels, stoven en doek 
Het eigen gewicht van het doek (de eventuele afdichting van de cable dome) is dusdanig klein dat 

deze belasting wordt verwaarloosd. Ook het eigen gewicht van de kabels en de staven is buiten 

beschouwing gelaten ter vereenvoudiging van deze berekening, dit is toegestaan door de eveneens 

kleine waarde. 

Voorsponning 
De voorspanbelasting zal worden bepaald aan de hand van een computerberekening met behulp van 

het computerprogramma GSA. De opleggingen van de cable dome krijgen een voorgeschreven 

verplaatsing waardoor de cable dome onder een voorspanning wordt gezet. Er moet op gelet worden 

dat er altijd een voorspankracht in de kabels aanwezig blijft, de kabels mogen niet slap gaan hangen 

door de uitwendige belasting. 

Windbelosting 
De richtlijnen in de NEN 6702 [G.1] geven betreffende windvormfactoren geen uitspraak over 

tensegrity-constructies en de daarbij behorende vormen. De windbelasting moet eigenlijk worden 

bepaald aan de hand van bijvoorbeeld een windtunnel onderzoek. Voor dit project is een 

windtunnelonderzoek niet mogelijk, daarom is de veranderlijke belasting sneeuw als uitgangspunt 

genomen voor dit onderzoek. Deze vereenvoudiging is toegestaan omdat het binnen het onderzoek 

nog enkel een vergelijking tussen verschillende varianten betreft. 

Sneeuwbelasting 
Sneeuw die blijft liggen op het doek zorgt voor een neerwaartse belasting. De grootte is afuankelijk 

van de ophoping en dus het dikte van het sneeuwpakket. Belangrijk is dat het doek voldoende 

kromming heeft zodat geen sneeuwaccumulatie ontstaat. De vorm van het doek is dus bepalend voor 

de belasting. 

De sneeuwbelasting is berekend met de formule volgens NEN 6702 [G. 1]: 

P =c xp rep i sn ;rcp 

Psn;rep= 0.7kN/m2 

De factor C j is afuankelijk van de vorm het dak. NEN 6702 [G. 1] geeft richtlijnen voor deze factor 

met betrekking tot diverse vormen daken. Deze richtlijnen zijn toegepast op het ontwerp. Er is een 

factor van 0.8 aangehouden voor C j • De dakhelling is zadelvormig met een a van 7° tot 21°. Ter 

vereenvoudiging van het onderzoek is uitgegaan van een enkele factor om de verscheidenheid aan 
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belastingsgevallen te beperken. Mede omdat het hier een vergelijking tussen varianten betreft is deze 

vereenvoudiging toegestaan. 

De sneeuwbelasting op het dakvlak is van een oppervlaktebelasting omgerekend naar een puntlast. 

Deze puntlasten grijpen aan op de knopen ter plaatse van de drukstaven. De grootte van de belasting 

is afuankelijk van het oppervlakte om de drukstaafheen. Dit verschilt bij: 

• Geigerdome en Fullerdome 

• Zeshoek, achthoek en twaalfuoek 

• Twee en drie ringen 

Ook zit er verschil in het totale oppervlakte van een zeshoek, achthoek en twaalfuoek waardoor ook 

de gesommeerde belastingen niet gelijk zullen zijn. Ook het totaal gesommeerde oppervlakte van 

Fullerdome en Geigerdome kom niet overeen. Dat deze oppervlaktes niet overeenkomen is het 

logische gevolg van de variatie van de vormen en daarom een belangrijk punt om mee te nemen bij 

de vergelijking tussen de vormvarianten. De verschillende grootte van de belastingen is van invloed 

op de dimensionering van de kabels en de benodigde voorspanning en wordt dus in het onderzoek 

meegenomen. 

Voor de berekening van de sneeuwbelasting het bijlagenrapport 'Bijlage 6: Belastingen'. 

Belasting door personen. meubilair en aankleding 
NEN 6702 [G.l] geeft de volgende eis voor dakconstructies met betrekking op personen, aankleding 

en meubilair: geconcentreerde puntlast van 1.SkN en een belasting van l.OkN/m2 op een oppervlakte 

van 10m2
• Deze eis heeft echter niet direct betrekking op deze constructie. Bij deze constructie kan 

eerder worden gedacht aan het ophangen van lampen en dergelijke. Daarom is een puntlast van 10kN 

in rekening gebracht. Deze belasting is aan de hoge kant maar lagere waarden bleken van weinig 

invloed op de constructie. Omdat de puntlast asymmetrisch aangebracht is kan met dit belastinggeval 

tevens gedeeltelijk het gedrag van asymmetrische belasting op een cable dome worden beschouwd. 

3.3.3. Belastingscombinaties 

De volgende belastingscombinaties zijn berekend: 

• Voorspanning 

• Voorspanning + Sneeuw 

• Voorspanning + Veranderlijke puntlast 

3.4. GSA-model 

De modellen van de verscheidende cable domes zijn opgebouwd uit 'bars'. Een bar he eft als 

eigenschap dat het uitsluitend trekkrachten en drukkrachten kan opnemen en dat de knooppunten 

schamierend zijn. In voorgaande berekeningen zijn voor de kabels 'ties' gebruikt, elementen welke 

enkel trekkrachten kunnen opnemen. Wanneer er een te lage voorspanning in de kabels aanwezig is 

kan bij een te grote uitwendige belasting een theoretische drukkracht ontstaan in de kabel. Omdat 

deze elementen enkel trek op kunnen nemen ontstaat dan een foutmelding in de berekening. Bij het 

gebruik van 'bars' wordt het systeem weI doorgerekend en ontstaan drukkrachten in de kabels. Dit 

maakt de berekening meer inzichtelijk. Bij een drukkracht in de kabels wordt de berekening herhaald 

met een hogere voorspanning zodat er altijd een trekkracht in de kabels aanwezig blijft. 

De oplegpunten zijn 'pins', schamierende opleggingen. De constructie wordt onder een voorspanning 

gezet door deze opleggingen een voorgeschreven verplaatsing te geven. Het gehele model wordt niet-
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lineair berekend. De stijfheid van de constructie IS afhankelijk van de verplaatsing, er word 

evenwicht gevonden in de vervormde situatie, hiervoor moet niet-lineair worden doorgerekend . 

3.5. Uitgangspunt dlmensloneren onderdelen 

1 

Voor de kabels is gekozen om het type Spiral Strand toe te passen, zie figuur 28. 

Deze kabel wordt vaak toegepast in gebouwconstructies. Maximale capaciteit 

1570N/mm2, elasticiteitmodules 1.7·1 0~/mm2 en percentage nuttig oppervlakte 

75%, zie bij lagenrapport 'Bij lage 10.3: kabels pfeifer Spiral Strand'. 

Onderzoeksmodel varianten'. In het GSA-model wordt een oppervlak van 100% 

meegenomen. Dit betekent dat wanneer gerekend wordt met een 012 

(100% opp. = 113mm2) hier een kabel 014 (75% opp. = 115mm2) nodig is. figuur 28, Spiral Strand 

Voor de drukstaven worden stalen (S355) ronde buisprofielen toegepast. 

Ook de drukring wordt opgebouwd uit ronde buisprofielen van staal (S355). 

3.6. Eisen 

De onderstaande randvoorwaarden zijn aangehouden bij het beschouwen van de diverse constructies: 

• Maximale bijkomende doorbuiging 250mm (O.OIL, L=overspanning). 

Eis NEN 6702 [G. I] 0.004L, aangezien deze eis is gebaseerd op het veiligheidsgevoel welke 

mensen bij een bepaalde constructie hebben en op de scheurvorming van onderliggende 

constructie onderdelen heeft deze eis geen betrekking op het gebouwtype van dit ontwerp. De 

waarde van 0.01 L is op basis van een globale schatting gekozen. Deze waarde wordt gezien 

als aanvaardbaar voor de gebruikers van het gebouw en is reele verwachting van de 

maximale doorbuiging welke optreedt bij deze flexibele constructie. 

• Maximale spanning in kabels 1100N/mm2. 

• Maximale spanning in staven 355N/mm2. 

3.7. Het onderzoek 

De eerste stap in het onderzoek is het optimaliseren van het meest eenvoudige model, de zeshoekige 

rechte Geiger dome. De optimalisatie is uitgevoerd op de diameter van de kabels. Voor de drukstaven 

is een minimale diameter aangehouden van CHS48.3x5. Hierdoor is een voldoende stijfheid van de 

constructie gegarandeerd. De optimalisatie is in de volgende stappen uitgevoerd: 

• Toekennen van profielen: Drukstaven CHS48.3x5 

Kabels met oppervlak van 804mm2 

• Mate van de voorspanning bepalen: Voorgeschreven verplaatsing 15mm 

• Model doorrekenen 

• Resultaten beoordelen: Is er een drukkracht aanwezig in kabels? 

Worden de maximale spanningen overschreden? 

Wordt de maximale doorbuigingseis overschreden? 

• Dimensionering van kabels en voorspanning aanpassen zodanig dat optimalere 

spanningsverdeling wordt verkregen. 

• Bovenstaande stappen herhalen tot meest optimale dimensionering is bereikt. Dit is het punt 

waarop bij zoveel mogelijk onderdelen de spanning tegen de maximale spanning aanzit. 

Bij de zeshoekige rechte Geiger dome (R-G-6-2) bleek het eindpunt: 

• Kabels met oppervlak 20 I mm2 (Drukstaven CHS48.3x5) 
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• Voorgeschreven verplaatsing 45mm 

Voor de resultaten van optimal isering van deze en tevens alJe andere varianten zie het bij lagenrapport 

' Bijlage 7: Optimalisering'. 

Het gevonden optimum van de R-G-6-2 wordt als startpunt aangehouden bij de optimalisering van de 

overige varianten. 

Na het bepalen van het optimum van alJe varianten, is de reactiekracht in de oplegpunten bekend. 

Met deze kracht wordt vervolgens de drukring gedimensioneerd . Over het algemeen geldt: hoe meer 

oplegpunten des te kleiner de reactiekracht. De reactiekracht wordt ontbonden in de richting van de 

ring. Omdat de hoeken verschillen bij zeshoek, achthoek en twaalfhoek (a. = (n-2)180/n, n is aantal 

hoeken) verschil ook de berekening van deze ontbondende kracht. Hoe groter de hoek hoe groter de 

kracht in de richting van de drukring. Een derde belangrijk aspect is de afstand tussen de 

oplegpunten, deze lengte is de kniklengte. Hoe kleiner deze lengte hoe kleiner de kniklengte en hoe 

gunstiger voor de dimensionering. 

De drukring is berekend aJs een staaf enkel op drukbelast met aan weerszijde schamieren, zie figuur 

29. Voor een H-G-6-2 resulteert dit in een rond buisprofiel van type CHSI93.7xlO, voor een H-G-8-2 

in een CHS168.3xl0 en voor een H-G-12-2 in een CHS139.7xl0. Voor de dimensionering van de 

drukring van aile varianten zie het bijlagenrapport 'Bijlage 8: Drukring'. 

, ~~SI~

~ ,/ 
J. 

~L-----~ "'~, 

figuur 29, Op druk belaste staaf 
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3,8. Conclusies, staalgewicht 

Na het uitvoeren van het onderzoek is voor elke vormvariant bekend wat zijn optimum is, zowel 

intern (de kabels + drukstaven) als extern (de drukring), Om de varianten te vergelijken en zo de 

constructieve consequenties welke vormwijzingen hebben te onderzoeken moet een bepaald criterium 

worden gesteld, Hiervoor is gekozen voor het criterium: aantal kilogram staal dat in de 

hoofddraagconstructie is verwerkt. Hoe meer kilogram staal hoe ongunstiger. Op basis van dit 

criterium zijn twee rangschikkingen gemaakt: 

• Staalgewicht, cable dome met enkel de interne constructie (kabels en staven) 

• Staalgewicht, cable dome met zowel de interne (kabels en staven) als externe constructie 

(drukring) 

De eerste variant (enkel interne constructie) kan goed worden toegepast als dak van een gebouw met 

een omringende betonconstructie. De cable dome kan zijn reactiekrachten afdragen aan deze 

betonnen onderconstructie. De tweede variant (interne + externe constructie) is een op zichzelf staat 

stabiele constructie zodat het zeer geschikt is als tijdelijke mobiele constructies voor bijvoorbeeld 

festivals, zie figuur 27. 

3.8.1. Staalgewicht, enkel de Interne constructie 

De variant is beoordeeld en gerangschikt naar het aantal kilogram staal welke de variant bezit. In 

figuur 30 worden de vijf beste varianten getoond. De holle Geiger dome met de zeshoekige 

grondvorm en twee ringen (H-G-6-2) komt als beste uit het onderzoek in deze categorie naar voren. 

Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat het toevoegen van constructie elementen niet een dusdanig 

voordeel heeft dat hierdoor de kabels zodanig in diameter afnemen dat het totaal aan kilogram staal 

vermindert, 
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Aantal kilogram staal, enkel intern (exclusief drukring) 

C14. (154mm2) 
Diagonaal C16. (201 mm2) 
Ringkabel C16. (201mm2) 
Drukstaaf CHS48.3x5. 

I C16. (201 mm2) 
Diagonaal C16. (201 mm2) 

Ringkabel C16. (201mm2) 
Drukstaaf CHS48.3x5. 

~=~~C14. (154mm2) 
Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

C14. (154mm2) 
C14. (154mm2) 
CHS48.3x5. 

C16. (201mm2) 
C14. (154mm2) 
C14. (154mm2) 
CHS48.3x5. 

18 
18 
12 
13 

18 
18 
12 
13 

24 
24 
16 
17 

24 
24 
18 
19 

18 
18 
12 
13 

\ / 
74.4 90.0 

* 
74.2 117.1 449 
72.0 113.6 
24.0 128.1 

I- I 
74.2 117.1 H· 
74.2 117.1 487 «!\ 72.0 113.6 
26.0 138.8 

'/ 
" \ 

I~I 
99.3 
99.0 
73.5 
31.2 

119.9 
119.6 
88.8 

166.6 

495 

I~I 
74.5 
75.9 

108.0 
31.3 

74.4 
74.2 
72.0 
28.0 

117.6 
91.7 

130.5 
166.9 

90.0 
148.3 
143.8 
149.5 

507 

532 

I~I 
figuur 30, Rangschikking aantal kilogram staal enkel interne constructie, beste 5 varianten 
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Conclusies varianten staaigewicht, enkel intern (excl. drukring): 

• Meest optimale variant wanneer enkel wordt gekeken naar het aantal kilogram staal intern 

(excl. drukring) > H-G-6-2 

• Wanneer gekeken wordt na enkel de Geiger dome is te zien dat 6-2 de beste geometrie is 

gevolgd door 8-2, 6-3, 12-2,8-3, 12-3, zie figuur 31. 

• Wanneer gekeken wordt na enkel de Fuller dome is te zien dat 8-2 de beste geometrie is 

gevolgd door 12-2,6-2, 12-3,8-3,6-3, zie figuur 31. 

• Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de holle vorm het me est efficient is gevolg 

door de rechte vorm en minst efficient uit het onderzoek komt de bolle vorm, zie figuur 30. 

• Veelal Geiger gunstiger dan Fuller, zie figuur 30 aile varianten in top tien met uitzondering 

van de H-F-8-2 zijn van het type Geiger dome. 

• Veelal 2 ringen gunstiger dan 3 ringen zie figuur 30 aile varianten In top tien met 

uitzondering van de H-G-6-3 en R-G-6-3 zijn van het type met twee ringen 

• Er bestaan een aantal zeer ongunstige combinaties: 

> Bolle Fuller 3 ringen (6-3,8-3, 12-3) 

1 

! 

1 

> Bolle Fuller 6 hoek (6-2) 

> Holle Fuller 6 hoek in combi met 3 ringen (6-3) 

> Rechte Fuller 3 ringen (6-3,8-3, 12-3) 

> Bolle Geiger 8 en 12 hoek in combi met 3 ringen (8-3, 12-3) 

Rangschikking geiger dome: hoi, recht en bol gescheiden . 

H-G-6-2 2 R-G-6-2 3 8-G-6-2 
H-G-8-2 R-G-8-2 8-G-8-2 
H-G-6-3 R-G-6-3 8-G-6-3 

H-G-12-2 R-G-12-2 8-G-12-2 
H-G-8-3 R-G-8-3 8-G-8-3 

H-G-12-3 R-G-12-3 8-G-12-3 

Rangschikking fuller dome: hoi, recht en bol gescheiden. 

H-F-8-2 2 R-F-8-2 3 8-F-8-2 
H-F-12-2 R-F-12-2 8-F-12-2 
H-F-6-2 R-F-6-2 8-F-6-2 

H-F-12-3 R-F-12-3 8-F-12-3 
H-F-8-3 R-F-8-3 8-F-8-3 
H-F-6-3 R-F-6-3 8-F-6-3 

figuur 31, Rangschikking aantal kilogram staal enkel intern, gesorteerd op basis van Geiger en Fuller dome 

Voor de rangschikking van aile varianten zie het bijlagenrapport 'Bijlage 9.1: Rangschikking 

staalgewicht, enkel intern'. 
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3.8.2. Staalgewicht. interne + externe constructie 

Wederom zijn de varianten beoordeeld en gerangschikt naar het aantal kilogram staal wat de variant 

bezit, nu inclusief drukring. In figuur 32 worden de vijf beste varianten getoond. De holle- en rechte 

Geiger dome met de twaalfhoekige grandvorm en twee ringen (H-G-12-2 en R-G-12-2) komen als 

beste uit het onderzoek in deze categorie naar voren. Het aantal kilogram staal waaruit de drukring 

be staat is meer dan de hoeveelheid staal waaruit de totale interne constructie (kabels+staven) be staat. 

De drukring is dus een belangrijke factor bij het bepalen voor het aantal kilogrammen staal van het 

ontwerp. 

De dimensionering van de drukring is bij de twaalfhoekige vorm gunstig omdat: 

• er een groter aantal oplegpunten is dus een kleinere reactiekracht 

• de systeemlengte en dus kniklengte kleiner is 

Echter is de dimensionering van de drukring bij de twaalfhoekige vorm ongunstig omdat: 

• de inwend ige hoek grater is en hierdoor ook de ontbondende kracht 

Yoor de rangschikking van aile varianten zie het bijlagenrapport 'Bijlage 9.2: Rangschikking 

staalgewicht, intern en extern' . 
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Aantal kilogram staal, inclusief drukring 
Code IOmschrijving Aantal Lengte [m] Gewicht [kg] Totaal staal [kg] 

H-G-12-2 I 

.-
Bovenkabel C12. (113mm2) 36 148.9 132.2 3010 
Diagonaal C12. (113mm2) 36 148.4 131.8 625 
Ringkabel C16. (201mm2) 24 74.5 117.6 / ) 

Drukstaaf CHS48.3x5. 25 45.6 243.5 /' 

Drukring CHS139.7x10 12 74.5 2384.6 
/ \ 

I- I 
R-G-12-2 I 

Bovenkabel C12. (113mm2) 36 148.9 132.2 3010 ~ ~ Diagonaal C12. (113mm2) 36 148.4 131.8 625 
Ringkabel C16. (201mm2) 24 74.5 117.6 .~ Pf Drukstaaf CHS48.3x5. 25 45.6 243.5 , 
Drukring CHS139.7x10 12 74.5 2384.6 

I- I 
H-G-8-2 I 

Bovenkabel C14. (154mm2) 24 99.3 119.9 3359 --;(( Diagonaal C14. (154mm2) 24 99.0 119.6 495 f r. Ringkabel C14. (154mm2) 16 73.5 88.8 

\~ 'y / 
Drukstaaf CHS48.3x5. 17 31.2 166.6 /, 
Drukring CHS168.3x10. 8 73.5 2864.2 

I-~I 
R-G-8-2 I 

Bovenkabel C16. (201mm2) 24 99.0 156.2 3438 rx b«( Diagonaal C14. (154mm2) 24 99.0 119.6 573 
/ \ 

Ringkabel C16. (201mm2) 16 73.5 116.0 K ~ / 
Drukstaaf CHS48.3x5. 17 34.0 181.5 

. I 

V-Z' Drukring CHS168.3x10. 8 73.5 2864.2 

I- I 
H-F-12-2 I 

IBovenkabel C10. (78.5mm2) 60 270.8 167.0 3602 

-
Diagonaal C10. (78.5mm2) 60 271.0 167.1 695 ' , 

\ ' . < v /' Ringkabel C16. (201mm2) 24 74.5 117.6 

Lf~ Drukstaaf CHS48.3x5. 25 45.6 243.5 
Drukring CHS168.3x10. 12 74.5 2906.3 

I- I 
figuur 32, Rangschikking aantal kilogram staal interne en externe constructie, beste 5 varianten 
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3.9. Conclusies, materiaalkosten 

De materiaalkosten zijn gerelateerd aan het benodigde aantal kilogram staal. Maar er zijn meer 

factoren die de kosten bepalen zoals het aantal knopen en het soort knoop: Geiger knoop (waar in een 

bovenknoop 3 kabels en 1 staaf samenkomen en in een onderknoop ook 3 kabels en I staat) of Fuller 

knoop (waar in een bovenknoop 6 kabels en I staaf samenkomen en in een onderknoop 4 kabels en 1 

staat). Voorbeeld Fuller bovenknoop zie figuur 33 [C.23]. 

figuur 33, bovenkoopdetail Fuller dome 

Daarnaast zijn ook de kosten van het aantal kilogram staal van een kabel anders dan de kosten van 

het aantal kilogram staal van ronde buis profielen. Wanneer al deze kosteninvloeden worden 

meegenomen kan een globale schatting worden gedaan van de materiaalkosten van de diverse 

varianten. Dit kan ook een goed criterium zijn om de varianten te vergelijken en zo de constructieve 

consequenties welke vormwijzingen hebben te onderzoeken. Op basis van dit criterium zijn een 

tweetal rangschikking gemaakt: 

• Materiaalkosten, cable dome met enkel de interne constructie (kabels en staven) 

• Materiaalkosten, cable dome met zowel de interne (kabels en staven) als externe constructie 

(drukring) 

Benadrukt wordt dat de kosten van de materialen in deze vergelijking een zeer globale schatting zijn. 

De volgende kosten zijn aangehouden: 

• Kosten per knoop in Geiger dome: 100 euro 

• Kosten per knoop in Fuller dome: 150 euro 

• Kosten per kilogram staal van een kabel: 5 euro 

• Kosten per kilogram staal van een ronde buis profiel: 3.5 euro 

Wei moet nog worden vermeldt dat het hier slecht om een vergelijking van materiaalkosten van de 

hoofddraagconstructie gaat, bouwkosten, kosten van dakafdichting en kosten van onderliggende 

constructie zijn niet in de vergelijking meegenomen. 

3.9.1. Materiaalkosten, interne constructie (excl. drukring) 

In figuur 34 is te zien dat ook wanneer gekeken wordt naar de kosten de variant R-G-6-2 het meest 

gunstig is. De materiaalkosten bedragen 5252 euro. In het totaaloverzicht is wei een verschuiving te 

zien wanneer deze rangschikking wordt vergeleken met de rangschikking van staalgewicht, enkel 

intern. Te zien is dat de invloed van het aantal knopen wanneer het criterium kosten is aangehouden, 

iets groter is. De varianten met minder knopen staan nu hoger in de Iijst, zie figuur 35. 
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Materiaalkosten (exclusief drukring), per kilogram staal, per kilogram kabel en per knoop 

Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

Bovenkabel 
Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

C14. (154mm2) 
C16. (201mm2) 
C16. (201mm2) 
CHS48.3x5. 

C16. (201mm2) 
C16. (201mm2) 
C16. (201mm2) 
CHS48.3x5. 

C14. (154mm2) 
C18. (255mm2) 
C18. (255mm2) 
CHS48.3x5. 

C14. (154mm2) 
C14. (154mm2) 
C14. (154mm2) 
CHS48.3x5. 

Aantal knopen 
Kosten feura} 

Bovenkabel 
Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

C16. (201mm2) 
C14. (154mm2) 
C14. (154mm2) 
CHS48.3x5. 

ntal knopen 
Kosten feura} 

18 
18 
12 
13 

32 
5252 

18 
18 
12 
13 

32 
5425 

18 
18 
12 
13 

32 
5634 

24 
24 
16 
17 

42 
6425 

24 
24 
18 
19 

42 
6483 

74.4 
74.2 
72.0 
24.0 

74.2 
74.2 
72.0 
26.0 

90.0 
117.1 
113.6 
128.1 

449 

i~1 
117.1 
117.1 
113.6 
138.8 

487 

I~I 
74.4 
74.2 
72.0 
28.0 

99.3 

99.0 
73.5 
31.2 

90.0 

148.3 
143.8 
149.5 

119.9 
119.6 
88.8 

166.6 

532 

495 

/ 

/ \ / \ 
/ ;' j \ \ 

/ / \ \ \ 

~ "'\ /-, 1;' 
\ \L...Y / 

\ J \ ' 
\ L-.... \/ 
/ \ 

.4~ .... ).,,/' 
\ , -

\ . 

I~I 
74.5 
75.9 

108.0 
31.3 

117.6 
91.7 

130.5 
166.9 

507 

figuur 34, Rangschikking materiaalkosten interne en externe constructie, beste 5 varianten 
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rUle 
H-G-6-2 
R-G-6-2 
B-G-6-2 
H-G-8-2 
H-G-6-3 
R-G-8-2 
B-G-8-2 
R-G-6-3 
B-G-6-3 
H-F-6-2 

echnische unJversitei! eindhoven 

H-G-6-2 
R-G-6-2 
H-G-8-2 
H-G-6-3 
B-G-6-2 
R-G-8-2 
R-G-6-3 
H-F-8-2 
B-G-8-2 
H-G-12-2 

( Jlld '/1111.; 1-.. I'll.: 11 - I ~'11 ~ 'I'll \ 

figuur 35, Rangschikking varianten, links op basis van materiaalkosten 

en rechts op basis van aantal kilogram staal 

Voor de rangschikking van aile varianten zle het bijlagenrapport 'Bijlage 9.3 : Rangschikking 

materiaalkosten, enkel intern'. 

3,9.2. Materiaalkosten. interne + externe constructie (inc I. drukring) 

Wanneer gekeken wordt naar de kosten van de constructie inclusief drukring is te zien dat de variant 

H-G-8-2 de meest gunstige variant is, zie figuur 36. De materiaalkosten bedragen 16449 euro. In het 

totaaloverzicht is een verschuiving te zien wanneer deze rangschikking wordt vergeleken met de 

rangschikking van staalgewicht, intern en extern. De beste variant op basis van het aantal kilogram 

staal intern en extern, H-G-12-2 en R-G-12-2, staat nu op de zesde plaats met een bedrag van 17306 

euro voor het materiaal. De invloed van het aantal knopen wanneer het criterium kosten is 

aangehouden, groter is. De varianten met minder knopen staan nu hoger in de lijst en de invloed van 

de drukring is venninderd, ook de varianten van de Fuller dome zijn ongunstiger (in verband met de 

hogere kosten van de knopen), zie figuur 37. 

Voor de rangschikking van aile varianten zle het bijlagenrapport 'Bijlage 9.4: Rangschikking 

materiaalkosten, intern en extern'. 
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C14. (154mm2) 
Diagonaal C14. (154mm2) 

Ringkabel C14. (154mm2) 

Drukstaaf CHS48.3x5. 
Drukring CHS168.3x10. 

C14. (154mm2) 

Diagonaal C16. (201mm2) 
Ringkabel C16. (201mm2) 
Drukstaaf CHS48.3x5. 
Drukring CHS193. 7x1 O. 

Aantal knopen 
Kosten [eura) 

Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 
Drukring 

Bove 
Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 
Drukring 

Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 
Drukring 

C16. (201mm2) 
C14. (154mm2) 
C16. (201mm2) 
CHS48.3x5. 
CHS168.3x10. 

C16. (201mm2) 
C16. (201mm2) 
C16. (201mm2) 
CHS48.3x5. 
CHS193. 7x1 O. 

C14. (154mm2) 
C18. (255mm2) 
C 18. (255mm2) 
CHS48.3x5. 
CHS193.7x10. 

knopen 
[eura) 

24 
24 
16 
17 

8 

42 
16449 

18 
18 
12 
13 
6 

32 
16667 

24 
24 
16 
17 

8 

42 
16819 

18 
18 
12 
13 
6 

32 
16840 

18 
18 
12 
13 
6 

32 
17049 

99.3 
99.0 
73.5 

119.9 
119.6 

88.8 
31.2 166.6 
73.5 2864.2 

3359 
495 

90.0 3710 /\\--l 
74.2 117.1 449 . /'\/(, \ 

74.4 

72.0 113.6 \ \/\/ / 
24.0 128.1 '!C~/ 
72.~0 ____ ~32~6~1~.6~ __ ~ __ ~==1=====\==~ 

1~~f(fPt~3?J:~> 1 
99 
99 
73 
34 
73 

.0 

.0 

.5 

.0 

.5 

74.2 
74.2 
72.0 
26.0 
72.0 

74.4 
74.2 
72.0 
28.0 
72.0 

156.2 
119.6 
116.0 
181.5 

2864.2 

117.1 
117.1 
113.6 
138.8 

3261.6 

90.0 
148.3 
143.8 
149.5 

3261.6 

3438 
573 

3748 
487 

3793 
532 

/ it~ 
~I -

\ I 

~/ / \ / . \ - / \ 
/ i\ j\ , 

/ / 'v. \ ~ 
\ \ /\ I)' 

\. ,/ \ /' 
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\ 
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/ \ / 
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figuur 36, Rangschikking materiaalkosten enkel interne constructie, beste 5 varianten 
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H-G-8-2 
I 

H-G-6-2 
H-G-12-2 
R-G-12-2 

R-G-8-2 H-G-8-2 
R-G-6-2 R-G-8-2 
B-G-6-2 H-F-12-2 

H-G-12-2 R-F-12-2 
R-G-12-2 H-G-6-2 
H-G-6-3 R-G-6-2 
B-G-8-2 
H-G-8-3 

H-G-6-3 
H-G-12-3 

figuur 37, Rangscbikking varianten, links op basis van materiaalkosten 

en recbts op basis van aantal kilogram staal 

De beste variant (H-G-8-2) incIusief drukring kost 16449 euro, de beste variant (H-G-6-2) exclusief 

drukring 5252 euro. Ter vergelijking, de variant H-G-8-2 exclusief drukring kost 6425 euro en de H

G-6-2 incIusief drukring 16667 euro. 

3.10. Conclusies. doorbuiging 

Volgend uit het onderzoek is gebleken dat de eis betreffende de bijkomende doorbuiging bij geen 

enkele variant maatgevend is, de waarde van 250mm (0.0 I L, L=overspanning) wordt niet bereikt. 

Naast het criterium staalgewicht en materiaalkosten is ook een vergelijking tussen de diverse 

varianten gemaakt op basis van het criterium doorbuiging. Beoordeeld kan worden of het wijzigen 

van de vorm consequenties heeft voor de doorbuiging. Resultaten zie tabel 1. 

tabel 1, Overzicbt doorbuiging per variant 

Uz Uz 

Fh;midden (Fh+Fv;q-last) (Fh+Fv;puntlast) Fh;midden (Fh+Fv;q-last) (F h +F v;puntlasU 

B-G-6-2 -5.7 -96.0 -124.7 8-F-6-2 -37.9 -92 .3 -90.5 
8-G-8-2 -33.2 -93.8 -114.0 8-F-8-2 -29.0 -89.0 -78.3 

B-G-12-2 -22.5 -79.3 -90.1 8-F-12-2 -51 .5 -96.0 -93.8 
B-G-6-3 -21.5 -79.3 -118.1 B-F-6-3 -35.8 -46.7 -60A 
8-G-8-3 -30.1 -78.9 -97.1 B-F-8-3 -26.9 -40.7 -43.9 

B-G-12-3 -55.9 -74.0 -86.3 8-F- 12-3 -51 .2 -66.9 -66.4 

H-G-6-2 19.4 -123.8 -86.8 H-F-6-2 16.3 -114.4 -41 .8 

H-G-8-2 -24.3 -168.9 -108.2 H-F-8-2 2.0 -147.0 -55 .8 

H-G-12-2 -11 .9 -141.3 -87.8 H-F-12-2 -4.3 -130.2 -56.7 
H-G-6-3 2.0 -135.2 -89.1 H-F-6-3 -29.8 -80.7 -65.5 
H-G-8-3 -17.9 -142 .6 -91.6 H-F-8-3 14.5 -102.3 -37.7 

H-G-12-3 1.0 -104.7 -61.8 H-F-12-3 -18.0 -136.7 -61.7 

R-G-6-2 -40.4 -133.8 -134.1 R-F-6-2 I -24.8 -120.3 -86.1 
R-G-8-2 -61.4 -144.6 -147.3 R-F-8-2 -8.7 -110.5 -66.0 

R-G-12-2 -44.7 -142.7 139.7 R-F-12-2 -40.4 -138.1 -104.2 
R-G-6-3 -24.7 -114.0 -127.3 R-F-6-3 -52.2 -64_5 -76.2 
R-G-8-3 -24.6 -120 .0 -127.4 R-F-8-3 -64 .5 -112.1 -100.2 

R-G-12-3 -42.5 -105.1 -105.7 R-F-12-3 -43 .3 -85.0 -65.6 

Voor de waarden van de doorbuiging zie ook het bijlagenrapport 'Bijlage 9.5: Doorbuiging'. 
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De roodgekeurde varianten uit tabel I zijn van de zeer ongunstige varianten, zie paragraaf 3.S.1. Deze 

varianten worden niet in de vergelijking meegenomen. De afmetingen van de constructieve 

elementen zijn van een dusdanige grote afmetingen dat de constructies veel stijver zijn en daardoor 

niet meer goed te verge I ij ken met de overige modellen. Door hun grote hoeveelheid staal zullen deze 

varianten ook kostentechnisch nooit worden gekozen. 

Onderstaande conclusies met betrekking tot de doorbuiging kunnen worden gesteld. 

Specifieke conclusies doorbuiging: 

• Vervormingen minimaal ten gevolge van enkel de voorspanning 

> H-F-12-2 (-4.3mm neerwaarts I 4.3mm opwaarts) 

• Ten gevolge van enkel de voorspanning ook gunstig 

• 

• 

• 

> H-G-6-2 (19.4mm) omdat vervorming door voorspanning in tegengestelde richting is aan 

de vervorming door eigen gewicht en veranderlijke belasting. 

Kleinste doorbuiging in eindtoestand ten gevolge van voorspanning en veranderlijke q-Iast 

> 8-G-12-2 (-79.2=3mm) 

Kleinste bijkomende doorbuiging ten gevolge van voorspanning en veranderlijke q-Iast 

> R-F-12-3 (-41.7mm) 

Kleinste doorbuiging in eindtoestand ten gevolge van voorspanning en veranderlijke puntiast 

> H-F-S-3 (-37.7mm) 

Aigemene conclusies doorbuiging: 

• Ten gevolge van aile soort belastingen treedt bij de Fuller dome een kleinere vervorming op 

in vergelijking met Geiger dome. Zeker ten gevolge van puntlast zijn aanzienlijke afnames 

waar te nemen. Vervormingen van een kabel hebben bij het systeem van de Geiger dome een 

grotere invloed. Verandering in de krachtwerking en verplaatsingen treden op over het hele 

systeem, bij de Fuller dome blijft invloed zeer lokaal. 

• Er kan niet worden geconcludeerd, hoe meer hoeken en hoe meer ringen, des te kleiner de 

doorbuiging. 

• Ten gevolge van enkel de voorspanning bij Geiger dome 

> hoi gunstiger dan bol en recht minst gunstig. 

• Ten gevolge van enkel de voorspanning bij Fuller dome 

> hoi gunstiger dan recht en bol minst gunstig. 

• Ten gevolge van voorspanning en veranderlijke q-Iast 

> bol gunstiger dan recht en hoi minst gunstig. 

• Ten gevolge van voorspanning en veranderlijke puntlast 

> hoi gunstiger dan bol en recht minst gunstig. 

3.11. Conclusies, krachten in drukstaven 

Tot nu toe is enkel gekeken naar de spanningen In de kabels en een optimalisering van deze 

diameters. Staven zijn aangehouden op een minimale diameter waarvan zeker is gebleken dat zij 

voldoende stijfheid bieden aan het constructieve systeem. Wanneer spanning boven de 355N/mm2 

komen moet een grotere diameter staven worden toegepast, dit is enkel het geval bij de zeer 

ongunstige combinaties, zie paragraaf 3 .S.I. 

De krachten in de drukstaven kunnen van be lang zijn bij het vervolg onderzoek waarbij de 

drukstaven worden vervangen door pneumatische elementen. Een zo laag mogelijke kracht is hierbij 

het meest gunstig. 
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Voor de waarden van de krachten in de drukstaven voor de varianten zie tabel 2 en het 

bijlagenrapport "Bijlage 9.6: Drukkrachten in staven". 

tabel 2, Overzicht krachten in drukstaven per variant 

Krachte" in drukStaven 
Tabel geeft krachten [kN) 

B1- Belastingsgeval met enkel voorspanning 
B2= Belastingsgeval voorspanning + veranderelijke q-Iast 
83= Belastingsgeval voorspanning + veranderelijke 

B1 B2 B3 
Midden I Ring 11 Ring 21 Ring 3 Midden I Ring 1 I Ring 21 Ring 3 Midden I Ring 11 Ring 2 I Ring 3 

B-G-6-2 -36.4 -16.2 -44.4 - -12.7 -15.4 -59.7 - -33.0 -20.5 
B-G-8-2 -43.9 -14.6 -39.5 - -16.51 -13.51 -50.81 - -40.3 -18.3 

B-G-12-2 -76.6 -17.0 -46.2 - -48.2 -16.3 -54.2 - -72.9 -20.7 
B-G-6-3 -38.5 -16.0 -24.4 -83.6 -15.9 -11.9 -36.4 -99.7 -34.6 -19.4 
B-G-8-3 -59.3 -18.5 -39.6 -95.6 -34.7 -15.2 -41.1 -108.5 -55.3 -21.3 

B-G-12-3 -99.4 -20.7 -44.1 -105.9 -72.7 -18.2 -44.8 -114.4 -95.4 -23.8 

H-G-6-2 -62.7 -17.9 -22.1 - -20.4 -17.4 -47.2 - -57.6 -19.9 
H-G-8-2 -82.6 -17.4 -206 - -30.9 -16.0 -39.6 - -76.8 -18.9 
H-G-12-2 -95.9 -13.5 -16.3 - -42.9 -12.7 -29.7 - -90.1 -16.9 
H-G-6-3 -770 -20.3 -28.2 -26.5 -29.0 -14.4 -339 -54.8 -69.7 -23.5 
H-G-8-3 -95.2 -18.7 -25.9 -23.7 -40.0 -13.2 -29.8 -46.0 -87.6 -21.3 
H-G-12-3 -188.3 -15.6 -21 .7 -20.2 -61.6 -11 .9 -24.7 -36.1 -110.8 -17.9 

R-G-6-2 -58.9 -19.5 -37.6 - -17.8 -17.0 -54.8 - -53.4 -23.4 
R-G-8-2 -66.3 -16.3 -31 .1 - -18.2 -13.6 -44.1 - -61.0 -19.6 

R-G-12-2 -64.3 -10.6 -20.4 - -16.4 -9.1 -303 - -59.2 -14.0 
R-G-6-3 -54.9 -16.0 -27.8 -47.3 -12.9 -10.0 -30.1 -69.1 -48.7 -19.3 
R-G-8-3 -56.0 -12.6 -21.3 -36.3 -10.4 -7.4 -23.8 -54.1 -49.9 -15.0 
R-G-12-3 -84.6 -12.3 -21.3 -36.0 -35.2 -8.7 -22.4 -47.9 -78.2 -14.7 

B-F-6-2 -30.7 -18.6 -95.2 - -19.9 -21.7 -111 .3 - -28.4 -24.0 
B-F-8-2 -46.1 -18.1 -68.3 - -28.5 -19.3 -81 .0 - -43.2 -22.8 

B-F-12-2 -63.4 -15.1 -46.7 - -38.0 -14.9 -54.4 - -60.0 19.7 
B-F-6-3 -45.9 -26.2 -106.4 -694.8 -39.7 -27.8 -115.1 -713.5 -43.6 -31.1 
B-F-8-3 -63.4 -23.4 -70.1 -2827 -51 .0 -23.2 -75.1 -297.3 -60.6 -27.4 
B-F-12-3 -95.7 -21.4 -52.5 -155.7 -75.6 -20.1 -54.6 -164.7 -92.1 -24.8 

H-F-6-2 -37.61 -14.61 -34.2J - -14.6 -17.9 -59.3 - -33.9 -20.2 
H-F-8-2 -54.0 -1 3.6 -23.0 - -19.7 -14.9 -43.2 - -49.5 -18.2 
H-F-12-2 -87.1 -13.3 -18.4 - -41 .8 -13.3 -32.2 - -81.8 -17.8 
H-F-6-3 -53.8 -19.3 -50.1 -120.0 -35.3 -19.5 -60.5 -143.4 -49.5 -24.4 
H-F-8-3 -40.8 -9.5 -18.5 -29.3 -10.1 -8.0 -25.8 -52.9 -35.31 -13.7) 
H-F-12-3 -76.9 -10.9 -17.2 -19.4 -30.7 -8.3 -21 .0 -35.1 -70.1 

R-F-6-2 -32.2 -14.6 -53.6 - -13.3 -17.5 -73.5 - -29.0 
R-F-8-2 -50.0 -14.8 -40.4 - -22.5 -16.0 -56.9 - -46.2 
R-F-12-2 -59.0 -10.5 -23.3 - -18.0 -9.9 -33.5 - -54.3 
R-F-6-3 -55.1 -21.9 -71 .7 -323.3 -40.9 -22.7 -80.8 -344.8 -51.5 
R-F-8-3 -54.0 -13.9 -33.2 -90.1 -27.7 -12.4 -381 -106.5 -49.9 
R-F-12-3 -80.2 -12.6 -25.0 -52.2 -42.3 -10.4 -27.4 -64.4 -74.6 

Specifieke conclusies betreft de krachten in drukstaven: 

• Krachten minimaal ten gevolge van enkel de voorspanning 

> H-F-6-2 (maximaaI37.6kN) 

-12.4 

-20.0 
-19.4 
-15.1 
-26.9 
-18.0 
15.9 

-47.3 -
-41.5 -
-47.4 -
-36.5 -85.8 
-41 .1 -96.9 
-45.2 -107.0 

-24.5 -
-22.7 -
-17.9 -
-305 -28.7 
-27.5 -25.3 
-23.0 21.4 

-40.3 -
-33.1 -
-22.0 -
-29.9 -49.6 
-23.0 -38.0 
-22.5 -37.1 

-100.2 -
-71.8 -
-48.7 -

-110.0 -702.0 
-73.1 -287.6 
-54.4 -158.0 

-38.3 -
-25.9 -
-20.3 -
-53.7 -123.5 
-21 .5J -32.2 
-19.0 -20.9 

-58.1 -
-43.6 -
-25.3 -
-75.8 -326.8 
-36.1 -93.5 
-26.9 -54.2 

• Krachten minimaal ten gevolge van voorspanning en veranderlijke q-Iast 

> B-G-8-2 (maximaal 50.8kN) 

• Krachten minimaal ten gevolge van voorspanning en veranderlijke puntlast 
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Range I 
-12 ,71-59 ,7 
-13 ,5/-50,8 I 
-16,3/-76,6 
-11,9/-99,7 

-15,2/-108,5 
-18,2/-114,4 

-14,71-62,7 
-16,01-82,6 
-12,71-95,9 
-14,4/-77,0 
-13,2 I -95 ,2 
-11,9/-188 ,3 

-17,01-58,9 
-13 ,6/-66,3 
-9,1 1-64,3 

-10,01-69,7 
-7,4/-56,0 
-8,7 I -84 ,6 

-18,6/ -111,3 
-18,1 1-81,0 
-14 ,9/-63,4 

-26,2/-713,5 
-23,2/-297,3 
-20,1/-158,0 

-14,6/-59,3 
-13,6/ -54,0 
-13,3/-87,1 

-19,3/-143,4 
-8,01-52,9 
-8,3/-76,9 

-13,3/ -73 ,5 
-14,8/-56,9 
-9,91 -59,0 

-21,9 I -344,8 
-12,41-106,5 
-10,4/-80,2 
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> H-F-S-3 (maximaal 35.3kN) 

• Variant waarbij de hoogste kracht binnen aile belastingscombinaties het laatste is, dus waar 

gedimensioneerd kan worden op de laagste belasting 

> B-G-S-2 (maximaal 50.SkN) 

Daamaast moet worden opgemerkt dat niet automatisch geldt dat bij het toenemen van het aantal 

hoeken en ringen de krachten per drukstaaf afnemen. De middenstaaf krijgt veelal een hogere 

belasting. Dit komt omdat er meerdere kabels samenkomen in het midden punt bij een meer hoekige 

vorm. Ook de buitenste ring van een variant met 3 ringen heeft veelal een hogere belasting als de 

buitenste ring van een variant met twee ringen. De tweede en derde ring hebben bij deze 3 ringen 

variant wei een lagere belasting. 

3.12. Deelonderzoek. Geiger dome met verminderde drukstaven 

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de rechte- en holle cable dome met een twaalfhoekige 

drukring en twee ringkabels het meest efficient is op basis van het staalgewicht, zie paragraaf 3.S. De 

cable domes varianten Geiger en Fuller zijn in voorgaand onderzoek beschouwd. Een variant van het 

type Geiger is aJs optima Ie variant gebleken. Een derde variant: de Geiger dome met verminderde 

drukstaven is niet in het onderzoek meegenomen. Dit type is gelijk aan de Geiger dome maar worden 

de drukstaven per ring gehalveerd en bovenkabels schuin verbonden, zie figuur 3S. Een mogelijkheid 

bestaat dat deze variant door minder drukstaven ook minder kilogram staal bezit en dus gunstiger kan 

zijn als de R / H-G-12-2. Als laatste stap in deze onderzoeksfase wordt daarom de variant R-G-12-2 

met verminderde drukstaven, zie figuur 3S, onderzoek op gelijke wijze als voorgaande uitgevoerde 

onderzoeken. 

I 

\ / " 
I \ / 

/ " 

j \ 
/ \ 

I~I 

figuur 38, R-G-12-2 met verminderde drukstaven 

In onderstaande figuur, figuur 39, worden de resultaten weergegeven van het aantal kilogram staal 

exclusief- en inclusief drukring. Wanneer we deze uitkomsten vergelijken met de R-G-12-2 kunnen 

we concJuderen dat het verminderen van de drukstaven geen positief resultaat geeft. De R-G-12-2 

met verminderde drukstaven staat in de rangschikking van het staalgewicht exclusief drukring op de 

29sle plaatst ten op zichtte van de lOde plaats yen de R / H-G-12-2. Wanneer we de drukring 
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meenemen in de vergelijking dan vinden we voor de R-G-12-2 met verminderde drukstaven eveneens 

de 29ste plaats terwij I R-G-12-2 hier als beste variant is gevonden. 

Aantal kilogram staal, enkel intern (exclusief drukring) 
Code IOmschrijving Aanlal 

R-G-12-2 mel verminderde drukslaven 
Bovenkabel C20. 
Diagonaal C30. 
Ringkabel C30. 
Drukslaaf CHS48.3xS. 

30 
12 
9 

10 

I 
Lengle [m] Gewichl [kg] Tolaal slaal [kg] 

169.9 
49.S 
68.8 
20.0 

419.0 
274.S 
381 .7 
106.8 

1182 tE3 

Aantal kilogram staal, inclusief drukring 
Code IOmschrijving Aanlal Lengle [m] Gewichl [kg] Tolaal slaal [kg] 

R-G-12-2 mel verminderde drukslaven '1 
Bovenkabel C20. 30 
Diagonaal C30. 12 
Ringkabel C30. 9 
Drukslaaf CHS48.3xS. 10 
Drukring CHS219.1x12.S 12 

1699 
49S 
68.8 
20.0 
74.S 

419.0 
274.S 
381.7 
106.8 

4746.9 

I~I 
figuur 39, Resultaten aantal kilogram staal R-G-12-2 met verminderde drukstaven exclusief drukring 

(boven), inclusief drukring (onder) 

Voorgaande conclusies zetten zich door als we kijken naar de materiaalkosten. Ook hier scoort de 

variant R-G-12-2 met verminderde drukstaven slechter dan de variant R / H-G-12-2. Totale 

materiaalkosten komen uit op 27164 euro, hiermee staat deze variant op de 2S ste plek in de 

rangschikking. De R / H-G-12-2 komt op 17049 euro en is hiermee dus de goedkopere variant. Ook 

wanneer we de drukring buiten beschouwing laten scoort de variant met verminderde drukstaven 

slechter (19de plaats ten opzichte van de IS de plaats) . 
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Materiaalkosten, per kilogram staal, per kilogram kabel en per knoop 
Code IOmschrijving Aanlal Lengle [m] Gewichl [kg] Tolaal slaal [kg] 

R-G-12-2 met verminderde drukstaven I 
Bovenkabel C20. 30 
Diagonaal C30. 12 
Ringkabel C30. 9 
Drukslaaf CHS48.3x5. 10 
Drukring CHS219.1x12.5 12 

Aanlal knopen 
Kosten [euro) 

32 
27164 

169.9 
49.5 
68.8 
20.0 
74.5 

419.0 
274.5 
381.7 
106.8 

4746.9 

5929~ 
1182 LkJ-1 . 

I-~-I 
Materiaalkosten (exclusief drukring), per kilogram staal, per kilogram kabel en per knoop 

Code IOmschrijving Aantal Lengte 1m] Gewicht [kg] Tolaal staal [kg] 
R-G-12-2 met verminderde drukstaven I 

Bovenkabel C20. 30 
Diagonaal C30. 12 
Ringkabel C30. 9 
Drukstaaf CHS48.3x5. 10 
Drukring 

Aantal knopen 
Kosten feura) 

32 
10550 

169.9 
49.5 
68.8 
20.0 

419.0 
274.5 
381.7 
106.8 

1182 ffij 
l~l~ 1 

figuur 40, Resultaten gescbatte materiaalkosten R-G-12-2 met verminderde drukstaven exclusief 

drukring (boven), inclusief drukring (onder, 

Uit dit deelonderzoek is gebleken dat de variant R / H-G-12-2 gunstigere is op basis van het 

staalgewicht en de hieraan gekoppelde materiaalkosten als gelijke variant maar dan met verminderde 

drukstaven. 

Voor aile resultaten van het onderzoek zie het bijlagenrapport 'Bijlage 9.6: Resultaten Geiger dome 

met verminderde drukstaven '. 
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4. Onderzoeksfase 3 

Het uiteindelijke resultaat van het afstuderen is het ontwerpen van een Pneu-Tensegrity. Het idee is 

de drukstaven uit de hiervoor onderzochte Cable dome te vervangen door pneumatische elementen. 

Een eerste stap in onderweksfase 3 is het modelleren van een pneumatische staaf, een lijnvormig 

element van een tlexibel materiaal waarbij de stabiliteit wordt verkregen door te werken met een 

permanente luchtdruk, in het computerprogramma GSA. Met dit model wordt het stijfheidgedrag van 

de gedrukte 'bailon' onderzocht. Uit dit model voIgt een fictieve EA. 

De volgende stap is deze fictieve EA als eigenschap van de drukstaven tOvoeren to het 3D 

computermodel van de optimale basisvorm van de cable dome (resultaat uit het onderzoeksfase 2). 

Vervolgens wordt het veranderde gedrag geanalyseerd. 

4.1. Vormen 

Diverse vormen voor de gedrukte pneu zijn denkbaar. Omdat het ter vervanging is van de staven uit 

de cable dome is een lijnvormig element een logische keuze. Door het aanbrengen van een interne 

druk (luchtdruk) wordt de oppervlakte onder een trekspanning gezet. De maximale belasting op een 

pneu is bereikt wanneer de pneu barst door een te grote interne druk. De capaciteit (op te nemen 

trekspanningen N/5cm) van het membraan is dan overschreden. Dit is de maximale belasting die op 

een pneu kan, niet de maximale belasting die is toegestaan, diverse veiligheidsfactoren dienen in 

rekening te worden gebracht. Daarnaast is van be lang dat nergens in het membraan door de externe 

belasting de membraanspanningen nul worden en dat de pneu zijn originele vorm niet verliest. 

Er zijn enkele punten waarbij rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van de staaf: 

• Inleiden van de belasting: 

De kracht op een pneumatisch element kan het beste worden opgenomen als het wordt 

aangebracht over een groot oppervlak. Ter plaatse van het aangrijpen van de belasting neemt 

de oppervlaktespanning ten gevolge van de interne druk het eerste af. Hoe kleiner het 

oppervlak, hoe geconcentreerder de kracht, hoe eerder het membraan spanningsloos is en de 

pneumatische constructie bezwijkt, zie figuur 4l. 

figuur 41, Belasting op pneu 

Fz 

Fz 
Fz 

Fz 

qz 

qz 
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Een aandachtspunt bij het ontwerpen van de pneumatische staaf is dus dat de belasting via 

een zo groot mogelijk oppervlak in de pneumatische staaf wordt gebracht. Dit kan worden 

gedaan door een soort kapje op de pneu te zetten of een plaat op de kop van de pneu te 
bevestigen. Hierdoor wordt belasting verdeeld ingeleid in de pneu, zie figuur 42. In een later 
stadium wordt dit detail verder uitgewerkt. 

Fe 

Fe 

figuur 42, Ioleideo kracht 

• Diameter staaf: 

F extern 

- 52 -

De externe belasting maakt evenwicht met de druk op het bovenvlak 
van de pneumatische staaf, zie figuur 43. Het is dus van be lang dat 

het oppervlak van bovenvlak en de interne druk zodanig groot zijn dat 

evenwicht kan worden gemaakt met Fex,em' Is dit niet het geval dan is 
er geen evenwicht en zakt de pneu ineen. 

Het materiaal waarvan de pneu is gemaakt bepaald de capaciteit van 

de op te nemen maxima Ie membraanspanningen. Hoe sterker het 

membraan, hoe hoger de interne druk kan zijn. 

F =p(n·r 2
) im ern 

F = resulterende kracht [kN] 
P = interne druk [kN/m2] 

(rr·r) = oppervlakte bovenvlak 

Hoe hoger de interne druk hoe hoger Finlem. En hoe groter het 
oppervlak, hoe hoger Finlem. Er moet dus een juiste verhouding 
worden gevonden tussen: interne druk en diameter waarbij 

oppervlaktespanningen niet mogen worden overschreden en evenwicht 

moet worden behaald met de Fex,em. 

intern 

figuur 43, Eveowicht poeu 
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• Vonn staaf: 

Slanke pneus zijn minder goed in het opnemen van dnlkkrachten, ze zijn slecht bestand tegen 

uitknikken. Knik kan problemen veroorzaken, zie figuur 44. Een slanke pneu gaat uitknikken 

wanneer de spanningen in het membraan nul worden. Dit kan gebeuren wanneer een 

belasting met een bepaalde excentrisch aangrijpt. 

figuur 45, Vorm staaf 
figuur 44, Pneus onder invloed van een externe drukkracht 

Het opnemen van een excentrische belasting kan worden verbeterd door het vergroten van de 

middendiameter van de staaf, zie figuur 45. Indien het uitknikken van de pneumatische staaf 

een probleem veroorzaakt is dit een mogelijke oplossing om het probleem te verhelpen. 

4.2. Opbouw GSA model 

Het GSA model is opgebouwd uit 'Quad 4' eJementen, verbonden middels 'Spacers', zie figuur 47. 

De 'Quad 4' delen zijn 20 elementen welke de eigenschappen van een membraan kan worden 

meegegeven. 'Spacers' zorgen voor een onderlinge relatie tussen de knooppunten van deze 20 

elementen. Er is in eerste instantie gekozen voor een opdeling van het 'net' in schijven in de vorm 

van een tienhoek met een hoogte van 0,1 m. Totale hoogte van de staaf is 2 m, deze maat komt 

overeen met de staven uit het rechte model van de onderzochte cable dome. Het boven- en ondervlak 

wordt stijf aangehouden door het maken van een 'rigid constraint'. De knopen van deze cirkels zijn 

verbonden met de twee knopen in het midden. De verplaatsingen van deze masterknoop worden 

gevolgd door de verbonden knopen. Deze vereenvoudiging is toegestaan omdat de belasting door het 

toepassen van een kapje (zie paragraaf 4.1, inleiden van de belasting) ook als verdeelde belasting 

aangrijpt op het oppervlakte van de pneu (zie figuur 46). De voet is geschematiseerd als scharnier 

(pin) de kop als rol, uitsluitend verplaatsing in z-richting is mogelijk. 

De interne luchtdruk wordt in het systeem aangebracht middels 'face loads'. 

Krachten loodrecht op het oppervlak van de 'Quad 4' elementen. Op het 

bovenvlak wordt een puntlast aangebracht op de masterknoop welke de 

resulterende kracht is van de luchtdnlk op het bovenvlak. De grootte van 

deze 'node load' is dus athankelijk van de diameter van de staaf en de hoogte 

van de interne dnlk. 

F = resulterende kracht [kN], P = interne druk [kN/m2], (n·?) = oppervlakte 

bovenvlak. De externe belasting wordt ook op deze knoop als 'node load' 

aangebracht. 

F 

figuur 46, Q-Iast op pneu 
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Node load, 

intern 

Node load, 

extern 

~~""I Faceload I 

~~II Spacer I 

( Ilid 'f/I,\: !- 1'111.'11- r 1.·lhl·t!.l'il~ 

Rigid constraint 

Rigid constraint I Master knoop 

figuur 47, Model van pneumatiscbe staaf, links voor/zijaanzicbt en recbts 3D aanzicbt 
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Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is gebleken dat de spanningen in het membraan constant zijn 

over de hoogte met uitzondering van de bovenste en onderste schijf. Dit geldt ook voor de 

vervormingen. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de vervorming van de pneu en de 

bijbehorende spanning ter plaatse van de oplegging en het aangrijppunt van de belasting wordt het net 

van het model hier fijner gemaakt. 

1+--.... Netverfijning 

1+--.... Netverfijning 

~ figuur 48, Netverfijning van het GSA-model 

In een later stadium van het onderzoek blijkt de pneu een stijfheidsgedrag te vertonen dat niet direct 

te verklaren is. Het onderzoek laat zien dat de netverfijning zeer bepalend is voor de uitkomsten van 

het stijfheidgedrag onder een grotere drukkracht. Verder onderzoek dan binnen deze 

afstudeeropdracht mogelijk is, is vereist om zeker te stellen weI gedrag op waarheid berust. Zie 

paragraaf 4.4.4 voor een uitgebreide uitleg. 

Verder dient er nog te worden opgemerkt dat de interne druk contant gehouden is. Het toenemen van 

de druk door het kleiner worden van het volume is verwaarloosd. 
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4.3. Toegepaste materialen 

De 'Quad 4' delen zijn de elementen die de eigenschappen van een membraan krijgen . Het 

aandachtspunt bij het toepassen van een weefsel is de rek die optreedt bij belasting, de E-modulus. 

De kettingrichting van het weefsel is opgespannen in het weefselgetouw, de inslagrichting gaat er 

tussendoor (zie figuur 49). De kettingdraden zijn in het weefsel dan ook nagenoeg rechte draden, 

terwijl de draden in de inslagrichting een zigzagbeweging maken om de kettingdraden heen. Ais de 

kettingdraden belast worden, zuBen ze zonder al te veel vervorming de belasting op kunnen nemen. 

De inslagdraden echter zullen zich eerst moeten strekken, willen ze de belasting kunnen opnemen. 

Hierdoor is sprake van een veel grotere vervorming in de inslagrichting wat in het eerste traject van 

spannen een inhomogeen materiaalgedrag tot gevolg heeft. Hiermee dient rekening te worden 

gehouden bij het maken van de berekening. 

inslag. 
~ ..... -->-- schering 

I PVC' . ~ -coulmg 
~------------------~ 

~~=====~==::==~§~=- insiag ~ scht!ring figuur 49, Positie ketting(schering) - en 

--~ PVC-~'()aling inslagdraden 

In het computermodel kunnen aan het membraan in x- en y-richting verschillende E-moduli worden 

opgegeven. Hierdoor treden in x- en y-richting andere rekken op. Het materiaal waarvoor in eerste 

instantie is gekozen is een polyester weefsel. Een vee I toegepast materiaal voor membraanstructuren 

zowel binnen als buiten te gebruiken voor permanente en mobiele constructie, vanwege een redelijk 

hoge sterkte en de hoge elasticiteit, gegevens zie het bij lagenrapport 'Bij lage 10.2: Polyester 

membraan'[C.18]. De capaciteit van het gekozen polyester membraan ligt rond de 23kN per 

strekkende meter, voor de berekening zie bijlage 10.2. De interne druk kan worden opgevoerd tot 

deze membraanspanning is bereikt. De kans be staat dat deze interne druk te laag is om de externe 

belasting te kunnen opnemen. Een sterker materiaal is waarschijnlijk dus vereist. 

Een tweede mogelijke toe passing voor het materiaal van de pneumatische staaf is het toepassen van 

een 'braided tube', een geweven/gevlochten buis. Carbon vezels worden gebruikt als basis. De 

carbonnen draden kunnen op verschillende wijze worden gevlochten. Wanneer twee vezels schuin 

worden gewezen noemen we dit biaxiaal weefsel. Ais aan dit principe een axiale vezel wordt 

toegevoegd noemen we dit een triaxiaal weefsel. Het toevoegen van een rechte draad verhoogt de op 

te nemen kracht in longitudinale richting aanzienlijk. Om de buis luchtdicht te maken wordt aan de 

binnenzijde een rubberen huid gebruikt. 

glc: t longitudinaal 

transverse .. 
figuur 50, Weefsel gevlochten buis 
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Het idee om deze gevlochten buis toe te passen is 

ontstaan door het afstudeerproject van Gido Wesdorp 

waar een gevlochten buis wordt toegepast als 

constructieve boog [H.I]. Het weven van de 

gevlochten buis gebeurt onder ander door het 

Nederlandse bedrijf Eurocarbon [C.20]. Door de 

unieke manier van het weven ontstaat een samenhang 

tussen de vezel waardoor de mechanische 

eigenschappen worden versterkt. Het weven gaat als 

voigt (zie figuur 51): de schuin geweven vezels 

worden in twee carriers (patroonhouders) geplaatst, die 

ieder in tegenovergestelde richting in de spil draaien. 

Een patroonhouder kan zich zowel in hoge als lage 

omwentel ingsbaan bevinden. Wanneer twee 

patroonhouders elkaar passeren veranderen ze van 

omwentelingsbaan. Op deze manier worden de 

kruisingen gemaakt. De hoek die de scheve fibers 

maken is afhankelijk van de snelheid van de rotatie en 

de mal die door de machine beweegt. De axiale vezels 

worden geplaatst door patroonhouders welke een vaste 

positie hebben tijdens de vlechtprocedure [H.I]. 

r )rah,:11 11:1-. PII~lI·ll.·lI \;\!f II 

fie:uur 51, Weven 

Een triaxiaal vlechtsel van koolstof (carbon), met een grotere diameter (ongeveer vanaf 300mm) 

wordt gemaakt op een machine met 144 patroonhouders. Er zitten dan 72 posities waardoor draden 

kunnen worden doorgevoerd. Je kunt zelf bepalen hoeveel en op welke posities de vezels worden 

ingevoerd [C.20]. 

Materiaaleigenschappen van de huid van de gevlochten buis zijn te vinden in het bijlagenrapport 

'Bijlage 10.3: Gevlochten buis'[C.19] [C.20] [H. I]. De biaxiale draden kunnen onder verschillende 

hoeken worden geweven, gevarieerd van 20 tot 85 graden. In de bijlage zijn gegevens opgenomen 

van de types MR4933 waarbij de vezelhoeken -45 I 0 I +45 zijn en het type MR5405 met 

vezelhoeken -60 I 0 I +60. Het type MR5405 heeft standaard een gemiddelde dikte van 0,61mm 

(0.024inch). Het oppervlak bestaat dan voor 50% uit vezels [C.19]. Grotere diktes van het materiaal 

kunnen worden verkregen door te weven met dikker garen. Het is mogelijk een buis te maken met 

een dikte van 0.039inch (lmm) waarvan 50% van het oppervlakte bedekt is met vezels. 

De capaciteit van het type MR4933 met een dikte 

van Imm ligt rond de 224.6kN per strekkende meter 

in longitudinale richting en 86.4kN per strekkende 

meter in transverse richting. Van het type MR5405 

met een dikte van Imm ligt de capaciteit rond de 

161 kN per strekkende meter in longitudinale richting 

en 160kN per strekkende meter in transverse 

richting, voor de berekening zie bijlage 10.3. Beide 

types zijn dus vele malen sterker dan het polyester 

weefsel. Voordeel van type MR4933 is de hoge 

stijfheid in longitudinale richting (61000kN/m), 

nadeel is de lagere sterkte in transverse richting. 

fie:uur 52, Voorbeeld weefproces bii Eurocarbon B.V. 
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4.4. Het onderzoek 

Het stijfheidgedrag van de pneumatische staaf is onderzocht met in paragraaf 4.2 besproken GSA 

model. Gekeken is naar de zakking in z-richting onder invloed van een neerwaartse belasting op de 

kop (zie figuur 53). Het vervorminggedrag en de bijbehorende fictieve EA is afhankelijk van de 

!.e.I:l' 1 " a 
o.~ tfIIk.w. 1000 

T I-"~. ~,:z: Q 0050tIQ "",I¢.mI 

t tQ.lE ,QJI:I 
...oIl84E-& nt 

-St17E-O nt 

· O OO ~2Z7 ~ 

--(LOCHe.lI&", 
-{l oo."04$~ 

.o~ ... .,-.. .. 
C ~''''·~ ( MI: ¥ 

figuur 53, Belasting op GSA-model van Pneu links groot, 

vervormingen (Uz) rechts klein 

interne druk. Hoe hoger de druk, hoe stijver het gedrag. 

Wanneer op een staaf in de lengterichting een kracht F werkt ontstaat een verkorting van deze staaf 

met een grootte van: 

F ·1 
&=--

E·A 

De fictieve EA wordt dus bepaald door: 

EA= F·l 
& 
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4.4.1. Pneumatische staaf van polyester membraan 

Het GSA model is doorgerekend met een kracht F van 5kN, 10kN, 15kN en 20kN. De Quad 4 

elementen hebben de eigenschappen van het polyester (zie voor de berekening van de eigenschappen 

het bijlagenrapport 'Bijlage 10.2: Polyester membraan'): 

E-modulus: 

Sterkte: 

303kN/m (inslag-richting) 

723 kN/m (schering-richting) 

23kN/m 

Het kracht-verplaatsingdiagram van pneu met interne overdruk van 75kN/m2 (0,75bar) is te zien in 

figuur 54. De grafiek laat een bi-lineair verloop zien. Een lijn tussen begin en eindpunt is getrokken 

om een gemiddelde stijtheid mee vast te stellen. Er ontstaat dan een lineair verloop tussen kracht en 

L'lL. De grafiek is zodanig dat de aanname van de fictieve stijtheid conservatief is. 

Kracht-verplaaisingdiagram 

Kracht [N] 

25000 ~--------------------------------------------

20000+-------------------------------~--~~r------~I 

15000 +---------------- / i i 1/ : ! 

':::~j I 
~ 10 20j 

I Traject 1 I 1 

30 40 

I Traject 2 I 
50 
I 

60 
& [mm] 

figuur 54, Kracht-verplaatsingdiagram bij druk O.75bar en diameter 600mm 

druk=0.75 bar 

--Gemiddelde 

Vervolgens is de druk verhoogd van 75kN/m2 naar 100kN/m2, 200kN/m2 en 1000kN/m2
• In figuur 55 

is te zien dat de lineaire traject van de kracht-verplaatsingdiagram steiler wordt bij toename van de 

druk. Een hogere interne druk geeft een stijvere pneu. Toename van de interne druk resulteert ook in 

een toename van de maximaal opneembare externe belasting bij 75kN/m2 max. 20kN, bij 100kN/m2 

max. 25kN, bij 200kN/m2 is dit 50kN en bij 1000 kN/m2 >50kN. 
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Kracht-verplaatsingdiagram 

/ 
L / 

/ ./ 
/ / 

/ /" 

Kracht [N] 

50000 

45000 

40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

~ /------

5000 

o 

/ ~ 
/ / 

//" 
V 
o 20 40 60 

-----

80 

(lllti IlP 'I, I ' !I ' \I - I 'II c!..l li l: 

100 
& [mm] 

druk=0.75 bar 

-- druk=1 bar 

-- druk=2 bar 

-t- druk=1 0 bar 

figuur 55, Kracbt-verplaatsingdiagram bij varierende druk van 0.75, 1, 2 en 10 

Ook de optredende membraanspanning zijn bekeken, zie tabel 3. De capaciteit van het gekozen 

polyester membraan ligt rond de 23kN per strekkende meter of te wei 23N/mm2 bij een 

materiaaldikte van 1 mm. In de tabel is te zien dat bij een druk hoger dan 75kN/m2 de maximale 

capaciteit van 23N/mm2 wordt overschreden. 

tabel 3, Membraanspanningen bij 0.75, 1 en 1.25 bar 

Druk [kN/m2] 
75 100 125 

Kracht Max. (J Kracht Max. (J Kracht Max. (J 

F[N] [N/mm2] F[N] [N/mm2] F[N] [N/mm2] 
0 22.85 0 31.17 0 39.89 

5000 22.89 5000 31 .22 5000 39.95 
10000 22.92 10000 31.27 10000 40.01 
15000 22.96 15000 31.32 15000 40.07 
20000 22.99 20000 31.36 20000 40.13 

25000 31.41 25000 40.19 
30000 40.25 

De voorgaande onderzoeksgegevens betreffen een pneumatische staaf met een diameter van 600mm. 

Wanneer de staafdiameter wordt vergroot naar 750mm kan een externe belasting van 30kN worden 

opgenomen bij een druk van 75kN/m2
, zie figuur 56. De groter op te nemen kracht is een direct 

gevolg van het vergroten van het bovenoppervlak. 

Ook stijfheid van de staaf neemt toe, zie figuur 56, een grotere diameter betekent een groter 

oppervlak en bij gelijke druk relateert dit in een grotere kracht welke naar buiten drukt. Hierdoor is 

meer kracht nodig de pneu te vervormen. 
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Kracht-verplaatsingdiagram 

Kracht [N] 

30000 T---~---------

25000 +-----------~~---------1 

20000 +-------Jr<'--------- - ---------1 

15000 +---

10000 +----If'- ------------------1 

5000 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 
& [mm] 

() II4II..'I / (II,:1 Pil II 11.:11.1::': 1 II, 

druk=0.75 bar, diameter 600mm 

-- druk=0.75 bar, diameter 750mm 

figuur 56, Kracbt-verplaatsingdiagram bij varierende diameter 600mm, 750mm 

Door het vergoten van de straal neemt ook de oppervlaktespanning nemen hierdoor toe, zie het 

bijlagenrapport ' Bijlage I: Vooronderzoek, paragraaf3.1 Spanningen '. Dit betekent dat bij een druk 

van 75kN/m2 en een diameter van 750mm de maximale capaciteit van het polyester 23N/mm2 

membraan is overschreden (zie tabeI4). 

tabel 4, Resultaten pneumatiscbe staaf met diameter van 750mm 

Druk [kN/m2] 
75 

Kracht Max. cr 
F[N] [N/mm2] 

0 27.18 
5000 27.26 

10000 27.35 
15000 27.43 
20000 27.52 
30000 27.95 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat wanneer de pneu een hogere belasting moet opnemen dan 20kN, 

polyester membraan niet meer sterk genoeg is. 

In de cable dome zijn bij onderzoeksfase 2 stalen staven toegepast. Staal heeft een E-modulus van 

2.1' 105 N/mm2
. De oppervlakte van de staven bedroeg 680mm2 wat resulteert in een EA van 139'106 

N/mm2 
• mm2• Deze waarde is vele male hoger dan de fictieve EA van de pneumatische staaf van 

600mm met druk van 0,75 bar. De fictieve EA bedraagt 11.105 N/mm2 • mm2 en de exteme belasting 

mag maximaal 20kN bedragen. 

Voor aile resultaten van het onderzoek naar de pneumatische staaf van polyester membraan zie het 

bijlagenrapport ' BijJage II: Resultaten GSA model pneu, polyester membraan'. 

- 61 -



T U / e lechnische lInive(siteil eindhoven 

4.4.2. Pneumatische staat met een gevlochten buis 

Het GSA model is vervolgens doorgerekend met de 

eigenschappen van de gevlochten buis type 5405 (zie voor de 

berekening van de eigenschappen het bijlagenrapport 'Bijlage 

10.3 : Gevlochten buis'): 

E-modulus : 

Sterkte: 

44000kN/m (transverse-richting) 

47000kN/m (Iongitudinal-richting) 

160kN/m (transverse-richting) 

161 kN/m (Iongitudinal-richting) 

Fe 

t longitudinaal 

transverse 

Het type MR5405 is gekozen om de hoge sterkte in transverse 

richting. De gevlochten buis kan worden geweven in verschillende 

diameters. Bij de tube zitten de 0° vezels over de lengteas van de 

pneumatische staaf. De hoogste spanningen treden op bij Nx, de 

transverse richting van het materiaal, zie figuur 57. De Ny 

spanningen in het membraan zijn vele malen lager en nemen af bij 

het aanbrengen van de belasting, terwijl de spanning Nx juist 

toenemen. 

Ux Ux 
figuur 57, Scbema kracbten 

Gezocht moet worden naar een juiste verhouding tussen de 

diameter van de staaf en de interne druk, zodanig dat maximale 

oppervlakte spanningen niet worden overschreden en een zo hoog 

mogelijke belasting kan worden opgenomen. 

Een optimum is gevonden bij een diameter van 325mm en een 

interne druk van lObar, zie tabel 5 en figuur 58. 

tabel 5, Resultaten pneumatiscbe staaf 
I Pneu, diameter 3211mm (ataal) I 

Druk 1000kNlm2 
Lengle Krachl Verplaalsing 6L Ficlleve EA 
.bimm) F(N) Uz(mmL IUzl(mm) N/mm' 'mm'l 

2000.61 0 0.61 0 
2000.61 10000 0.19 0.43 
2000.61 20000 -0.24 0.85 
2000.61 30000 -0.67 1.28 
2000.61 40000 -1 .09 1.71 
2000.61 50000 -1 .76 2.37 
2000.61 80000 -2.64 3.25 
2000.61 65000 -3.07 3.69 
2000.61 70000 -3.51 4 .13 

Nx max. = 155.1 kN/m < 160kN/m 

Ny max. = 90.9kN/m < 161kN/m 

IUzl = 4.13mm 

IUx/yI = 0.55mm 

Fictieve EA = 405· I 05N/mm 2
• mm2 

Maximale belasting = 70kN 
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47028964 
46995842 
46962746 
46935202 
42153666 
36945762 
35269825 
33933344 

Gem.EA A E Gem. E Max. 0 Nx verplaalsingj 
N/mm"mm'l mm'l Nlmm'l Nlmm') Nlmm'l kNlm) uxtlMmm)' j 

40481164 59518 90.86174.57 155.0 0.44 
Trajecl1 680.15 69145: Tra'ect 1 80.81 164.73 155.0 0.46 

46980694 680.15 69096 69074 70.75154.09 155.0 0.47 
Traject 2 680.15 69047 Trajecl2 60.68145.09 155.0 0.49 

37075649 680.15 69007 54511 50.61 /35.27 155.0 0.50 
680.15 61977 39.60/26.50 155.0 0.52 
680 .15 54320 26.26/16.10 155.1 0.54 
680.15 51656 22 .57/13.89 155.1 0.54 
680.15 49691 16.85/9.70 155.1 0.55 
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Kracht-verplaatsingdiagram 
Kracht [N] 

80000 

70000 +----------------------------.,,,a---i 

60000 +--- ----------------=*""--:;Y""- --+--. 

50000 +-------------~>""'---_____::;,..c_-------J---; 

40000 +----------"*""-----,.~--------_+_--1 

30000 +------------:;;flF--- --:>'""'----- ------------;--- --i 

20000 +------,f/'<----7"''----!-- -------------C-----; 

10000 -I--~,......,O--------+---------------'-----l 
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figuur 58, Kracht-verplaatsingdiagram bij diameter 325mm, druk=lObar 

-+- druk=1 0 bar 

___ Gemiddelde 

& [mm] 

Ter controle is het GSA model met het materiaal MR4933 doorgerekend. De kracht

verplaatsingdiagram is te zien in figuur 59. Het type MR4933 heeft een hogere E-modulus in de 

richting van de lengte-as van de staaf. Toch heeft de pneumatische staaf een lagere fictieve EA. De 

maximale capacltelt van membraanspanningen In de Nx richting bedraagt 86kN/m 

(MR5405=160kN/m). Hierdoor kan de interne druk maar tot 5bar worden opgevoerd. De lagere druk 

zorgt voor een minder stijve constructie en een laag op te nemen exteme belasting (20kN). 

Kracht-verplaatsingdiagram 

Kracht [N] 

80000 
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figuur 59, Kracht-verplaatsingdiagram bij MR5405 en MR4933 

--druk=1 0 bar, MR5405 

--- druk=5 bar, MR4933 

Voor aile resultaten van het onderzoek naar de pneumatische staaf, gevlochten buis zie het 

bijlagenrapport 'Bijlage 12: Resultaten GSA model pneu, gevlochten buis'. 
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4.4.3. Conclusie 

Uit voorgaand onderzoek kunnen onderstaande conclusies worden behaald betreffende het optimum 

tussen diameter en interne druk en de daarbij behorende maximaal op te nemen externe belasting en 

de fictieve stijtheid. 

• Pneumatische staaf van polyester membraan: 

Diameter: 600mm 

Druk : 

Maximale Fextern: 

Fictieve EA : 

0.7Sbar 

20kN 

11·1 05N /mm2 . mm 2 

• Pneumatische staafvan MRS40S: 

Diameter: 32Smm 

Druk: lObar 

Maximale Fextern: 70kN 

Fictieve EA: 40S'105N/mm2 'mm2 

De vergel ij king van het eerste traject van de kracht-verplaatsingd iagram van stalen staaf en pneus zie 

figuur 60 

Kracht-verplaatsingdiagram 
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-+- Stalen buis, 4S,3x5 

....... Pneu braided tube, druk 10bar, 325mm 

Pneu polyester, druk 0.75 bar, 600mm 

figuur 60, Kracht-verplaatsingdiagram Pneu vergeleken met stalen staaf 

Voor resultaten zie ook bij lagenrapport 'Bij lage 13: Resultaten GSA model stalen staaf. 
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4.4.4. Onderzoek bi-lineaire gedrag 

Uit voorgaande resultaten is te zien dat de pneumatische staven een bi-lineair gedrag vertonen. In het 

kracht-verplaastingsdiagram zijn steeds twee lineaire trajecten waar te nemen (zie figuur 60). 

Kracht-verplaatsingdiagram 
Kracht [N] 
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figuur 61, Bi-Iineair gedrag, (druk)kracht-verplaatsingdiagram bij diameter 325mm, druk = lObar 

De pneumatische staaf gedraagt zich bij een hogere belasting minder stijf. Om te zoeken naar een 

verklaring van dit gedrag is eerst gekeken naar het gedrag van de pneumatische staaf bij 

tegenovergestelde belasting, een trekkracht. 

Kracht-verplaatslngdlagram 
Kracht [N] 

70000 

----- ~ 
~ 

~ 
".. 

• y - .. 
.~ .. a Verplaatslng Uz[mm] 

~ 
,y' 

"-. l --druk=10 barl 

-70000 

figuur 62, Trek en druk op pneumatische staafvan het materiaal MR5405, diameter 325mm, druk = lObar 

In figuur 62 is de externe belasting op de pneumatische staaf (druk = positief en trek = negatiet) 

uitgezet tegen de verplaatsing Uz, dit in tegenstelling tot de voorgaande grafieken waar de kracht 

uitgezet was tegen ~L (verschil tussen de situatie met enkel interne druk en interne druk plus externe 

belasting). In figuur 62 is te zien dat wanneer er aan een pneumatische staaf wordt getrokken een 

lineair gedrag ontstaat, wat bij de gedrukte situatie niet het geval is. Er kan dus worden 

geconcludeerd dat er twee verschillende situaties ontstaan. 
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De pneu is berekend met een eindige-elementen methode, dit is een benaderingsmethode waarbij de 

rekenresultaten afhangen van de netfijnheid. De netfijnheid moet zodanig gekozen worden dat 

correcte oplossingen met voldoende nauwkeurigheid gevonden wordt. Een te grof net resulteert in 

een te grote discretisatiefout. Over het algemeen geldt dat er een fijn net nodig is in de gebieden met 

een grote spannings- of rekgradient. Naarmate de spanningen en rekken minder veranderen kan 

worden volstaan met een grover net. Dit is de reden waarom er enkel bij de top en bij de voet 

netverfijning is toegepast. Bij het toepassen van netverfijning moeten een aantal aspecten in de gaten 

worden gehouden [E.3]: 

Geleidelijke en abrupte overgang in netfijnheid 
Bij de EE-methode kunnen te abrupte stijfheidverschillen leiden tot valse spanningsconcentraties. 

Daarom moet gezorgd worden voor geleidelijke stijfheidovergangen [E.3]. 

Elementmisvormingen: lengte-breedte verhouding 
De lengte-breedte verhouding van een element is de verhouding tussen de langste en de kortste zijde 

van een element. Ais globale richtlijn kunnen we ervan uitgaan dat bij een lengte-breedte 

verhoudingen kleiner dan drie nauwkeurige resultaten worden geven, dat bij een lengte-breedte 

verhoudingen tussen 3 en 5 nog acceptabel zijn, maar lengte-breedte verhouding groter dan 5 niet 

gebruikt moeten worden [E.3] . 

De bovenstaande theorie toegepast op het GSA model van de pneumatische staaf levert een aantal 

wijzigingen op. Met beide punten is in eerste instantie geen rekening gehouden en worden bij het 

optimaliseren van het model aangepast. 

Diverse GSA-modellen zijn ontwikkeld om de invloed van netverfijning en het gekozen ratio (Iengte

breedte verhouding) te vergelijken. Bij aile varianten zijn de stijfheidovergangen geleidelijk 

uitgevoerd, dus geen directe overgangen van een hoog element naar een laag element (figuur 64). De 

grafiek in figuur 65 laat het kracht-verplaatingsdiagram zien van de verschillende GSA-modellen. 

Gevarieerd is met de benaderingsvorm van de ronde pneu, dus wordt de cirkel benaderd door een 6 

hoek, 10 hoek of 20 hoek (zie figuur 63). De netverfljning aan de top is verschillende, 'fijner' 

betekent een netverfijning aan de top waarbij de hoogte van het net gehalveerd is en 'nog fijner' 

houdt in tweemaal een halvering van het net, zie figuur 64. 

/ 
/ 

figuur 63, Model pneumatische staaf, 10 hoekige grondvorm (links), 20 hoekige grondvorm 

(rechts) 
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figuur 64, Model pneumatische staaf, zonder netverfijning aan de top (links), 'fijner' net 

eenmaal gehalveerd aan top (midden), 'nog fijner' net tweemaal gehalveerd aan top (rechts) 

In figuur 65 is duidelijk te zien dat de modellen enkel afwijkingen in stijfheidgedrag vertonen vanaf 

een drukkracht van 30 kN. De grafiek vanaf een kracht van -30 kN tot 70 kN is een zuiver lineaire 

lijn en komt voor elk gekozen net overeen. 
figuur 65, Trek en druk op pneumatische staaf bij verschillende 

netverfij ningen 

Kracht-verplaatsingdiagram 

Kracht [N] 
70000 

---10 hoek, ratio=1 0 

10 hoek, fijner net, ratio> 1 0 

10 hoek, nog fijner net, ratio>10 

.....-6 hoek, ratio=1 

20 hoek, ratio=1 

~20 hoek, nog fijner, ratio=4 

-4i)-----=S:1[T-----=2:6-----=-t;6--.......1jooe&el6-~~-__t:e_-1 --20 hoek, fijner, ratio=2 

-70000' 
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De modellen waarbij de rondvormige pneu wordt benaderd met een net welke is opgebouwd uit een 

10 hoekige grondvorm zijn allen uitgevoerd met een te grote ratio, lengte-breedte verhouding van 10 

of groter. Deze varianten zijn door deze grote lengte-breedte verhouding een onnauwkeurige 

benadering. Te zien is in de grafiek van figuur 65 dat deze modellen ook de grootste afwijking 

vertonen vanaf een belasting van -30 kN. 

De modellen met een benadering van de rondvormige pneu met 

een grondvorm van een 6 hoek en 20 hoek met een ratio van 1 en 

geen netverfijning aan de kop van de pneu geven een geheel 

lineair stijfheidgedrag. Wanneer we kijken naar het 

spanningsverdeling en vervorminggedrag aan de kop van deze 

pneu is te zien dat de spanningsverdeling niet geleidelijk is. Dit 

is een teken dat het gekozen net onbetrouwbaar is. 

figuur 66, Model pneumatische staaf, 10 

hoekige grondvorm, ratio 1, spanningen Ny 

De beste benadering van de werkelijkheid is daarom de 20 hoekige grondvorm met een verfijning 

aangebracht aan de top. De variant met een halvering aan de top en de variant met twee halvering van 

het net aan de kop worden met elkaar vergeleken (zie figuur 67). 

,--~. 

:l"=U~ 
~.
~-

~--. ..-. 
.. JIII_ 
ON'-
u_ 
--I' ~ 

,.;,. .. -

figuur 67, Model pneumatische staaf spanningen Ny, 10 hoekige grondvorm, ratio 2 (links), ratio 4 

(rechts) 

Te zien is dat de variant met een ratio van 4 dus twee halveringen een geleidelijke 

spanningsverdeling laat zien en tevens een gelijk matige vervorming. Dit model is daarom gekozen 

als de beste benadering van de werkelijkheid. 

Een duidelijke verklaring voor het verminderde stijfheidgedrag bij een hogere negatieve belasting is 

niet gevonden. Bekend is dat het softwarepakket GSA enkele gebreken vertoont als het gaat om het 

berekenen van membranen. De solver van GSA kan niet goed omgaan met hoge spanningen in het 

materiaal [E.2]. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het verrninderde stijfheidgedrag bij hogere 

belasting. Verder onderzoek met behulp van computermodellering en het uitvoeren van proeven is 

vereist om het precieze gedrag te bepalen. 

Binnen dit afstudeerproject wordt verder gegaan met de resultaten van het GSA-model van de 

pneumatische staaf met een 20 hoekige grondvorm en netverfijning aan de top met een ratio van 4. 
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Het stijfheidgedrag van de pneumatische staaf is met dit model onderzocht. Gekeken is naar de 

zakking in z-richting onder invloed van een neerwaartse belasting aan de top. Er is onderzoek gedaan 

naar het optimum tussen diameter en interne druk en de daarbij behorende maximaal op te nemen 

externe belasting en de fictieve stijfheid. Dit resulteert in pneumatische staaf van MR5405 : 

• Diameter: 325mm 

• Druk : lObar 

• Maximale Fextern : 70kN 

• Fictieve EA : 477·10sN/mm2 'mm2 

Het lineaire deel van de grafiek is gebruikt voor het bepalen van de stijfheid (zie figuur 68). 

Kracht-verplaatslngdiagram toegepaste Pneumatlsche drukstaaf 

Kracht [N] 

'.~-.---. 
'10000-

~ 
~ 

liL[mm] -.:::::. 
I :'...... 
I' v -.,.v -,e. .v - .v 'vvvv 

~ 
,e. .v " .v 

-vvvvv 

~ 
-vvvvv 

~ ·-'mooo 
--+-20 hoek, nog fijner, ratio=4 

--+- Lineaire tak voor bepaling van de stijfheid 

figuur 68, Stijfbeidgedrag van pneumatisch staafvan MR5404, diameter 325mm en interne druk lObar 

Voor resultaten zie ook bijlagenrapport 'Bijlage 14: onderzoek bi-lineair gedrag'. 
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4.5. Pneu-Tensegrity 

De laatste stap in onderzoeksfase 3 is de hiervoor bepaalde fictieve EA als eigenschap van de 

drukstaven invoeren in het 3D computennodel van de optimale basisvonn van de cable dome 

(resultaat uit het onderzoeksfase 2). In onderzoeksfase 2 zijn verschillende typen cable domes als 

beste naar voren gekomen afhankelijk van het gehandhaafde criterium. Het criterium 'aantal kilogram 

staal wat de variant bezit inclusief drukring' wordt nu gebruikt. Dit omdat de later te ontwerpen pneu

tensegrity als stabiele constructie op zich moet kunnen worden toegepast. De holle- en rechte Geiger 

dome met de twaalfhoekige grondvonn en twee ringen (H-G-12-2 en R-G-12-2) komen in deze 

categorie als beste uit het onderzoek naar voren (zie paragraaf 3.8.2). Gekozen is de rechte cable 

dome, R-G-12-2 (zie figuur 69) voor de analyse te gebruiken. 

figuur 69, Recbte geiger cable dome, grondvorm twaalfboek, 2 ringen (R-G-12-2) 

4.5.1. Stijfheid 

In de cable dome zijn in onderzoeksfase twee stalen staven toegepast. Staal heeft een E-modulus van 

2.1.105 N/mm2
. De E-modulus van de drukstaven in het GSA-model van de cable dome type R-G-12-

2 is stapsgewijs verlaagd om het veranderde gedrag te onderzoeken. De resultaten zijn te zien in 

figuur 70. Gekeken is naar het belastingsgeval B2 (uit onderzoeksfase 2), voorspanning + 
symmetrische belasting (sneeuw). De maximale doorbuiging in het midden van de constructie is 

uitgezet In de grafiek. Vanaf een E-modulus van 8000N/mm2 en lager ontstaan 

instabiliteitverschijnselen. Dit gebied moet dus worden gemeden. 
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figuur 70, Grafiek doorbuiging cable dome bij verlaging E-modulus van drukstaven R-G-12-2 

Van een lineair verband tussen verlaging van de E-modulus en de doorbuiging van de constructie is 

geen sprake. Om dit te controleren op juistheid is een eenvoudig voorbeeld bekeken, zie figuur 71. 

Oit model is niet-linear berekend en gekeken is naar de toe name van de zakking bij verlagen van de 

E-modulus van de kabels. In figuur 74 is te zien dat ook dan een grafiek ontstaat met een niet-lineair 

verband, met gelijke vorm als te zien is in figuur 70. 

IUzl[mm) 

100 

50 

F 

figuur 71, Enkele kabel 

V"",laatalng..ujlheldadlagram 

figuur 72, Grafiek doorbuiging enkele kabel bij verlaging E-modulus 
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Bij de cable dome R-G-12-2 is vervolgens gekeken naar de zakking van de drukstaven zelf wanneer 

de E-modulus wordt verlaagd. De verkorting van de staven zelf geeft een gelijk grafisch beeld (zie 

figuur 73). 

Jl.L{mm) 

6 

\ 

Verkortlng-sliJlI1eldsdlagram 

2r--\~--------------------------~ 
~ --

figuur 73, Verkorting middenstaar cable dome bij verlaging E-modulus 

Voor resultaten zie ook bijlagenrapport 'Bijlage 14: Pneu-Tensegrity'. 

De fictieve EA van een tweetal pneumatische elementen is bepaald, zie paragraaf 4.4 (het nog niet 

geoptimaliseerde GSA-model wordt hier toegepast, voor optimalisatie zie paragraaf 4.4.4). Deze 

gevonden fictieve EA wordt gedeeld door het oppervlak van de stalen staven uit het voorgaande 

model van de cable dome. Hierdoor ontstaat een fictieve E, zie tabel 6 en ook bijlagenrapport 

'Bijlage II: Resultaten GSA model pneu, polyester membraam en bijlage 12: Resultaten GSA model 

pneu, gevlochten buis', welke direct vergeleken kan worden met de elasticiteitsmodulus van staal 

2,1·105N/mm2
• 

tabel 6, Fictieve E van de pneu 

Polyester fabric 
Pneu, diameter 600mm (staat) 

Fictieve E (N/mm2] 
Max. 70 kN I 1614 

Braided tube 
Pneu, diameter 325mm (staat) 

Fictieve E [N/mm2] 
Max. 70 kN I 59518 
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Wanneer we de fictieve E van de pneumatische staafvan polyester membraan (d=600mm) opzoeken 

in de grafiek is te zien dat deze valt in het onstabiele gebeid van de constructie (zie figuur 74). 

IUzl[mm] Polyester fabric I VerplaalSlng-etljlheldsdlagram 
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~~~~~~~~~~############ E-modulus [N/mm'] 

~##~#####~~~~~~~~~~~~ ~ , , , , ~ ~ , , ~ ~ ~ 

figuur 74, Grafiek verlaging E-modulus van drukstaven in R-G-12-2 en schatting IUzI pneu 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de stijfheid van de pneumatische elementen gemaakt van 

polyester membraan te laag is om toe te passen als constructief element in de cable dome. 

De fictieve Evan het pneumatische element met een gevlochten buis (d=325mm) is vele malen hoger 

(zie figuur 75). 
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figuur 75, Grafiek verlaging E-modulus van drukstaven in R-G-12-2 en schatting IUzI gevlochten buis 

Te zien is dat de verwachte doorbuiging slechts miniem toeneemt in vergelijking met de doorbuiging 

wanneer stalen staven worden toegepast. Pneumatische staven met een diameter van 325mm, een 

interne druk van lObar en bestaande uit het materiaal MR5405 zijn dan ook qua stijfheid geschikt om 

toe te passen als constructief elementen in een cable dome. 

Voor resultaten zie ook bij lagenrapport 'Bij lage 15.1: R-G-12-2 verlaging elasticiteitsmodulus'. 
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4.5.2. Sterkte 

Naast de stijfheidseis is het ook belangrijk dat de maximale kracht die de pneumatische staven 

kunnen opnemen niet wordt overschreden. De pneumatische staafvan MR5405 (gevlochten buis) kan 

maximaal worden belast met een kracht van 70kN (zie paragraaf 4.4). 

De fictieve E van de pneumatische staaf is toegekend aan de drukstaven van de cable dome. Het GSA 

model is niet-lineair doorgerekend. Buiten de wijziging van de elasticiteitsmodulus van de drukstaven 

zijn aile andere uitgangspunten en randvoorwaarden gelijk aan de berekeningen uitgevoerd in 

onderzoeksfase 2 (zie hoofdstuk 3). 

In tabel 7 zijn de krachten te zien welke optreden in de pneumatische drukstaven en de kabels van de 

cable dome R-G-12-2 bij de belasting voorspanning (B 1) en voorspanning + sneeuw (B2). De 

maximaal optredende kracht in de drukstaven is 63.3 kN. Deze kracht is dus lager dan de maximaal 

opneembare kracht van 70kN. Ook bij belastingsgeval B3 (voorspanning + puntlast) is de kracht in 

de drukstaven 58.9kN en komt dus niet boven de 70kN, zie bijlagenrapport ' Bijlage 14: Pneu

Tensegrity' . 

Wanneer de tabellen 5 en 6 met elkaar worden vergeleken is te zien dat er nauwelijks verschil zit 

tussen de krachtverdeling in het model van de cable dome R-G-12-2 met pneumatische staven en de 

cable dome R-G-12-2 met stalen staven. 

tabel 7, Kracbten in R-G-12-2 met pneumatiscbe staven 

F[kN] in Pneu Ring 1 Ring 2 Ring 3 
Drukstaven 81 -63.3 -10.6 -20.3 

82 -15.8 -9.0 -30.2 
80venkabels 81 22.0 44.0 87.2 

82 0.8 6.3 42.9 
Diagonalen 81 22.0 43.3 81.4 

82 5.4 36.3 112.7 
Ringkabels 81 81 .2 152.6 

82 68.0 211.0 

tabel 8, Krachten in R-G-12-2 met staven staven 

F[kN] in Staven staaf Ring 1 Ring 2 Ring 3 
Drukstaven 81 -64.3 -10.6 -20.4 

82 -16.1 -9.1 -30.3 
80venkabels 81 22.1 44.2 87.7 

82 0.9 6.4 43.2 
Diagonalen 81 22.1 43.5 81.7 

82 5.4 36.5 112.9 
Ringkabels 81 81.5 153.1 

82 68.3 211.4 

De doorbuiging van de cable dome R-G-12-2 met pneumatische staven is zoals verwacht nagenoeg 

gelijk met de R-G-12-2 met stalen staven. De doorbuiging van R-G-12-2 met pneumatische staven 

bedraagt maximaal -45.4mm bij belastingscombinatie B 1, bij de R-G-12-2 met stalen staven is dit 

-44,7mm. Bij het belastingsgeval B2 is de doorbuiging -143.3mm bij de R-G-12-2 met pneumatische 

staven en -142.7mm bij de R-G-12-2 met stalen staven, bijkomende doorbuiging ten gevolge van de 

belasting is dan ook: -143.3 - -45.4 = - 97.95mm respectievelijk -142.7 - -44.7 = -98.0mm. De 

maximale doorbuiging ten gevolge van de asymmetrische belasting (B3) is-139.5mm bij de R-G-12-2 

met pneumatische staven en -139.7mm bij de R-G-12-2 met stalen staven. De bijkomende 

doorbuiging dan dus: -139.5- -43.7 = - 95.84mm respectievelijk -139.7 - -44.3 = -95.4mm. 

Voor resultaten zie bij lagenrapport 'Bijlage 15.2: R-G-12-2 inc1usief pneumatische staven'. 
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4.5.3. Conclusle 

Een pneumatische staaf van het materiaal MR5405 (gevlochten buis) met een diameter van 325mm 

en interne druk van lObar is sterk en stijf genoeg om als drukstaaf te worden toegepast in een rechte 

cable dome, type Geiger, grondvorm een twaalfhoek en met twee ringen. In de voorgaande paragraaf 

is te zien dat zowel de krachtenverdeling als het vervorminggedrag nagenoeg gelijk blUft. Hiermee is 

aangetoond dat een pneu-tensegrity in de vorm van een cable dome mogelUk is. 
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1. Ontwerpfasen 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke stappen zijn genomen bij het te maken ontwerp. Doel van het 

ontwerp is: 'Het toepassen van voorgaand gepresenteerd onderzoekresultaat in een ontwerp'. 

Het betreft een ontwerp van een Pneu-Tensegrity. 

Een op tensegrity gebaseerde constructie wordt veelal toegepast bij kunstwerken en als constructie 

voor daken (koepels met grote overspanningen, cable domes). Het zijn zeer lichte constructies 

waarbij grote overspanningen mogelijk zijn. Een tensegrity waarbij de massieve drukstaven 

vervangen zijn door luchtgevulde elementen kan ervoor zorgen dat de constructie nog lichter wordt 

en eventueel het bouwproces vereenvoudigen. 

Opvallend is dat de vorm van de tensegrity welke wordt toegepast bij gebouwconstructies veelal 

koepelvormig is. Het is interessant te onderzoeken of'vrijere' vormen met behulp van een tensegrity 

kunnen worden gecreeerd bijvoorbeeld door bolle- en holle structuren te combineren. 

Het afstudeerproject is verder uitgevoerd op basis van de resultaten van het voorgaande onderzoek. In 

de ontwerpfase van het afstuderen is gezocht naar een architectonisch gewenste vorm door het 

combineren van basisvormen waarbij de constructieve aspecten het meest optimaal zijn gebleken. 

Een architectonisch gewenste vorm is bereikt als de pneu-tensegrity laat zien dat kan worden 

afgeweken van de standaard koepelvormige structuur en dus de meer kunstzinnige tensegrity 

structuur is terug te zien in het ontwerp. 

De uitwerking van het ontwerp is opgebouwd uit drie fasen. 

1.1. Ontwerpfase 1, ontwerpomschrijving 

Deze fase betreft de projectomschrijving: de opdracht voor het ontwerp, de omschrijving van de 

locatie, het programma van eisen en het gebruikte referentiemateriaal. Op basis van deze gegevens in 

combinatie met de resultaten uit het voorgaande onderzoek kan het ontwerp worden gerealiseerd. 

1.2. Ontwerpfase 2, variantenstudie 

In deze fase wordt gewerkt aan het vinden van een gewenste vormgeving van een pneu-tensegrity 

waarbij de constructie de basis is van het architectonische ontwerp. Er wordt gestreefd naar een 

dakconstructie met een kunstzinnig uiterlijk, onderscheidend van de gerealiseerde cable domes. In 

deze fase beschouwen we de mogelijkheden van de vormgeving en de daarbij horende constructieve 

consequenties. 

1.3. Ontwerpfase 3, definitieve on twerp 

De gekozen variant wordt uitgewerkt in ontwerpfase 3. Als eerste wordt hier de vormgeving van de 

gekozen variant uitgelegd in combinatie met de ruimtelijke indeling. Daama wordt de constructieve 

uitwerking van het ontwerp behandeld en tot slot staat de uitvoeringstechnische uitwerking van de te 

ontwerpen overkapping in deze fase centraal. 
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2. Ontwerpfase 1 

2.1. De opdracht 

Binnen het afstudeerproject wordt een ontwerp gemaakt met een pneu-tensegrity constructie. Ais 

opdracht is gekozen voor het ontwerpen van een mobiele overkapping voor een festival op een 

willekeurige locatie. De realisatie van dit ontwerp moet bijdragen aan de ontwikkeling op het gebied 

van tensegrity structuren toepasbaar voor gebouwconstructies. Tevens moet het bijdragen aan de 

ontwikkeling van pneumatisch voorgespannen elementen als onderdeel van de 

hoofddraagconstructie. 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerpen is dat conclusies uit voorgaand onderzoek worden 

gebruikt als basis voor het te maken ontwerp. Verder moet worden voldaan aan het programma van 

eisen, zie paragraaf2.2 'Programma van eisen' deel II. 

Het ontwerp wordt gemaakt voor een willekeurige locatie. De overkapping moet geschikt zijn om te 

gebruiken op festivals. Hoofddoel is het creeren van een overdekte dansgelegenheid, waarbij het 

plaatsen van een klein podium onder de overkapping tot de mogelijkheden moet behoren. Tijdens het 

afstuderen wordt een mogelijke locatie gekozen om het ontwerp in te plaatsen. Dit zijn de jaarlijks 

terugkerende dansfeesten op Aquabest 'Extrema Outdoor' . Bij het ontwerp dient rekening te worden 

gehouden met de trendy sfeer van deze feesten. 

2.2. Programma van eisen 

2.2.1. Uitgangspunten 

Voor de beschrijving van de te leveren presentaties en kwaliteiten zijn onderstaande uitgangspunten 

gekozen. 

Functionele uitgangspunten 
• De functie van het ontwerp is een overkapping voor festivals. 

• De overkapping wordt ontworpen voor een willekeurige locatie. 

• Het ontwerp betreft enkel een dakconstructie op kolommen. Waarbij de nadruk van de 

uitwerking zal liggen op de constructie van het dak. 

• Er wordt gestreefd naar het realiseren van een volledig mobiele constructie. 

• Ruimte moet geschikt zijn voor minimaal 500 personen. 

• Overkapping moet ruimte bieden voor muziekvoorzieningen en dansgelegenheid. 

• Plattegrondvorm is een veelhoek (zeshoek, achthoek of twaalfhoek). 

Technische uitgangspunten 
• De overkapping wordt opgebouwd uit een pneu-tensegrity constructie. Hiermee wordt 

bedoeld een constructie op basis van een continu systeem van trekelementen en een 

discontinu systeem van drukelementen waarbij reactiekrachten worden opgenomen door een 

drukring en het geheel door middel van voorspanning zijn stabiliteit verkrijgt. De drukstaven 

worden uitgevoerd als pneumatische elementen. 

• Er wordt uitgegaan van een grondgesteldheid welke voldoende draagkrachtig is om de Iichte 

constructie te kunnen dragen op tijdelijke fundamenten (betonnen of stalen platen). 

• Er wordt uitgegaan van een flexibele constructie. Vervorming van de constructie hoeft niet te 

voldoen aan de richtlijnen uit de Nederlandse normen. 

• Er dienen voorzieningen te worden getroffen voor het afvoeren van regenwater uit een veel 

voorkomend Nederlandse regenbui. Tegen heftige stortbuien en noodweer hoeft de 
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constructie niet bestand te zUn, Geaccepteerd wordt dat de constructie dan niet kan worden 

opgebouwd of zeer grote vervormingen vertoont zonder het ontstaan van gevaarlijke 

situaties. 

• Het constrllctieve systeem moet de mogelijkheid bieden om lampen aan te bevestigingen 

hiennee worden de gebruiksmogelijkheden van de overkapping vergroot. 

Architectonische uitgangspunten 
• Vonn die afwijkt van de standaard koepelvonn. 

• Streven naar combinatie van kllnst en gebollwconstructie. 

2.2.2. Eisen 

Voor de beschrijving van de te leveren presentaties en kwaliteiten zijn onderstaande eisen gekozen. 

Ruimtelijke eisen 
• De constructie is voor het overkappen van een enkele ruimte en een bouwlaag. 

• Vrije hoogte minimaal 5 meter. 

• Per persoon 0.55 - 0.9m2 (staanplaatsen in danshallen) [A.7]. 

Bouwkundige eisen 
• Detaillering van de overkapping zodanig dat het transporteren en herbouwen van constructie 

mogelijk is. 

Constructieve eisen 
• Hoofddraagconstructie is voldoende sterk en stijf, berekeningen moeten dit aantonen. 

• Aile op het werk betrekking hebbende normbladen, voorschriften en publicaties dienen, 

indien reeel voor deze constructie, te worden nagestreefd . 

2.3. Referenfiemaferiaal 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het te maken ontwerp is een constructie te ontwerpen met een 

Pneu-Tensegrity. Onderstaande foto's geven een indruk van de inspiratiebronnen welke bij het maken 

van het ontwerp zijn gebruikt. 

Kunstwerken op basis van het tensegrity principe 
r-----------------------------~ 

figuur 76, Tensegrity constructies, kunstwerken Snelson 
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Gebouwen op basis van het tensegrity principe (cable domes) 

figuur 77, Suncoast dome (links), Olympic Fencing Arena (midden) en Georgia dome (rechts) 

Pneumatische voorgespannen elementen als onderdeel van de secundaire 
draagconstructie. 

figuur 78, Allianz Arena (boven), The Eden Project (onder) 

Pneumatische voorgespannen elementen als onderdeel van de 
hoofddraagconstructie draagconstructie. 

figuur 79, Exibition Hall, Festo 
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Licht verwerkt in pneumatische constructie en tensegrity constructie 

figuur 80, Allianz Arena (links), lampontwerp (rechts) 

Tijdelijke overkappingen Op 'Extrema Outdoor' 
~--------~----~----------------------~ 

figuur 81, Overkappingen Extrema outdoor 2006 en 2007 
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Ondersteuningsconstructies 

figuur 83, Overkapping marktplein Milaan, 1986 architect: G. Sgalbazzi (links), 

Federal Garden in Keulen (rechts) 

figuur 85, Passerelle La Defense Parijs, 2008 (links), Brug over de Gahlensche Bochum, 2003 (rechts) 

- 85 -



T U / e tl'chnische unlverslteil eindhoven 
( )11 1 \ \ 1.:rJ) 1>11 'U I d " ·!.!ri I 

Pneumatische elementen versterkt met een kabelnet en toepassingen ETFE-folie 

figuur 87, Roman Arena Nimes, 1988 

filmur 88. Rocket tower 

figuur 86, Vista Alegre, bullfight arena Madrid, 2000 

figuur 89, 

The Eden Project 
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3. Ontwerpfase 2 

In deze fase wordt gewerkt aan het vinden van een gewenste vonngeving van een pneu-tensegrity 

waarbij de constructie de basis is van het architectonische ontwerp. Er wordt gestreefd naar een 

dakconstructie met een kunstzinnig uiterlijk, onderscheidend van de gerealiseerde cable domes. Om 

te komen tot een gewenst ontwerp is een variantenstudie uitgevoerd . Verschillende constructieve 

vormen zijn onderzocht, de mogelijke ruimtelijke indeling is bekeken en twee varianten voor de 

ondersteuningsconstructies zijn constructief beoordeeld. Voorafgaande aan de bespreking van de 

onderzochte varianten en de getrokken conclusies worden de conclusies uit de onderzoeksfase kort 

herhaald omdat ze als belangrijkste uitgangspunt dienen bij het te maken ontwerp. 

3.1. Conclusies onderzoeksfase 2, vormvarianten studle 

In onderzoeksfase 2 van het afstuderen is gekeken naar de vonnvarianten van een standaard cable 

dome, zie hoofdstuk 3 deell. Met een 36-tal 3D-computermodellen is een onderzoek uitgevoerd met 

als doel: de constructieve consequenties welke vormwijzingen hebben analyseren en zoeken naar een 

optimale vonn. Varianten in de vonn waren: 

• Recht / bol / hoi -7 

< Ll < L1 < L1 < Ll < Ll < Ll < Ll < L1, L1 , 
:' > > > 'L' , > , :. 

,L1, L1, Ll, Ll, Ll, Ll, L1, L1, Ll , 
:. ' , , 'L' > • , > 
.'._ ;,01 

figuur 90, Te onderzoeken basisvormen, Recht-Bol-Hol 

• Grondvorm: 8 hoek / 12 hoek / 16 hoek -7 

Zeshoek Achthoek 

.11. L1.Ll, Ll, Ll. L1 . 11,11, Ll , , , • , 'L' • , > , 

" 

Twaalfhoek 

figuur 91, Te onderzoeken basisvormen, Zeshoek-Achthoek-Twaaltboek 
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• 2 ringen / 3 ringen -7 

2 ringen 3 ringen 

figuur 92, Te onderzoeken basisvormen, 2 ringen-3 ringen (voorbeeld betreft een zesboekige geiger dome) 

• Geiger dome / Fuller dome -7 

Geiger dome Fuller dome 

figuur 93, Te onderzoeken basisvormen, Geiger dome - Fuller dome (voorbeeld betreft 

zesboekige grondvorm met 2 ringen) 
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De holle- en rechte Geiger dome met de twaalthoekige grondvonn en twee ringen (H-G-12-2 en R-G-

12-2) blij ken de beste opties binnen het onderzoek in de categorie staalgewicht interne constructie + 
externe constructie (de drukring), zie paragraaf 3.8.2 deel I. Er is voor deze categorie gekozen omdat 

het ontwerp een mobiele overkapping betreft welke als geheel stabiel moet zijn, een externe 

staalconstructie is dus vereist. Naast het aantal kilogram staal is ook de kracht in de drukstaven van 

belang. De variant van R-G-12-2 staat bij rangschikking naar kracht in drukstaven op de 12de plaats, 

de H-G-12-2 op 2Sste plaats, zie het bijlagenrapport "Bijlage 6: Drukkracht in staven". De combinatie 

van het lage aantal kilogrammen staal en de kleine drukkrachten in de staven maken de variant R-G-

12-2 tot de gunstigste voor het ontwerp van een pneu-tensegrity als mobiele overkapping. De basis 

van deze vonn wordt dan ook voor het te maken ontwerp toegepast. 

Bij het te maken ontwerp wordt dus uitgegaan van de volgende extra uitgangspunten: 

• Twaalthoekige plattegrond 

• Geiger dome 

• Rechte vonn bovenkabels 

• Minimaal aantal ringen 

3.2. Conclusies onderzoeksfase 3, pneumatisch staaf 

In onderzoeksfase 3 van het afstuderen is gekeken of het constructief mogelijk is een pneu-tensegrity 

te ontwerpen, zie hoofdstuk 4 deel I. De specifieke toepassing is het vervangen van de stalen 

drukstaven van een cable dome door pneumatische eiementen. Het gedrag van een pneumatische 

staaf onder invloed van een externe belasting is hiervoor onderzocht. Keuze van het materiaal, interne 

druk en afmetingen zijn factoren welke de stijtheid van het element bei"nvloeden en hierdoor het 

constructieve gedrag van de totale tensegrity-constructie bepalen. Geconcludeerd is dat een 

pneumatische staaf van het materiaal MRS40S (gevlochten buis) met een diameter van 32Smm en 

interne druk van lObar sterk en stijf genoeg is om als drukstaaf te worden toegepast in een rechte 

cable dome, type Geiger, grondvorm een twaalthoek en met twee ringen. 

Bij het te maken ontwerp wordt dus uitgegaan van de volgende extra uitgangspunten wat betreft de 

pneumatische staaf: 

• Materiaal MRS40S 

• Diameter 32Smm 

• Interne druk lObar 

• Fictieve EA 477·10~/mm2 ·mm2 

• Maximale externe belasting 70kN 

3.3. Uitgangspunt vormgeving 

In het vooronderzoek is gezocht naar een mogelijkheid 'vrijere' vonnen te realiseren met tensegrity 

structuren. Een overgang realiseren van een bolle- naar een holle structuur is de eerste stap. Deze 

structuur dient dan niet te worden gecreeerd door een aaneenschakeling van diverse tensegrity 

structuren (zie figuur 94) maar binnen een systeem dient de overgang van hoi naar bol te worden 

gerealiseerd. 
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~4i1dl(fB> 00 
figuur 94, Zoekeu uaar overgaug hoi uaar bol 

Hiervoor is een model ontwikkeld tijdens de Iiteratuurstudie van het afstuderen. In figuur 95 is 

aangeven hoe dit model tot stand is gekomen. Van een holle cable dome is het midden stuk 

verwijderd en vervolgens omgekeerd teruggezet, de hele constructie is omgedraaid waardoor is te 

zien (de rode lijn) dat een overgang ontstaat van hoi naar bol. 

~I 

figuur 95, Outwikkeld model 

Dit model, of een variant, hierop wordt in de ontwerpfase als uitgangspunt gekozen voor de vorm van 

het ontwerp. Om te komen tot de definitieve vorm worden meerdere mogelijkheden welke streven 

naar het creeren van 'vrijere' vormen met tensegrity voor gebouwconstructies onderzocht. 
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3.4. De varianten 

Varianten zijn ontworpen op basis van conclusies uit onderzoeksfase 2, zie paragraaf 3.1 en paragraaf 

3.2 dee I II en het uitgangspunt voor de vormgeving, zie paragraaf 3.3 deell!. 

3.4.1. Standaard Cable dome 

Om een goede vergelijking te maken tussen de varianten waarin het hol-bol principe is verwerkt is 

eerst een standaard cable dome met gelijke uitgangspunten onderzocht. Deze cable dome is qua 2D 

geometrie weergegeven in figuur 96. 

---- ---- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------ - - - -- - ------- - ---------~=--+--

. 
400 01' 400 J' 400 J 400 Y 400 ,j' 400 ;j' 400 ol e 400 X 400 .I 400 J' 

4000 
01 ' 

figuur 96, Variant standaard cable dome 

o 
o 
lD 

Om een goede vorm in het hol-bol principe te krijgen zijn minimaal twee ringen per richting (hoi en 

bol) nodig. Ook constructief gezien is dit aantal het meest gunstig, zie onderzoeksfase 2 en paragraaf 

3.2 'Conclusies vormvarianten studie' deel!. De grootte van de overspanning is gekozen op basis de 

geometrische uitgangspunten uit onderzoeksfase 2 betreffende h.o.h. afstand staven, hoek diagonalen, 

tophoek en totale constructie hoogte, zie paragraaf 3.1 'Onderzoeksmodel' deel I. Hierdoor wordt de 

overspanning 40 meter en de totale constructiehoogte 6 meter. In dit stadium is nog niet bekend tot 

welke overspanning het mogelijk is een pneu-tensegrity te maken. 

Binnen de varianten is gezocht naar het vergroten van de vormvrijheid van tensegrity structuren 

toegepast als gebouwconstructie door een afwisseling van: 

• Vormprincipe hol-bol 

• Het combineren van meerdere tensegrity's 

3.4.2. Variant 1 a 

;I e 400 X 400 Y 400 _j ( 400 ;1' 400 0I( 400 A' 400 ;j' 400 A 400 ;I ' 400 ;I' 

x 4000 

figuur 97, Variant la 

De basis is een twaalfhoekige cable dome type Geiger, van 40 meter en een totale constructie hoogte 

van 4 meter. De cable dome gaat in de vorm van het dakvlak eerst omhoog vervolgens gaat de punt 

naar beneden. Door het invoeren van het hol-bol principe is de totale constructieve hoogte met 113 
verlaagd, van 6 meter naar 4 meter. 
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figuur 98, Variant la 

3.4.3. Variant 1 b 

or 400 ;I' 400 X 400 ~e 400 ;I' 400 Y 400 ;Ie 400 A' 400 ;I 400 ;\, 400 A' 

X 4000 ;I' 

figuur 99, Variant Ib 

De basis is een twaalfhoekige cable dome type Geiger, van 40 meter en een totale constructie hoogte 

van 4 meter. De cable dome gaat in de vorm van het dakvlak eerst omlaag vervolgens gaat de punt 
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weer omhoog. Door het invoeren van het hol-bol principe is de totale constructieve hoogte met 1/3 

verlaagd, van 6 meter naar 4 meter. 

figuur 100, Variant Ib 

3.4.4. Variant 2 

De basis zijn twee zeshoekige cable domes type Geiger, van 40 meter en een totale constructie hoogte 

van 6 meter. De cable dome is een combinatie van variant 1 a en 1 b. Een zeshoekige constructie 

waarbij de vonn eerst omhoog en vervolgens de punt weer omlaag gaat met daartussen een 

zeshoekige constructie waarbij de vonn eerst omlaag gaat en vervolgens de punt weer omhoog, zie 

figuur 101. De drukring en de middelste drukstaaf verbinden de twee tensegrity-systemen tot een 

geheel systeem. 
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X 400 X 400 X 400 X 400 ;l' 400 -I' 400 ;I' 

4000 

figuur 101, Variant 2 
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3.5. Het variantenonderzoek 

Om de varianten te vergelijken is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd als in onderzoeksfase, zie 

hoofdstuk 0 deel I. Met behulp van het computerprogramma GSA worden de diverse vormvarianten 

gemodelleerd en vergeleken op basis van het aantal kilogram staal per variant. Gelijke 

uitgangspunten als bij onderzoeksfase 2 zijn van belang geweest, namelijk: 

• 

• 

Belastingsfactoren behouden bij de veiligheidsklasse 3 volgens NEN 6702 [G.1] Yr;g=1.2 en 

Yrq=1.5 

Belastinggevallen: 

Eigen gewicht van de kabels en doek is verwaarloosd. 

Voorspanbelasting bepaald middels GSA, aangebracht door middel van het 

verplaatsen van de oplegpunten . 

Veranderlijke belasting wind is 10 dit stadium van het onderzoek buiten 

beschouwing gelaten, hier zal later in het onderzoek aandacht aan worden 

besteed. 

Veranderlijke belasting sneeuw. 

De sneeuwbelasting is berekend met de fonnule volgens NEN 6702 [G.1]: 

Prep = C j X P sn;rep 

P sn ; rep =O.7kN/m
2 

De sneeuwbelasting op het dakvlak is omgerekend naar een puntlast. Er is 

een factor van 0.8 aangehouden voor Ci. Eventuele problemen met 

sneeuwophoping in de dalvonnen van het ontwerp zijn in dit stadium buiten 

beschouwing gelaten. Bij het definitieve ontwerp zal dit verschijnsel worden 

bekeken en bouwkundig worden opgelost. 

Geconcentreerde puntlast van 10kN is in rekening gebracht. Omdat de 

puntlast asymmetrisch is aangebracht kan met dit belastinggeval tevens 

gedeeltelijk het gedrag van asymmetrische belasting op een cable dome 

worden beschouwd. Een extreem asymmetrische belasting zal in de 

vervolgfase onderzocht moeten worden. 

• De volgende belastingscombinaties zijn beschouwd: 

• GSA-model: 

Voorspanning 

Voorspanning + Sneeuw 

Voorspanning + Veranderl ij ke punt last 

De elementen zijn 'bars'. Een bar heeft als eigenschap dat het uitsluitend 

trekkrachten en drukkrachten kan opnemen. 

De knooppunten zijn schamierend. 

De oplegpunten zijn 'pins', schamierende opleggingen. 

De constructie wordt onder een voorspanning gezet door deze opleggingen 

een voorgeschreven verplaatsing te geven. 

Het gehele model wordt niet-lineair berekend. 

• Uitgangspunt dimensionering onderdelen: 

Voor de kabels is gekozen om het type Spiral Strand toe te passen . Deze 

kabel wordt vaak toegepast in gebouwconstructies. Maximale capaciteit 

1570N/mm2, elasticiteitmodules 1.7· 1 05N/mm2 en percentage nuttig 

oppervlakte 75%. In het GSA-model wordt een oppervlak van 100% 
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• Eisen: 

meegenomen. Dit betekent dat wanneer gerekend wordt met een 012 (100% 

opp. = 113mm2
) hier een kabel 014 (75% opp. = 115mm2

) nodig is . 

Voor de drukstaven worden stalen (S355) ronde buisprofielen toegepast. 

Ook de drukring wordt opgebouwd uit ronde buisprofielen van staal (S355). 

Maximale bijkomende doorbuiging 400mm (0.0 I L, L=overspanning). 

Maximale spanning in kabels 1000N/mm2
. 

Maximale spanning in staven 355Nllmm2
• 

• Stappenplan onderzoek, aile varianten worden op de volgende wijze geoptimaliseerd: 

Toekennen van profielen: Drukstaven CHS48.3x5 

Kabels met oppervlak van 452mm2 

Mate van de voorspanning bepalen: Voorgeschreven verplaatsing 45mm 

Model doorrekenen 

Resultaten beoordelen: Is er een drukkracht aanwezig in kabels? 

Worden de maximale spanningen overschreden? 

Wordt de maximale doorbuigingseis overschreden? 

Dimensionering van kabels en voorspanning aanpassen zodanig dat 

optimalere spanningsverdeling wordt verkregen. 

Bovenstaande stappen herhalen tot meest optimale dimensionering is bereikt. 

Dit is het punt waarop bij zoveel mogelijk onderdelen de spanning tegen de 

maximale spanning aanzit. 

Met behulp van reactiekracht in de oplegpunten wordt vervolgens de 

drukring gedimensioneerd. De drukring is met de hand berekenend als een 

op druk belaste staaf met aan weerszijde scharnieren. 

Voor uitgebreidere informatie betreffende de uitgangspunten, zie hoofdstuk 0, paragraaf 3.3 tim 3.6 
dee! 1. 

3.6. Conclusies. 

Na het uitvoeren van het onderzoek is van elke variant bekend wat zijn optimum is, zowel intern (de 

kabels + drukstaven) als extern (de drukring). Om de varianten te vergelijken en de constructief 

meest optimale variant te kiezen worden ook in dit onderzoek het aantal kilogram staal met elkaar 

vergeleken. 

Voor de gegevens betreffende de berekening van het variantenonderzoek en onderstaande resu ltaten 

zie het bijlagenrapport "BijJage 16: Variantenonderzoek vrije vorm". 

3.6.1. Staalgewicht, enkel de interne constructie 

De varianten zijn beoordeeld en gerangschikt naar het aantal kilogram staal wat de variant bezit. In 

figuur 102 is deze rangschikking te zien. De vrije vorm 1 b komt in deze categorie als beste uit het 

onderzoek naar voren. Variant la heeft ongeveer 4.4 maal zo veel kilogram staal als variant la, 

variant 2 ongeveer 15.4 maal zoveel. 
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Aantal kilogram staal, enkel intern (exclusief drukring) 
Code Omschrijving Aantal Lengte [m] Gewicht [kg] Totaal staal [kg] 

Vrije vorm 1 b 
Bovenkabel C18. 60 247.4 494.2 2008 
Diagonaal C18. 60 247.4 494.2 
Ringkabel C18. 48 248.5 496.3 
Drukstaaf CHS48.3x5. 49 98.0 523.2 

I '/' Ij . ' /'11111 j I 

C28. 1196.0 8796 Bovenkabel 
Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf 

C32. 
60 
60 
48 
49 

247.4 
247.4 
248.5 

1562.0 ,---------,----------, 

Bovenkabel 1 
Diagonaal1 
Ringkabel1 
Drukstaaf 
Bovenkabel2 
Diagonaal2 
Ringkabel2 

C60. 
CHS48.3x5. 

C24. 
C24. 
C40. 
CHS114.3x6.3 
C52. 
C60. 
C120. 

30 
30 
24 
49 
30 
30 
24 

98.0 

123.7 
123.7 
240.0 

98.0 
123.7 
123.7 
240.0 

5515.0 
523.2 

439.3 
439.3 

2368.0 
1644.0 
2062.0 
2745.0 

21310.0 

figuur 102, Rangscbikking aan kilogram staal, enkel intern (exclusief drukring) 

31008 

\ 

De grote verschillen in aantal kilogram staal tussen variant J en 2 zijn logisch te verklaren. Variant 2 

bestaat eigenlijk uit twee zeshoekige tensegrity's welke enkel in drukring en middeJpunt verbonden 

zijn, de constructieve samenwerking is dan ook nihil. De belasting is op variant J en 2 verschillend 

aangebracht (zie figuur 104). De variant 2 is enkel belast op een zeshoek, de dakafdichting kan 

namelijk nooit over beide tensegrity lopen omdat de plaats van de ringkabel dit belemmerd. Aile 

neerwaartse belasting (sneeuw) wordt daarom opgenomen door een cable dome. Twee zeshoeken 

waarvan een zwaar be last en een niet bezitten dus meer kilogram staal dan een twaalfhoekige cable 

dome waarbij de belasting meer is verspreid. 

De belaste tensegrity uit variant 2 is de cable dome met de hol-bol vorrn welke eerst omhoog gaat en 

vervolgens naar beneden. De hoogste belasting zit in de buitenste ring, het deel van de omhoog 
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lopende kabel. Belasting op een hangende kabel is veel gunstiger omdat het een vorm he eft waarbij 

geen voorspanning nodig is om te zorgen voor een trekkracht in de kabel dit in tegenstelling tot een 

'staande' kabel waarbij voorspanning is vereist om de belasting te kunnen opnemen (zie figuur 103). 

De belasting bij variant 2 staat dus ook nog op de meest ongunstige tensegrity. 

De twee bovenstaande punten geven aan 

waarom variant 2 de variant is met de 

grootse hoeveelheid staal. 

figuur 103, Boven: Belasting staande kabel, Onder: belasting op hangende kabel 

figuur 104, Boven: Belasting op variant 2, Onder: belasting op variant 1 
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Tussen variant Ia en I b is ook een duidelijk verschil aanwezig als gekeken wordt naar het aantal 

kilogram staal welke deze varianten bezitten (variant I b 2008kg en variant Ia 8796kg). Dit verschil 

kan worden verklaard door een vergelijking te maken met de standaard cable dome. 

standaard cable dome 
In figuur 105 is te zien dat een standaard Geiger cable dome met een twaalfhoekige pJattegrond en 

vier ringen I0352kg staal bezit. Dit is ongeveer 1.2 maal meer dan de variant Ia (8796kg) en 

ongeveer 5.2 maal meer dan variant I b (2008kg). De nieuw ontwikkelde vorm (met hol-bol 

overgang) blijkt dus efficienter dan de originele vorm ondanks de afname van de totale 

constructiehoogte (van 6 meter naar 4 meter). Om dit te verklaren is het bewijkgedrag van een 

standaard cable dome bekeken. 

Aantal kilogram staal, enkel intern (exclusief drukring) 

ove 
Diagonaal 
Ringkabel 
Drukstaaf CHS48.3x5. 

60 
60 
48 
49 

figuur 105, Aantal kilogram staal standaard cable dome 

247.4 
247.4 
248.5 

98.0 

1373.0 
1373.0 
7083.0 

523.2 

10352 

Wanneer de norma Ie cable dome R-G-I2-4 wordt uitgevoerd met te lichte kabels (bovenkabels: C22, 

diagonalen: C22 en ringkabels: C68) ontstaat een bezweken cable dome. De constructie wordt als 

bezweken beschouwd als de ontstane vorm na belasten afwijkt van de oorspronkelijke vorm. In 

figuur 106 is te zien welke vorm een bezweken standaard cable dome aanneemt. De vorm is ontstaan 

doordat kabels, tijdens het zoeken naar evenwicht in de berekening, spanningsloos worden en de trek
en drukkrachten plaatselijk wisselen in het systeem (trek in de staven en druk in de kabels). Hierdoor 

ontstaat een onstabiele constructie en klapt de constructie deels om (doorslag). In de nieuwe 

omgeklapte vorm wordt opnieuw evenwicht gevonden met trek in de kabels en druk in de staven . 

. "' . ~ ...... ~ 

figuur 106, Bezweken cable dome (R-G-12-4) 
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Als deze vorm goed wordt bekeken is te zien dat het hier de vorm van variant 1 b betreft, in figuur 

107 is de rode lijn welke de overgangsvorm van hoi naar bol aangeeft ingetekend. Een logisch gevolg 

is dat wanneer een constructie in zijn bezweken vorm wordt ontworpen de kabels lichter kunnen 

worden gedimensioneerd. 

figuur 107, Bezweken cable dome (R-G-12-4) 

Het verschil in kilogram staal met variant 1 a is een stuk kleiner ten opzichte van het verschiJ met 

variant 1 b. Bij deze variant is de kop van de constructie omgeklapt. Het kost vee I energie om de punt 

omhoog te houden bij neerwaartse belasting. Dit is te zien in de afname van de voorspankracht in de 

punt wanneer variant 1 a en de standaard variant worden vergeJeken (zie figuur 108). 
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400 400 X 400 400 

4000 

Krachtsverdeling in middelste ring Cable dome 

Onbelast 

F 

2 

Belast 

Bovenkab I 

__ BO\enkabels (variant 1 a) 

_ Diagonalen (variant 1a) 

BO\enkabels (nonnaal) 

_ Diagonalen (nonnaal) 

__________________________ .J...---

---'---- -----------------------------------------------'--

F 
....-'f------t----+-----

------------=-"'"'-'=-----1---

figuur 108, Krachtverschil door belasting in middelste ring Cable dome 
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Bij bovenkabel en diagonaal van de standaard variant (normaal) is een sterke afname te zien in 

kracht, bij variant la is dit veel minder in de diagonaal en bij de bovenkabel juist een toename, De 

puntlast gaat bij de variant met de punt naar beneden (J a) in de bovenkabel hangen. Er is dus minder 

voorspanning nodig om te zorgen dat de kabel niet spanningsloos wordt en daardoor kan de 

constructie lichter worden gedimensioneerd. 

Er dient wei te worden opgemerkt dat het gunstige effect van de variant I b ten opzichte van de 

standaard vorm vele male groter is als het voordeel van variant I a. Ais hoofdconclusie kan dan ook 

worden getrokken dat het ontwerpen van een cable dome in vervormde situatie heeft resulteert in een 

forse besparing op het aantal kilogram staal. 

3.6.2. Staalgewicht, interne + externe constructie 

Wederom zijn de varianten beoordeeld en gerangschikt naar het aantal kilogram staal wat de variant 

bezit, echter nu inclusief drukring. In figuur 109 is deze rangschikking te zien. De vrije vorm 1 b komt 

wederom als beste uit het onderzoek in deze categorie naar voren. Variant la heeft ongeveer 2.4 maal 

zoveel kilogram staal als variant 1 b, variant 2 ongeveer 7.3 maal zoveel. Gelijk als in de voorgaande 

paragraaf kan worden geconcludeerd: het ontwerpen van een cable dome in vervormde situatie heeft 

geresulteerd in een forse besparing op het staalgewicht. 

C18. 60 247.4 494.2 9919 
C18. 60 247.4 494.2 
C18. 48 248.5 496.3 
CHS48.3x5. 49 98.0 523.2 
CHS219.1x12.5 12 124.2 7911.0 

C28. 60 247.4 1196.0 23824 
C32. 60 247.4 1562.0 
C60. 48 248.5 5515.0 
CHS48.3x5. 49 98.0 523.2 
CHS323.9x16 12 124.2 15028.0 

C24. 30 123.7 72118 
C24. 30 123.7 
C40. 24 240.0 
CHS114.3x6.3 49 98.0 
C52. 30 123.7 
C60. 30 123.7 
C120. 
CHS508x28 

figuur 109, Rangschikking aan kilogram staal, enkel intern + extern (inclusief drukring) 
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3.7. Conclusies, krachten in drukstaven 

Tot nu toe is gekeken naar de spanningen in de kabels en een optimalisering van deze diameters. 

Staven zijn aangehouden op een minimale diameter waarvan zeker is dat zij voldoende stijfheid 

bieden aan het constructieve systeem, de maximale spanning van 355N/mm2 wordt hierbij nooit 

overschreden. 

De krachten in de drukstaven zijn belangrijk wanneer de gekozen variant wordt omgezet van een 

tensegrity constructie naar een pneu-tensegrity constructie. In onderzoekfase 3, zie paragraaf 7.2 

'Conclusies onderzoeksfase 3' deel II, is gebleken dat een pneumatisch element maximaal 70kN kan 

opnemen. De waarden van de krachten in de drukstaven voor de varianten staan weergegeven In 

figuur 110. 

Krachten In drukstaven 
Tabel geeft krachten [kN] 

81= 8elastingsgeval met enkel voorspanning 
82= 8elastingsgeval voorspanning + veranderelijke q-Iast 
83= 8elastingsgeval voorspanning + veranderelijke puntlast 

Maximale belasting pneumatisch element: 70 kN 
Groen omcirkelde waarde mogelijk in pneumatisch staven 

I i'FII,r;·II!if:(tl·~ ' ~ . 
I 'Ii I I I I I I I 

I 'I"" I II ' r( (. 1-' ,! 
I II I " , 'I 

figuur 110, Overzicht krachten in drukstaven per variant 

In figuur 110 zijn de krachten lager dan 70kN groen omcirkeld. Te zien is dat van de verschillende 

beschouwde varianten enkel de variant I b zou kunnen worden uitgevoerd met pneumatische 

drukstaven wanneer wordt uitgegaan van een overspanning van 40 meter. 

3.S. Belasting wind 

Uit het variantenonderzoek is gebleken dat voor een neerwaartse belasting (sneeuw) de variant 1 b 

constructief het meest gunstig is. De veranderlijke belasting wind is tot nu toe buiten beschouwing 

gelaten. Omdat de pneu-tensegrity wordt ontworpen als open overkapping voor zomerfestivals is het 

aannemelijker dat er een harde wind staat dan dat er een pak sneeuw op de constructie komt te liggen. 
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Daarom is een nader onderzoek naar windbelasting noodzakelijk. Bij de constructieve uitwerking van 

het definitieve ontwerp wordt de veranderlijke belasting wind nauwkeurig beschouwd. In deze fase 

wordt een aanname gedaan van de richting van de windbelasting om het gedrag van de varianten bij 

wind te onderzoeken. Deze vereenvoudiging is hier toegestaan omdat het binnen de variantenstudie 

nog enkel een vergelijking tussen verschillende constructies betreft. 

Wanneer het waait, onder, langs en over een overkapping zal de wind onder de constructie de 

grootste kracht uitoefenen waardoor een opwaartse belasting ontstaat. De maatgevende windbelasting 

op een overkapping is dus de zuiging, zie ook NEN6703 [G. I ], bijlage A.8 'windvormfactoren op een 

tweezijdige hellende overkapping'. 

Het is niet nodig het variantenonderzoek met de belastingscombinatie voorspanning + wind opnieuw 

uit te voeren . Het gedrag van aile varianten onder invloed van een opwaartse belasting is namelijk al 

bekend. Variant 1 b is immers het spiegelbeeld van variant I a en variant 2 is een spiegelsymmetrisch 

ontwerp (zie figuur 111). 

Symmetrielijn 
~I<T>I~ 

~I<C£:>I~ 

Symmetrielijn <E:I~:~I-EI~I~> 
figuur 111, Boven: symmetrielijn variant la en Ib, Onder: symmetrielijn variant 2. 

Met een neerwaartse belasting blijkt variant 1 b het meest gunstig, zie paragraaf 8.7.1 dee! II. Variant 

I a is het spiegelbeeld van variant lb. Daarom kan worden geconcludeerd dat bij een opwaartse 

belasting de variant la met het minste aantal kilogram staal kan worden gedimensioneerd. 

Variant Ib F(sneeuw) 

Symmetrie1ijn ~~ 
Variant la 

figuur 112, Boven: symmetrielijn variant la en Ib, Onder: symmetrielijn variant 2. 

Wanneer een open tensegrity constructie (een overkapping) in zomerperiode de functie van het 

ontwerp is kan dus het beste gekozen worden voor variant 1 a, wanneer het gaat om een gesloten 

tensegrity constructie kan het beste voor het ontwerp van variant 1 b worden gekozen. 
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Voor welke variant wordt gekozen is dus afhankelijk van het type belasting, opwaarts of neerwaarts. 

Een overzicht hiervan is te zien in figuur 113. Voorgaande conclusie is hierin af te lezen: bij een 

ontwerp met meer opwaartse belasting dan neerwaartse dus bij bijvoorbeeld meer windzuiging dan 

winddruk, is de vorm van de tweede afbeelding (variant la) de meest optima Ie variant wanneer het 

criterium aantal kilogrammen staal wordt toegepast. 

Vorm Neerwaartse belasting Opwaartse belastiog I 
0 100% 

~I<T>I~ Opwaartse belasting > Neerwaartse belasting 

~I<:±:>I~ Neerwaartse belasting > Opwaartse belasting 

100% 0 

figuur 113, Overzicht wanneer te kiezen voor welke variant 
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3.9. Ruimtelijke indeling 

Binnen het variantenonderzoek is gezocht naar een goede vormgeving maar ook een bijpassende 

ruimtelijke indeling is van belang. Om een juiste indeling van de ruimte te verkrijgen is gestart met 

het opstellen van een relatieschema. Het relatieschema geeft duidelijkheid over welke ruimtes in 

verbindingen met elkaar moeten staan. Het relatieschema van dit ontwerp is heel eenvoudig wat het 

ontwerp van de vormgeving aile vrijheden geeft. Twee functie moeten onder de overkapping worden 

geplaatst en beide in een ruimte: 

• Dansruimte 

• Podium voor OJ/band 

Entree 
pu b I iek/personee I 

figuur 114, Relatiescbema 

Dans
ruimte 

Podium 
DJ/band 

Het relatieschema wordt omgezet naar een mogelijke ruimtelijke indeling. De basis van de vorm van 

de plattegrond is een twaalfhoek. De plaats van het podium is eigenlijk bepalend voor de indeling van 

de plattegrond. Drie plaatsen mogelijke plaatsen zijn (zie ook figuur 115): 

• Centraal in het midden. 

• Aan een van de rand en. 

• Op een van de stralen naar het midden gericht. 

I:"lh ee 
Entree 

~ ~ ·~\e ¢ 

'" «J<;- pa!l~f\I\ 
'10 

-6~ Dansruimte ~ ¢ 

«J"" tS 
~\~\e 

patl~ 

:l " 
b ~ 
" " UJ UJ 

" :l 
Dansruimle " b b " " UJ UJ 

Dansruimte 

· ~\e 

~ ~ patl~f\I\ 

t' <::. 
lij '10 

~ ~ (. 

\ Dansruimte '10 

/;'''t. '<$"" r"" \,-\\ 
Entree 

C'''t;, ,s"" 
"e ~\\ 

Entree 

figuur 115, Ruimtelijke indeling 
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3.10. Ondersteuningconstructie 

Het ontwerp van de pneu-tensegrity betreft het dak van de overkapping. Het geheel dient door middel 

van een ondersteuningsconstructie zijn krachten af te dragen naar de grond. Ook voor deze 

ondersteuning zijn enkele optie onderzocht. 

Er is gekozen de pneu-tensegrity op te hangen aan de kolommen (zie figuur 116). Hierdoor krijgt het 

dak een zwevend effect. Dit effect komt overeen met de zwevend pneumatische staven in het netwerk 

van kabels in de dakconstructie zelf. De ondersteuningsconstructie past daarom perfect in het 

ontwerp. 

figuur 116, Doorsnede ontwerp 

Binnen dit ontwerpidee is een tweetal varianten bekeken: het toepassen van zes kolommen of het 

toepassen van vier kolommen, zie figuur 117 en figuur 118. Geconc1udeerd kan worden dat de 

variant met zes ondersteuningspunten visuele beter aansluit bij het ontwerp. De overgang van de 

twaalfhoekige pneu-tensegrity naar een zespuntige ondersteuning is logischer dan naar een 

vierpuntige ondersteuning (zie figuur 117 en figuur 118). 

I 
-

. .--
' J 

/ 
figuur 117, Links: ontwerp met 6 ondersteuningspunten, Rechts: ontwerp met 4 ondersteuningspunten 
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figuur 118, Boven: on twerp met 6 ondersteuningspunten, Onder: ontwerp met 4 ondersteuningspunten 

Constructief gezien is de optie van zes ondersteuningen ook gunstiger. Bij een globale eerste 

berekening van de ondersteuningsconstructie is een enkele kolom bestudeerd (zie figuur 119). Links 

in de figuur zie je een ondersteuningsconstructie met drie ophangpunten (voor de variant met in totaal 

4 ondersteuningspunten) en rechts een ondersteuningsconstructie met twee ophangpunten (voor de 

variant met in totaal 6 ondersteuningspunten). 
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figuur 119, Links: drie ophangpunten en twee kabel naar de grond, Rechts: twee ophangpunten en twee 

kabels naar de grond. 

De oplegreactie Fz uit de berekening van de varianten (zie paragraaf 3.4) wordt als actiekrachten 

gezet op de ondersteuningen. Gekeken is naar de verschillende hoeveelheid staal die beide varianten 

bezitten en naar de horizontale verplaatsing van de oplegpunten (zie tabel 9). 

tabel 9, Aantal kilo2ram staal per variant ondersteunin2sconstructie 

Variant 1 IOmsehrijving Aantal Lengte Gewieht Totaal staal per kolom Totaal staal ondersteuning Uz 
[m] [kg] [kg] [kg] 15em 

Kabels naar tensegrity C30. 6 64.0 355.0 1799 7195 Uz 
Kabels naar grond C40. 2 23.0 226.7 Oem 
Kolom CHS273.x16. 12.0 1217.0 

Variant 2 IOmsehrijving Aantal Lengte Gewieht Totaal staal per kolom Totaal staal ondersteuning Uz 
[m] [kg] [kg] [kg] 10em 

Kabels naar tensegrity C20. 4 35.4 87.4 933 5599 
Kabels naar grond C24. 2 23.0 81.6 Fz 
Kolom CHS219.1 x12.5 12.0 764.2 158kN 

Ondanks dat de ondersteuning van de variant met drie oplegpunten (variant I) maar vier keer in het 

ontwerp voorkomt en de variant met twee oplegpunten (variant 2) zes keer, bezit de variant met drie 

oplegpunten meer kilogram staal. Daarnaast is bij deze variant de horizontale verplaatsing grater, 

Uz=IScm t.o.v. Uz=10cm. 

Een belangrijk nadeel van de variant met drie ondersteuningen is echter ook dat de oplegpunten ten 

opzichte van elkaar geen gelijke horizontale verplaatsingen hebben. De buitenste twee punten zakken 

namelijk 1Scm en het middelste nog geen lcm. Door deze verschillende verplaatsingen zal de 

drukring, welke in het totale ontwerp de verbindingen tussen de punten is, extra worden belast. De 

drukring staat weer direct in verbinding met de pneu-tensegrity welke dus ook wordt beYnvloed. De 

tensegrity constructie is erg gevoelig voor verplaatsingen, de krachtverdeling wordt hierdoor bepaald. 

Daaram is het noodzakelijke zo min mogelijk verschillende verplaatsingen te krijgen en is de variant 

met twee oplegpunten gunstiger voor het totale ontwerp. 
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Een tweede mogelijkheid bij de ondersteuningsconstructie die is onderzocht, is het toepassen van een 

of twee grondkabels (zie figuur 120 en tabel 10), De variant met een kabel is efficienter omdat deze 

minder kilogram staal bezit. De horizontale verplaatsingen zijn gelijk, enkel de reactiekracht Fz is 

twee maal zo groot. De kracht welke de fundering kan opnemen zal dus bepaJen welke variant dient 

te worden toegepast. 

figuur 120, Links: ondersteuningsconstructie twee kabel naar de grond, 

Rechts: ondersteuningsconstructie met een kabels naar de grond. 

tabellO, Aantal kilo2ram staal per variant ondersteunin2Sconstructie 

I-_--:V.:;a:.:;ria:;;.n;.:.t 2::""_--IIOmschrijving Aantal Lengte Gewicht Totaal staal per kolom 
[m] [kg] [kg] 

Kabels naar tensegrity 
Kabels naar grond 
Kolom 

Variant 3 

Kabels naar tensegrity 
Kabels naar grond 
Kolom 

C20. 4 35.4 87.4 933 
C24. 2 23 .0 81 .6 
CHS219.1 x12.5 1 12.0 764 .2 

IOmschrijving Aantal Lengte Gewicht Totaal staal per kolom 
[m] [kg] [kg] 

C20. 4 35.4 87.4 923 
C32. 1 11.3 71 .4 
CHS219.1x12.5 1 12.0 764 .2 

Totaal staal ondersteuning Uz 
[kg] 10cm 

5599 

Totaal staal ondersteuning 
[kg] 

5538 

Fz 
158kN 

Uz 
10cm 

Fz 
315kN 

Voor de berekening van de verschillende varianten van de ondersteuningsconstructie zle het 

bij lagenrapport 'Bij lage 17: Ondersteuningsconstructie varianten'. 
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4. Ontwerpfase 3 

4.1. Vormgeving 

Als opdracht is gekozen voor het ontwerpen van een mobiele overkapping voor een dansfestival op 

een willekeurige locatie welke gebruikt wordt in de zomerperiode. Deze paragraaf geeft een 

beschrijving van aile elementen betreffende de vormgeving van het definitieve ontwerp. 

figuur 121, Maquette definitief on twerp pneu-tensegrity 
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4.1.1. Pneu-Tensegrity 

De pneu-tensegrity van variant 1a is gekozen als basisontwerp. Deze variant komt als beste uit het 

onderzoek naar voren wanneer belasting wind maatgevend is (zie paragraaf 3.6 tim 3.8 dee! II). Dit 

ontwerp wordt uitgewerkt als definitief ontwerp. Het is een twaalfhoekige cable dome type Geiger, 

met in totaal 4 ringen. De cable dome gaat in de vorm van het dakvlak eerst omhoog vervolgens gaat 

de punt naar beneden. De constructie bestaat uit een continu systeem van trekelementen en een 

discontinu systeem van drukelementen . De trekelementen zijn kabels en de drukelementen zijn 

pneumatische staven (zie figuur 122) . 

. 
-l ~ '. -, j 

I I 
~ ., 

figuur 122, Definitief ontwerp pneu-tensegrity 
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4.1.2. Afdichting 

De pneu-tensegrity is een geheel open constructie, een afdichting is nodig om het dak water en wind 

dicht te maken. Bij een lichte draagconstructie past het beste ook een lichte dakafwerking. Gekozen is 

om het dak te bedekken met eveneens pneumatische elementen. Nu echter pneus als onderdeel van de 

secundaire draagconstructie met enkel een bouwfysische functie. 

De pneumatische elementen voor de afdichting worden gemaakt van ETFE-folie, een goed altematief 

voor de starre transparante bouwmaterialen zoals glas. Voordelige materiaaleigenschappen zijn het 

lage eigen gewicht, het eenvoudige realiseren van krommingen, de licht doorschijnendheid van 

ongeveer 95% per laag (O.2mm) en het transparante karakter. Nadeel is echter dat de sterkte van het 

sterkste standaardmateriaal laag is waardoor de maximale te halen overspanningen klein zijn. De 

overspanning van de ETFE-kussens bij het ontwerp van de pneu-tensegrity zijn te groot om de 

optredende spanningen in het folie te laten opnemen. Om de kussens de vereiste overspanning te 

laten halen worden het ETFE-folie versterkt met een kabelnet. 

Het dakvlak wordt zodanig ingedeeld dat er 13 ETFE-kussens in worden verwerkt, een twaalfhoekige 

in het midden van het dak en twaalf ETFE-kussen eromheen. Voor een impressie van de afdichting 

zie figuur 123. 

figuur 123, Maquette definitief on twerp met middenkussen en een boekkussen 

Er is voor deze indeling van de dakafwerking gekozen omdat de kussens zo relatief eenvoudig te 

bevestigen zijn aan de boven- en ringkabels van de tensegrity-constructie. Op deze wijze valt de 

dakafwerking goed samen met de constructieve hoogte van het ontwerp, deeJs zitten de kussens 

namelijk in de tensegrity-constructie. Er is gekozen voor het toepassen van een kleine kromming in 

de ETFE-kussens zodat de afwerking in de lijn ligt van de vorm van het ontwerp en niet als 'pukkels' 

op het ontwerp liggen (zie figuur 124 en figuur 125). Nog een voordeel van de keuze voor deze 

dakafwerking is dat op deze wijze geen dalvormen ontstaan wat kan leiden tot problemen met 

waterophoping. 
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figuur 124, Doorsnede pneu-tensegrity met ETFE-kussens (grijs) 

figuur 125, Aanzicht pneu-tensegrity met ETFE-kussens (grijs) 

4.1.3. Ondersteuningsconstructie 

In het variantenonderzoek is al besproken dat gekozen is om de pneu-tensegrity op te hangen aan 

kolommen omdat hierdoor een zwevend effect ontstaat wat perfect aansluit bij de zwevende 

pneumatische staven in het netwerk van kabels in de dakconstructie zelf (zie figuur 126). De variant 

met zes ondersteuningspunten wordt toegepast omdat deze visueel goed aansluit bij het ontwerp en 

constructief voordeliger is (zie paragraaf 3.10 deel II). 

figuur 126, links: 3D aanzicht definitief ontwerp, rechts: ondersteuning in maquette definitief ontwerp 
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4.2. Ruimtelijke indellng 

Er is gekozen voor het centraal toepassen van het podium (zie figuur 127). Voordeel van deze variant 

is dat aile zijden vrij blijven voor entree. Door de centrale ligging van het podium wordt de aanwezig 

hiervan benadrukt. Daamaast versterkt het de aandacht op de pneu-tensegrity omdat het middenpunt 

van de constructie samen valt met de plaats van het podium, de belangrijkste functie binnen dit 

ontwerp. De overspanning van de overkapping (30 meter) is bepaa1d aan de hand van constructieve 

mogelijkheden van een ontwerp met een pneu-tensegrity (zie paragraaf 4.4 deel II). Hierrnee voldoet 

de overspanning aan het programma van eisen: minimaal 500 personen en per persoon 0.55 - 0.9m2 

(zie paragraaf 2.2 deel II). 

De capaciteit voor een overspanning van 30 meter is: 

Opperv lakte 

675m ' 

Per persoon (staanplaatsen in danshallen) 0.55 - 0.9m' 

Gereserveerd ruimte voor OJ 20m 2 

Overkappingcapaciteit 675 - 20 = 655 

~ Capaciteit voor ± 727 tot 1190 personen 

[A.7] 

655 
--- == 727 - 1190personen 
0.55/0.9 
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figuur 127, Plattegrond 

De routing bij dit ontwerp is simpel. De zijden waar geen kolom gelegen is zijn geheel open en 

kunnen dus allen functioneren als in- en uitgang (0.01, groene pij len, totaal 93 m). Centraal in het 
midden van de plattegrond grond staat het podium voor het optreden van DJ's (0.02, oppervlak 

19m2
). Het podium is het kijkpunt van de bezoekers, zie blauwe pijlen. Overige ruimte onder de 

overkapping is geheel vrij indeelbaar (0.03, oppervlakte 656m2
), hier als dansruimte bestemt. Voor de 

tekeningen van het ontwerp zie het tekeningenboek. 

4.3. Situering 

Zoals in de opdracht staat vermeld, zie paragraaf 2.1, wordt het ontwerp gemaakt voor een 

willekeurige locatie. De overkapping moet geschikt zijn om te gebruiken op festivals, hoofddoel is 

het creeren van een overdekte 'dans' -gelegenheid, waarbij het plaatsen van klein podium onder de 

overkapping tot de mogelijkheden moet behoren. Tijdens het afstuderen is een mogelijke locatie 

gekozen om het ontwerp in te plaatsen. Dit zijn de jaarlijkse terugkerende dansfeesten op Aquabest 

'Extrema outdoor'. Aquabest is een recreatieplas bij knooppunt Ekkersweijer, in de bocht van de afrit 

van de A58 naar de A2 (zie figuur 128). Eens per jaar worden op deze locatie diverse tenten en podia 
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gebouwd voor het dansfeest 'Extrema outdoor'. Bij het on twerp dient rekening te worden gehouden 

met de trendy sfeer van deze feesten (zie figuur 129). 

figuur 128, Situatie omringende wegen 

- 117 -



T U / e technisch(' universileil eindhoven 
(llll\\CII' 11111.:11-1 \.·lh~I!' 11\ 

figuur 129, Situatie Extrema outdoor 
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4.4. Constructieve uitwerklng 

4.4.1. Belastlngen 

Veiligheidsfactoren 
De veiligheidsfactoren worden bepaald aan de hand van de veiligheidsklasse. De eisen betreffende de 

veiligheid van gebouwen zijn niet voor ieder bouwwerk gelijk. Het bezwijken van een gebouw heeft 

namelijk niet altijd dezelfde gevolgen. De gevolgen zijn onder andere afhankelijk van de functie van 

het gebouw. De NEN 6702 [G.l] geeft een indeling in veiligheidsklasse waar in de gebouwen naar 

gebruiksfunctie worden ingedeeld. In de onderzoeksfase 2, paragraaf3.3 deel I en de variantenstudie, 

paragraaf 3.5 deellI is uitgegaan van belastingsfactoren behouden bij de veiligheidsklasse 3. In deze 

laatste fase van het ontwerp worden de uitgangspunten herzien en nauwkeuriger bepaald. 

NEN 6702 [G.I] geeft voorwaarden waarbij een veri aging van de veiligheidsklasse is toegestaan. 

Gegeven is dat bij een tijdelijke constructie uitgegaan mag worden van veiligheidsklasse I met 

bijbehorende belastingsfactoren Yf;g=1.2 en Yf:q=1.2, NEN 6702 [G. l]. 

Belastingsgevallen 
Voor de berekening van het definitieve ontwerp worden de volgende belastingsgeval1en beschouwd: 

• Eigen gewicht van de kabels, staven en doek 

Het eigen gewicht van de kabels en de pneumatische elementen is dusdanig klein dat deze belasting 

wordt verwaarloosd. 

• Voorspanning 

De voorspanbelasting wordt bepaald aan de hand van een computerberekening middels GSA. 

• Windbelasting 

De richtlijnen in de NEN 6702 [G.l] geven betreffende windvormfactoren geen uitspraak over 

tensegrity-constructies. Omdat het een constructie betreft met geometrisch niet-lineair gedrag is wind 

een ingewikkeld belastingsgeval. De wind zorgt voor vervormingen welke invloed hebben op de 

krachtverdeling in de constructie. Een specifieke windanalyse moet worden uitgevoerd om het gedrag 

van de constructie te bekijken. Een dergelijk onderzoek is niet haalbaar in deze afstudeerperiode 

daarom is gerekend met een vereenvoudigde windbelasting. 

Uitgegaan is van de standaardformule voor 

het bepalen van de windbelasting volgens 

NEN6702: 

Cdim= I. Factor om een windvlaag uit te 

middelen over de afmeting van een gebouw. 

Een tensegrity-constructie is gevoelig voor 

windvlagen en komt voor een betreffende 

reductie niet in aanmerking. 

Cindex=+0.4/-1.3 voor hellende deel dakvlak, 

+0.2/-1.3 voor platte deel dakvlak. De 

windvormfactoren voor tweezijdig hellende 

overkappingen zijn in rekening gebracht, zie 

figuur 130, de rood omringde waarden zijn 

van toe passing. 

,;< 
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> r Voor tussengelegen waarden mag 
IX < 0' lineair' orden ge·lnterpoleerd. 

figuur 130, Windvormfactoren tweezijdig bellende 

overkappingen, NEN 6702 [G.l] 
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Ceq=1. Drukvereffeningsfactor, wordt in rekening gebracht wanneer het onderdeel van het gebouw 

betreft, hier niet van toepassing. 

<l>,= 1. Dynamische invloed, bij gebouwen lager dan 50 meter en een hoogte/breedte verhouding van 

minder dan 5 mag een waarde van 1 in rekening worden gebracht. 

Pw=0,9 kN/m2. Stuwdrukwaarde afhankelijk van de locatie en gebouwhoogte. Locatie: maatgevende 

gebied in Nederland (ontwerp moet voor elke locatie geschikt zijn), gebied I en onbebouwd, hoogte: 

6 meter. 

Om te bepalen hoe groot de krachten ten gevolge van de wind op de pneu-tensegrity zijn is een GSA

model gebruikt dat de dakafdichting nabootst (zie figuur 131). 

Pin 

Pn 

figuur 131, GSA-model nabootsing afdicbting tbv bepaling windkracbt op boofddraagconstructie 

Het rood omcirkelende vlak is het twaalfhoekige ETFE middenkussen, het paars omcirkelde vlak is 

een van de twaalf ETFE hoekkussens. Aile punten waar de ETFE-kussens aansluiten op de 

drukstaven uit het tensegrity zijn in dit GSA-model opleggingen (pin). Het GSA-model is opgebouwd 

uit 'Quad 4' en 'Triangle 3' elementen oftewel 2D elementen. Ze hebben de eigenschappen van een 

heel dunne staalplaat meegekregen om het dynamische effect van de flexibele ETFE-kussens 

enigszins te evenaren. De hiervoor berekende winddruk (in kN/m2) wordt aangebracht loodrecht op 

het vlak, als neerwaartse belasting, als opwaartse belasting en een combinatie van neerwaartse aan 

een zijde en opwaartse aan de andere zijde (zie figuur 132). Het model is lineair berekend. De 

reactiekrachten uit het model worden omgezet naar belastingen welke worden aangebracht op de 

hoofddraagconstructie (pneu-tensegrity). 

Nogmaals dient te worden opgemerkt dat het hier om een benadering van de windbelasting gaat. 

Voor een meer nauwkeurigere analyse zouden de ETFE-kussen en het gedrag onder invloed van wind 

verder moeten worden onderzocht middeJs proeven en/of computermodellering. Daarnaast zou een 

windtunnelonderzoek meer inzicht kunnen geven in de invloed van de vorm van het ontwerp en het 

dynamische gedrag. 

Voor de berekening van de windbelasting, zie het bijlagenrapport 'Bijlage 18.1: Windbelasting'. 
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figuur 132, Windbelasting, druk (bovenste), zuiging (middelste) en combinatie druk en zuiging 

(onderste) 

• Sneeuwbelasting 

De veranderlijke belasting sneeuw is buiten beschouwing gelaten. Deze belasting is niet van toe 

passing voor een ontwerp welke enkel gebruikt zal worden in de zomerperiode. 
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• Belasting door personen, meubilair en aankleding 

NEN 6702 [G. 1 ] geeft de volgende eis voor dakconstructies met betrekking tot personen, aankleding 

en meubilair: geconcentreerde puntlast van I.SkN en een belasting van 1.OkN/m2 op een oppervlakte 

van 10m2
• Deze eis betreffende de oppervlaktebelasting heeft echter niet direct betrekking op deze 

constructie, het betreft eerder een beloopbaar dak. Bij deze constructie kan eerder worden gedacht 

aan puntlasten ten gevolge van het ophangen van lampen. Er is gekozen voor het aanbrengen van een 

puntlast van 300kg onder aan het dak, 300kg boven op het dak en een aantal puntlasten van IS0kg 

gelijktijdig (drukstaven om en om belast). Het constructieve systeem is dus berekend op het monteren 

van diverse lampen wat de mogelijkheden van de overkapping vergroot. Wanneer de vraag naar het 

ophangen van lichtpunten nog groter is kan worden gekozen voor het toepassen van een constructieve 

ring waar de lampen aan worden bevestigd (zie figuur 133). Deze ring wordt vervolgens gehangen 

aan de tensegrity-constructies en de hiervoor berekende punten. 

Voor de berekening van de belasting zie het bijlagenrapport 'Bijlage 18.2: Puntlasten'. 

figuur 133, Mogelijkbedeo bevestigiog licht 

• Belasting door temperatuur 

Tot slot is het nog belangrijk te gaan kijken naar de invloed van de temperatuur op de constructie. Ais 

de staalconstructie langdurig wordt blootgesteld aan zon kunnen de temperaturen van het materiaal 

flink oplopen. De tensegrity wordt door de ETFE-kussens beschermd tegen direct zonlicht, de 

drukring maar gedeeltelijk. Meest ongunstige situatie is als de drukring verwarmd en de overige 

constructie niet. De drukring gaat bij opwarming uitzetten, hierdoor wordt de tensegrity-constructie 

uit elkaar getrokken en komt deze onder een hogere voorspanning te staan. Wanneer de kabels van de 

tensegrity zelf ook opwarmen neemt dit effect weer af. Daarom is aangenomen dat enkel de drukring 

hinder ondergaat van de opwarming. De invloed hiervan wordt onderzocht. 

Belastingscombinaties 
De volgende belastingscombinaties zijn berekend: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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voorspanning 

voorspanning + wind zuiging 

voorspanning + wind druk 

voorspanning + wind helft dak zuiging, helft dak druk 

voorspanning + veranderlijke puntlast onder aan dak 

voorspanning + veranderlijke punt last boven op dak 

voorspanning + meerdere veranderlijke puntlasten 



T U / e technische universiteil eindhoven 
(Ill" I.:rp 1'11t:1I 11:11 l:i!fli. 

• voorspanning + wind druk + meerdere veranderlijke puntlasten 

• voorspanning + extra opwarming drukring 

Eisen: 
• Maximale bijkomende doorbuiging 300mm (0,0 I L, L=overspanning). Deze waarde wordt 

gezien als aanvaardbaar voor de gebruikers van het gebouw en is reele verwachting van de 

maximale doorbuiging welke optreedt bij deze flexibele constructie. 

• Maximale spanning in kabels 1000N/mm2. 

• Maximale krachten in pneumatische elementen 70kN. 

4.4.2. Berekeningen hoofddraagconstructle 

De berekeningen voor het definitieve ontwerp zijn eveneens uitgevoerd met het computerprogramma 

GSA. De berekening bestaat uit drie stappen: 

1. Modelleren van de pneu-tensegrity zonder ondersteuningconstructie. Op basis van deze 

berekening met bovenstaande belastingen wordt de vereiste voorspankracht en de te behalen 

overs panning bepaald, daamaast worden de constructieve onderdelen binnen in de tensegrity 

gedimensioneerd. Uitgangspunten aangehouden als bij onderzoeksfase 2, zie paragraaf 3.3 

deel I en de variantenstudie, paragraaf3.5 deel II, zijn wederom van toepassing. 

2. Afmetingen van de drukring bepalen middels een handberekening. Dit door middel van een 

schematisering van een op druk belaste staaf, met als belasting de reactiekracht gevonden in 

voorgaande berekening. Uitgangspunten aangehouden als bij onderzoeksfase 2, zie paragraaf 

3.7 dee! I. 

3. Het ontwerp van de pneu-tensegrity inclusief drukring en ondersteuningsconstructie 

modelleren in GSA. Aan de hand van deze berekening worden de conclusies uit stap 1 en 2 

gecontroleerd en worden de elementen van de ondersteuningsconstructie gedimensioneerd . 

Pneu-Tensegrity zonder ondersteuningsconstructie 
Bij de berekening van de pneu-tensegrity is als uitgangspunt het model uit paragraaf 3.5 'Het 

variantenonderzoek' deel I gebruikt. Op dit GSA-model zijn de nauwkeurigere bepaalde belastingen 

uit paragraaf 4.4.1 'Belastingen' deel II aangebracht en de stalen drukstaven zijn vervangen door 

pneumatische staven (0325mm, dik 1 mm). De drukstaven in het model zijn omgezet naar 

pneumatische eJementen, dit door de elasticiteitsmodulus te wijzigingen in 46817N/mm2 

(EA=477·10~/mm2·mm2, A=1018mm2). Deze fictieve EA is bepaald in de onderzoeksfase 3, 

hoofdstuk 4 deel I. Vervolgens zijn de volgende stappen doorlopen: 

• Model doorrekenen 

• Resultaten beoordelen: - Er mag nergens een drukkracht aanwezig zijn in de kabels. 

• 

- Nooit mogen de maximale spanningen in de kabeIs worden 

overschreden. 

- De maximale drukkracht in de pneumatische staven moet onder de 

70kN blijven. 

- De optredende doorbuigingen mogen niet groter zijn dan O,OIL, 

L=overspanning. 

Dimensionering van kabels en voorspanning aanpassen zodanig dat optimalere 

spanningsverdeling wordt verkregen. Indien het niet mogelijk is aan bovenstaande eisen te 

voldoen door het aanpassen van de dimensies van de constructieve elementen en de 

voorspanning moet overgegaan worden naar een kleine overspanning. 

• Bovenstaande stappen herhalen tot meest optimale dimensionering is bereikt. Dit is het punt 

waarop bij zoveel mogelijk onderdelen de spanning tegen de maximale spanning aanzit. De 

- 123 -



T U / e lechni5Chf> unlversf eill'fndhuven 
(llll\\l'ql 1' 1I~1I- I I'IN':l!ril~ 

kabels worden in deze laatste ontwerpfase ook per ring en per onderdeel (bovenkabel, 

diagonaal en ringkabel) gedimensioneerd. Dit om het optimale uit de constructie te halen bij 

een minimale hoeveelheid staal. 

Bij het definitieve on twerp bleek het resultaat: 

• Overspanning van 30m, h.o.h. afstand pneumatisch staven 3m en lengte pneus I,5m, totale 

constructiehoogte 3m. 

• Voorgeschreven verplaatsing 60mm. 

• Dimensionering constructieve elementen zie tabel 11 (dimensionering van de kabels hier nog 

met het in rekening brengen van 100% van het oppervlak). 

tabelll, Afmetingen constructieve onderdelen definitief on twerp pneu-tensegrity 

Aantal kilogram staal, enkel intern (tensegrity) 

Oeflnltlef ontwerp IOmschrijving Aantal Lengte [ml Gewicht [kg] Totaal staal [kg] JAantal Pneus 

bovenkabel C24. 12 37.1 131.8 Tensegrity 1259 49 
diagonalen C18. 12 37.1 74.1 
ringkabel C24. 12 74.5 264.7 
drukstaven CHS325.x1. 49 
bovenkabel C22 . 12 37.1 110.7 
diagonalen C18. 12 37.1 74.1 
ringkabel C20. 12 55.9 137.9 
bovenkabel C14. 12 37.1 44.8 
diagonalen C22. 12 37.1 110.7 
ringkabel C24. 12 37.3 132.4 
bovenkabel C12 . 12 37.1 32.9 
diagonalen C12. 12 37.1 32.9 
ringkabel C20. 12 18.6 46.0 
bovenkabel C12. 12 37 .1 32.9 
diagonal en C12. 12 37.1 32.9 

Voor uitgebreidere informatie betreffende de optimalisering van het ontwerp zie het bij lagenrapport 

'Bijlage 19.1: Pneu-Tensegrity zonder ondersteuningsconstructie'. 

De overspanning van het ontwerp is bepaald op 30 meter. Deze is kleiner dan het uitgangspunt 

afkomstig uit de variantenstudie deze was namelijk 40 meter. Hier wordt de beperking van een pneu

tensegrity merkbaar. Bij een overspanning van 40 meter bezwijkt de constructie onder invloed van de 

neerwaartse belasting van de wind. AI in de variantenstudie is gebleken dat de vorm van het ontwerp 

goed is in het opnemen van opwaartse belasting maar slecht in het opnemen van neerwaartse 

belasting. In deze fase blijkt dus dat ondanks de neerwaartse belasting ongeveer 3,5 maal kleiner is 

dan de opwaartse belasting deze toch maatgevend is voor de constructie. 

Om te voorkomen dat de constructie bezwijkt, moet de voorspanning worden verhoogd . Hierdoor 

nemen voorspankrachten in de constructie toe en kan meer exteme belasting worden gedragen. Een 

toename van de krachten betekent ook een toe name van de kracht in de pneumatische staven. Omdat 

deze kracht niet hoger mag worden dan 70kN (maximaal op te nemen kracht van onderzochte pneus) 

geeft dit het constructieve systeem zijn begrenzing. Er moet dus worden overgegaan naar een kleinere 

overspanning. 
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Twee mogelijk oplossingen om de beperking te doorbreken zijn: 

• Het versterken van het membraan van de pneu. De maximale spanning in het membraan 

bepaalt de grootte van diameter en interne druk. Hieruit voIgt een maximaal op te nemen 

drukkracht. Wanneer het membraan wordt versterkt door bijvoorbeeld een dubbele huid toe 

te passen kan de pneu sterker worden en meer belasting dragen doordat interne druk kan 

worden verhoogd en de diameter kan worden vergroot. 

• Het aanpassen van de geometrie van de cable dome. Wanneer de opbouw van de cable dome 

be staat uit een groter aantal ringen worden de krachten meer gespreid en neemt de kracht per 

drukstaaf af. Enkel neemt het aantal kilogram staal dat nodig is voor de kabels 

verhoudingsgewijs veel toe (zie onderzoeksfase 2 paragraaf3.8, deell). 

Bepaling drukring 
Bovenstaande berekening heeft er toe geleid dat de reactiekrachten in de oplegpunten bekend zijn. 

Met deze kracht wordt vervolgens de drukring gedimensioneerd. De reactiekracht wordt ontbonden in 

de richting van de ring. De drukring is berekend als een staaf enkel op druk belast met aan weerszijde 

scharnieren (zie paragraaf 3.7 deel I figuur 29). De systeemlengte van een segment uit de twaalfhoek 

is de kniklengte van de staaf. In dit stadium is het moment, welke ontstaat door het belastingsgeval 

'voorspanning + wind helft dak zuiging, helft dak druk' nog niet meegenomen. 

Dit resulteert in een rond buisprofiel van type CHS219.1x12.5. Voor de dimensionering van de 

drukring zie het bijlagenrapport 'Bijlage 19.2: Dimensionering drukring'. 
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Pneu-Tensegrity 
De volgende stap in de constructieve uitwerking van het ontwerp is het modelleren van de pneu

tensegrity inclusief de drukring en de ondersteuningsconstructie. Het voorgaande model (pneu

tensegrity zonder ondersteuningsconstructie) is hiervoor als basis gebruikt. De pneu-tensegrity wordt 

nu voorgespannen door de drukring te verwarmen, de uitzetting van de ring komt overeenkomen met 

de verplaatsing van de oplegpunten uit het voorgaande GSA-model (pneu-tensegrity zonder 

ondersteuningsconstructie). De ondersteuningsconstructie moet evenredig met het uitzetten van de 

drukring mee naar buiten worden verplaatst. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij na gereedkomen 

van de gehele constructie de interne voorspanning in het dak binnen de gesloten constructie blijft 

(binnen de drukring) en geen zware reactiekrachten veroorzaakt. In figuur 134 en figuur 135 zijn de 

eerste twee stappen van het voorspannen te zien. De laatste stap om een goede voorspanning te 

krijgen in de constructie is het aanspannen van ondersteuningsconstructie. Dit wordt gedaan door het 

naar beneden trekken van de opleggingen van de verticale kabel (30mm), zie figuur 135. Op deze 

wijze is een geschikte voorspanning verkregen waarbij de constructie in staat is de externe belasting 

op te nemen. 

figuur 134, Verwarmen van drukring, 
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figuur 135, Boven: verplaatsen van oplegpunten horizontaal, Onder: verplaatsen van oplegpunten verticaal 
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Vervolgens is het GSA-model doorgerekend met aile belastingscombinaties en zijn de volgende 

stappen doorlopen: 

• Resultaten beoordelen: - Er mag nergens een drukkracht aanwezig zijn in de kabels. 

- Nooit mogen de maximale spanningen in de kabels worden 

overschreden. 

- De maximale drukkracht in de pneumatische staven moet 

onder de 70kN blijven. 

- De optredende doorbuigingen mag niet groter zijn dan 

0,01 L, L=overspanning. 

• Dimensionering van kabels en voorspanning is in de vorige berekening al geoptimaliseerd en 

hoeft in deze fase enkel te worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor de drukring, welke al 

met de hand is berekend. De dimensionering van de kabels van de pneu-tensegrity en de 

drukring blijft na beoordeling ongewijzigd. 

• Dimensionering van de kabels en kolommen voor de ondersteuning is gedaan op basis van 

dit GSA-model. De kolommen worden met de hand gecontroleerd op knik welke maatgevend 

is voor de dimensionering. Bij de bepaling van de kabels van de ondersteuningen blijkt de 

optredende verplaatsing van de ondersteuning maatgevend, het betreft hier de verplaatsing 

van de kolomkop richting het midden van de constructie. 

In tabel 12 zijn de afmetingen van het definitieve ontwerp van de pneu-tensegrity inclusief de 

ondersteuningsconstructie weergegeven. 

tabel 12, Afmetingen constructieve onderdelen definitief ontwerp pneu-tensegrity + 
ondersteuningsconstructie. 

Aantal kilogram staal, inclusief drukring en ondersteuningsconstructie 

Definitief ontwerp Omschrijving I Aantall Lengte [m]1 Gewicht [kg] I Totaal staal [kg] IAantal Pneus 

I I I I 
bovenkabel C24. 12 37.1 131.8 Tensegrity 1259 49 
diagonalen C18. 12 37.1 74.1 Drukring 5934 
ringkabel C24. 12 74.5 264.7 Ondersteuning 3127 
drukstaven CHS325.x1. 49 
bovenkabel C22. 12 37.1 110.7 Totaal 10320 
diagonalen C18. 12 37.1 74.1 
ringkabel C2O. 12 55.9 137.9 
bovenkabel C14. 12 37.1 44.8 
diagonalen C22. 12 37.1 110.7 
ringkabel C24. 12 37.3 132.4 
bovenkabel C12. 12 37.1 32.9 
diagonalen C12. 12 37.1 32.9 
ringkabel C2O. 12 18.6 46.0 
bovenkabel C12. 12 37.1 32.9 
diagonalen C12. 12 37.1 32.9 
drukring CHS219.1x12.5 12 93.2 5934.0 
bovenkabels ondersteuning C16. 12 84.6 133.5 
onderkabels ondersteuning C16. 12 85.2 134.4 
kolom CHS193.7x1o. 6 60.0 2718.0 
kabels naar grond C2O. 6 57.2 141 .1 
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Yoor de kabels is gekozen om het type Spiral Strand toe te passen (zie figuur 136). Al eerder is 

opgemerkt dat het percentage nuttig oppervlakte hierbij 75% is. In het GSA-model wordt een 

oppervlak van 100% meegenomen. Dit betekent dat wanneer wordt gerekend met een 

012 (100% opp.= 113mm2) hier een kabel014 (75% opp. = 115mm2) nodig is. 

Onderstaande tabel geeft de afmetingen van de constructieve onderdelen waarbij de 

reductie van het kabeloppervlak in rekening is gebracht. 

figuur 136, Spiral Strand 
tabel13, Afmetingen constructieve onderdelen definitief on twerp 

Aantal kilogram staal, inclusief drukring en ondersteuningsconstructie 

Deflnltlef ontwerp I Omschrijving Aantal Lengte [m] Gewichl [kg] Totaal staal [kg] IAantal Pneus 

bovenkabel C28. 12 37.1 137.3 Tensegrity 1409 49 
diagonalen C24. 12 37.1 100.2 Drukring 5934 
ringkabel C28. 12 74.5 275.8 Ondersteuning 3195 
drukstaven CHS325.x1 . 49 
bovenkabel C28. 12 37.1 137.3 Totaal 10538 
diagonalen C24. 12 37.1 100.2 
ringkabel C24. 12 55.9 150.9 
bovenkabel C17. 12 37.1 48.2 
diagonalen C28. 12 37.1 137.3 
ringkabel C28. 12 37.3 137.9 
bovenkabel C14. 12 37.1 33.4 
diagonalen C14. 12 37.1 33.4 
ringkabel C24. 12 18.6 50.3 
bovenkabel C14. 12 37.1 33.4 
diagonalen C14. 12 37.1 33.4 
drukring CHS219.1x12.5 12 93.2 5934.0 
bovenkabels ondersteuning C20. 12 84.6 160.7 
onderkabels ondersteuning C20. 12 85.2 161.8 
kolom CHS193.7x10. 6 60.0 2718.0 
kabels naar grond C24. 6 57.2 154.5 

Geconcludeerd kan worden dat 1409kg nodig is voor de kabels in de Pneu-Tensegrity, 5934kg nodig 

is voor de drukring en 3195kg voor de ondersteuningsconstructie. Dit resulteert in een totaal 

benodigd aantal kilogram staal van 10538kg. Wanneer er gekeken wordt naar het aantal kilogram 

staal per vierkante meter vloeroppervlak (nuttig oppervlak onder de twaalfhoekig dakvlak, 675m2) 

worden de volgende resultaten gevonden: 

• 2.1 kglm2 wanneer enkel de tensegrity wordt meegenomen dus het dakgewicht 

• 1 0.9kglm2 tensegrity inclusief drukring 

• 15.6 kglm2 tensegrity inclusief drukring en ondersteuningconstructie 

De maatgevende belastingscombinaties voor de bepaling van de afmetingen van de kabels in de 

buitenste drie ringen zijn : 

• voorspanning + wind zuiging i.v.m. maximaal optredende spanningen. 

• voorspanning + extra opwarming drukring i.v.m. maximaal optredende spanningen. 

De maatgevende belastingscombinaties voor de bepaling van de afmetingen van de kabels in de 

binnenste twee ringen zijn : 

• voorspanning + wind helft dak zuiging, helft dak druk i.v.m. maximale doorbuiging 452mm. 

• voorspanning + wind druk + meerdere veranderlijke puntlasten i.v.m. maximale doorbuiging 

190mm. 
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Maximale doorbuiging is 452mm (0 .015L, L=overspanning), de bijkomende doorbuiging is 452-

122=330mm (0 .0 II L, L=overspanning). Deze waarde overschrijdt de oorspronkelijk gestelde eis van 

0.01 L. In verband met de kleine overschrijding, de flexibiliteit van de constructie en het niet 

veroorzaken van een gevaarlijke situatie wordt deze doorbuiging als acceptabel aangehouden. 

De maatgevende belastingscombinaties voor de pneumatische drukstaven: 

• voorspanning + wind zuiging i.v.m. maxima Ie drukkracht van 65kN. 

• voorspanning + wind helft dak zuiging, helft dak i.v.m. maximale drukkracht van 65kN. 

De maatgevende belastingscombinaties voor de dimensionering van de drukring: 

• voorspanning + wind zuiging i.v.m. maximale drukkracht van 980kN. 

• voorspanning + wind helft dak zuiging, he 1ft dak i.v.m. maximale drukkracht van 973kN + 
maximaal moment van 11 kNm. Met deze kracht en moment is de drukring opnieuw 

gecontroleerd op knik, deze voldoet. 

Voor de berekening van de hoofddraagconstructie zle het bijlagenrapport 'Bijlage 19.3: Pneu

Tensegrity inclusief drukring en ondersteuningen: '. 

4.4.3. Berekeningen secundaire draagconstructie 

De secundaire draagconstructie verzorgt de afdichting van de overkapping. Zoals eerder vermeld 

worden hiervoor ETFE-kussens toegepast. De interne druk voor een ETFE-kussen ligt rond de 

0,5kN/m2
• De externe belasting op het kussen kan meer dan deze 0,5kN/m2 bedragen. Bij een hogere 

externe dan interne belasting vervormt het kussen en zoekt deze een nieuwe evenwichtssituatie. 

Hierdoor kan een ETFE-kussen toch een grotere externe belasting dragen dan 0,5kN/m2. Dit 

fenomeen is moeilijk te modelleren met het computerprogramma GSA. Volume en druk dienen dan 

gekoppeld te worden. 

ETFE-folie kan een maxima Ie spanning van 15N/mm2 opnemen, de gemiddelde dikte ligt op 

2001250flm. Wanneer een veiligheidsfactor van 5 wordt aangehouden resulteert dit in een maximaal 

opneembare spanning van l5kN/m. Een GSA-model wordt opgebouwd uit 20 elementen, een 

nabootsing van het folie. De indeling van het net is zodanig dat de richtlijnen van netindeling voor 

eindige-elementen methode zijn aangehouden [E.3]. Er wordt een interne oppervlakte belasting op 

deze 20 elementen aangebracht ter schematisering van de interne druk van 0,5kN/m2. Opgemerkt 

dient te worden dat dit een vereenvoudigd computermodel is, de relatie tussen intern volume en 

interne druk is niet in het model verwerkt. De overspanning van de ETFE-kussens bij het ontwerp 

van de pneu-tensegrity zijn te groot om de optredende spanningen door de folie te laten opnemen. De 

spanning lopen in het middenkussen op tot 24kN/m, zie het bijlagenrapport ' Bijlage 20.1: ETFE

kussen zonder kabels'. Om deze spanning te verlagen worden het ETFE-folie versterkt met kabels. 

Voor het bepalen van de kabelafmetingen van de kussens is eerst een schatting gedaan door middel 

van een handberekening. De interne kracht is omgerekend naar een oppervlaktebelasting in het 

ETFE-folie, deze is afhankelijk van de kromming van het doek. Vervolgens is deze spanning 

omgerekend naar een spanning in de kabel, de grootte is dus afhankelijk van de hart op hart afstand 

van de kabels. Op deze wijze is bepaald te werken met kabels 08mm voor het middenkussen en 

kabels 06mm voor het hoekkussen. Voor de berekening zie het bijlagenrapport ' Bijlage 20.2: ETFE

kussen handberekening kabel afmetingen '. 

De afmeting van de kabels wordt gecontroleerd middels het GSA-model van de kussens. Daarnaast 

wordt met dit model gekeken welke reactiekrachten de kussens veroorzaken op de Pneu-Tensegrity. 
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In het GSA-model van het ETFE-kussen worden nu kabels aangebracht tussen de 2D-elementen, 

dimensionering atkomstig uit handberekening. Voor GSA-model zie figuur 137, figuur 138 en figuur 

139. 

figuur 137, GSA-model middeokusseo, kabels + 2D elemeoteo 

ScM: "~06 
1$ome(ricSc*: 1:5EI.4' 
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figuur 138, GSA-model middenkussen, 

Boven: kabels, Rechts: 2D elementen (folie) 

figuur 139, GSA-model hoekussen, Rechts: kabels, Links: 2D elementen (folie) 

- 132 -



T U / e te(i1njsch~ lJniver"lrei! eindhoven 

Met een interne druk van 0,SkN/m2 ontstaat een spanning in de kabels van het middenkussen van 

rond de SSON/mm2 (kabels 08mm) en in het hoekkussen (kabels 06mm) 260N/mm2. Dit is ruim 

binnen de maximale kabelspanning van 1000N/mm2. In verband met onzekerheid van de werking van 

het ETFE-kussen is deze conservatieve dimensionering aangehouden. De kromming van het kussen is 

namelijk de bepalende factor voor de spanningen in de kabels. Door de externe belasting wind kan 

deze vorm afwijken van de gekozen vorm (een kussen dikte van in totaal 1 meter) hierdoor kan de 

kromming afnemen waardoor de kabelspanning toeneemt. 

Door het aanbrengen van de kabels is de spanning in het folio gereduceerd. In het middenkussen is nu 

een maximale spanning van 10kN/m aanwezig. In de hoekkussen een maximale spanning van tevens 

10kN/m. Beide liggen nu onder de maximaal opneembare spanning van ETFE-folie (ISkN/m). 

Voor de berekening van het GSA-model van het middenkussen zie bijlagenrapport 'Bijlage 20.3: 

ETFE-kussen middenvlak'. Voor de berekening van het GSA-model van het hoekkussen zie 

bijlagenrapport 'Bijlage 20.4: ETFE-kussen hoekvlakken'. 

Met behulp van dit GSA-model wordt ook gekeken naar de optredende reactiekracht. Het 

middenkussen heeft bij een interne druk van 0,SkN/m2 een reactiekracht van 47kN. Dit is de 

maximale horizontale kracht, onder invloed van externe belasting zal deze kracht afnemen. De 

reactiekracht is te hoog om op te laten nemen door de pneu-tensegrity. Het kussen moet daarom in 

een drukring worden geplaatst zodat de reactiekrachten kunnen worden opgenomen in dit 

constructieve element. Het ETFE-folie versterkt met kabels 08mm die evenwicht maken met de 

drukring CHS 76.1xS (zie bijlagenrapport 'Bijlage 20.3: ETFE-kussen middenvlak') is zo een op 

zichzelf staand onderdeel en veroorzaakt enkel een reactiekracht ten gevolge van de veranderlijke 

belasting wind. Deze veranderlijke belasting is eerder bepaald en al meegenomen in de berekening 

van de pneu-tensegrity (zie paragraaf 4.4.1 deel II). De drukring CHS 76.1xS wordt uitgevoerd als 

klemprofiel voor het ETFE-folie waardoor het profiel naast constructieve ook gelijk een 

bouwtechnische functie heeft. 

Voor het hoekkussen geldt een maximale horizontale reactiekracht van 21kN in 'x-richting' en 4kN 

in 'y-richting' in de hoeken, zie bijlagenrapport 'Bijlage 20.4: ETFE-kussen hoekvlakken'. Omdat de 

hoekkussens als een ring in het ontwerp worden toegepast zijn aile krachten in 'x-richting' met elkaar 

in evenwicht (zie figuur 140). 
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'x-richting' 

figuur 140, Hoekussen, Boven: donut hoekkussens, Links: Fx in evenwicht 

Opgemerkt dient te worden dat het evenwicht in de ring kan worden verstoord door een aantal 

factoren. Ten eerste door een externe belasting. Wanneer er wind op de kussens staat veranderen de 

waarden van de horizontale kracht. Bij het optreden van een niet uniforme wind, bijvoorbeeld op de 

he 1ft van de constructie winddruk en de andere he 1ft windzuiging, zijn de horizontale krachten niet 

aan elkaar gelijk. Dan komen extra krachten in de pneu-tensegrity constructie ter plaatse van de 

drukstaven (oplegpunt kabels). Ten tweede is het mogelijk dat een kussen kapot gaat, ook dan wordt 

de pneu-tensegrity be last met een extra horizontale kracht. 

Beide gevallen zijn onderzocht. Ais eerste is gekeken naar het verschil van kracht in 'x-richting' bij 

een ETFE-kussen met enkel interne kracht, een ETFE-kussen belast met windzuiging en interne 

kracht en een ETFE-kussen met winddruk en interne kracht. Bij het GSA-model van het ETFE

kussen kan de wind enkel worden opgenomen als de interne druk hoger is dan de externe belasting. 

In werkelijkheid is interne druk 0,5 kN/m2 (lager dan externe belasting). Al eerder is vermeld dat het 

kussen doordat het vervormt en opnieuw evenwicht zoekt de belasting toch kan opnemen. Oit is niet 

gemodelleerd in GSA. Om toch te kijken wat het verschil is tussen de krachten in 'x-richting' wordt 

de interne druk voor dit onderzoek hoger aangenomen. Omdat het gaat om een verschil in situatie 

tussen een ETFE-kussen enkel interne kracht, een ETFE-kussen belast met wind zuiging en interne 

kracht en een ETFE-kussen met wind druk en interne kracht is deze aanname juist. 

Het maximale verschil in kracht in 'x-richting' is tussen een ETFE-kussen belast met interne druk en 

windzuiging en een ETFE-kussen be last met interne druk en winddruk. Oit verschil is ongeveer 3.1 

kN en moet dus kunnen worden opgenomen door de Pneu-Tensegrity. De extra kracht wordt in het 

GSA-model van de pneu-tensegrity berekening gezet bij het belastingsgeval: voorspanning + wind 

helft dak zuiging, helft dak druk . Aile spanningen en vervormingen blijven binnen de gestelde eisen. 

Bij het kapot gaan van een kussen is het verschil waarin het evenwicht verstoord wordt 100% van de 

grootte van de belasting. Oit houdt in dat 21 kN op de pneu-tensegrity komt als extra belasting per 
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drukstaaf. Gekeken is wat de gevolgen voor de constructie zijn wanneer een kussen kapot gaat bij het 

belastingsgeval: voorspanning + wind zuiging, voorspanning + wind druk en voorspanning + wind 

helft dak zuiging, helft dak druk. De vervormingen van de constructie worden groot, in deze GSA 

berekening lopen ze op tot 1,2 meter. In werkelijkheid zullen de vervormingen minder zijn omdat het 

omvallen van de drukstaven deels wordt tegengehouden door de ETFE-kussens. De maximaal 

toelaatbare spanningen in de kabels worden niet overschreden. 

Voor de berekening van het GSA-model inclusief kapot gaan van een kussen zie bijlagenrapport 

'Bijlage 20.5: Penu-Tensegrity inclusiefbezwijken elementen'. 

De reactiekrachten in 'y-richting' als gevolg van door de interne druk moeten ook kunnen worden 

afgedragen (zie figuur 141). De krachten aan de bovenrand van het kussen worden opgenomen door 

het koppelen van de bovenrand van de ETFE-kussens aan de ringkabel, de rode cirkel. Omdat de 

kracht in 'y-richting' relatief klein is (±4kN) worden gevolgen bij het wegvallen van een kussen 

verder niet onderzocht. 

fy-richting' 

figuur 141, Hoekussen, Rechts: ring hoekkussens, Links: Krachten Fx 

De krachten in 'y-richting' ten gevolge van de interne druk aan de onderzijde van het kussen worden 

opgenomen door de drukring (zie blauwe cirkel). Omdat de krachten in de drukring ten gevolge van 

de pneu-tensegrity (±400kN) vele malen groter zijn dan de kracht ten gevoIgen van de interne druk 

van het kussen (±6kN) wordt aangenomen dat deze kracht kan worden opgenomen door de drukring 

en is een verder onderzoek achterwege gelaten. 
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4.5. Uitvoeringtechnische ultwerking 

Deze paragraaf gaat in op de uitvoeringstechnische aspecten van het ontwerp. De volgende punten 

zijn van be lang en worden in deze paragraaf besproken: 

• De wijze van voorspanning. De voorgaande berekening van het definitieve ontwerp is 

uitgevoerd door de drukring te verwarrnen waardoor deze vergroot en daarrnee de tensegrity 

uit elkaar trekt. Hierdoor ontstaat een voorspanning in de tensegrity. In werkelijkheid wordt 

tijdens de uitvoering niet de drukring verhit maar de pneumatische staven opgeblazen. Door 

het opblazen van de pneus ontstaat er een voorspanning in het systeem. 

• Detaillering van het ontwerp. Het betreft een ontwerp voor een mobiele overkapping dus 

demontabele details zijn een vereiste. 

• Stappenplan van de uitvoering, bepaald door de wijze van voorspanning en de detaillering. 

4.5.1. Wijze van voorspannen 

De pneu-tensegrity wordt in werkelijkheid voorgespannen door het opblazen van de pneumatische 

elementen. Het idee is dat aile elementen (pneus en kabels) aan elkaar zijn verbonden en dat op 

locatie enkel de pneus moeten worden voorzien van een interne overdruk van lObar. Hierdoor 

worden de kabels uit elkaar getrokken en zo ontstaat een voorgespannen systeem. 

Het opblazen van de pneus wordt nagebootst door de elementen in het GSA model te verwarrnen. Het 

GSA model, tensegrity inclusief ondersteuningsconstructie (zie paragraaf 4.4.2, deel II), is hiervoor 

als basis gebruikt. Door het verwarrnen worden de staven groter. Door het groter worden van de 

staven worden ook de kabels groter en zo komt het gehele systeem onder spanning te staan. Door het 

voorspannen van het systeem komt de drukring naar binnen. Door deze ook licht te verwarmen zet de 

drukring uit en komt dan weer op zijn oorspronkelijke lengte. Dit is gedaan omdat anders een deel 

van de voorspanning verloren gaat. De ondersteuningsconstructie moet ietwat naar buiten worden 

verplaatst om de onnauwkeurigheid van het uitzetten van de drukring op te vangen. Hierdoor ontstaat 

een situatie waarbij na gereedkomen van de gehele constructie de interne voorspanning in het dak 

binnen de gesloten constructie blijft (binnen de drukring) en geen zware reactiekrachten veroorzaakt. 

Op deze wijze is een geschikte voorspanning verkregen waarbij de stappen overeenkomen met de 

werkelijke situatie, de stappen in uitvoering (zie figuur 142). 
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De laatste handeling om een goede voorspanning te krijgen in de constructie is het aanspannen van 

ondersteuningsconstructie. Dit wordt op gelijke wijze gedaan als in paragraaf 4.4.2, deel II namelijk 

door het naar beneden trekken van de opleggingen van de verticale kabel (30mm), zie figuur 135. Op 

deze wijze is een geschikte voorspanning verkregen waarbij de constructie in staat is de exteme 

belasting op te nemen en waarbij de stappen van voorspanning overeenkomen met de stappen van 

uitvoering. 

Scaie: 1:150.1 

AppIiMto.p... Tfan6lalion:O.l000flllTllpk; 
Beam Temperature$: 20000. ·CIp6c.cm 

case: AI' VOOI"IpaI'IOIng I 

tiguur 142, Belastingsgeval voorspanning: verwarmen drukstaven (19000°C), verwarmen drukring 

(43.5°C) en verplaatsen oplegpunten ondersteuningsconstructie (O,lmm) 

De hoogte van de temperatuursbelasting van de drukstaven en dus de juiste verlenging van de staven, 

is verkregen door de volgende stappen uit te voeren: 

• De geometrie van het hiervoor berekende model is aangehouden (zie paragraaf 4.4.2, deel II) 

overspanning van 30m, h.o.h. pneumatische staven 3m en lengte pneus 1,5m, totale 

constructiehoogte 3m. Het verwarmen van de staven is stapsgewijs verhoogd totdat ongeveer 

een gelijke voorspansituatie ontstaat als wanneer de drukring wordt verwarmd en hierdoor de 

oplegpunten naar buiten worden getrokken (zie figuur 143). De vervorming van beide 

voorspansituaties zijn wei geheel anders (zie figuur 144). Te zien is dat de onderste knopen 

van de pneus, met uitzondering van de derde ring, een verplaatsing van 230mm hebben. Deze 

verplaatsing beinvloedt de geometrie van het ontwerp. De voorgespannen situatie wordt 

eigenlijk beschouwd als nulsituatie. Om de geometrie van het oorspronkelijke ontwerp te 

krijgen in voorspansituatie moet de geometrie voor voorspanning worden aangepast. 
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SQIe : 1:155.0 
IsomE!Cf1c Scale. 1:189.8 

AldaI FOfce. F)\': 1250. kN,/J)lc.cm 
3&8.1 kN 

2OO.7kN 
n.29kN 
-134.1 kN 

-3015 kN 

--o468.9kN 
-636 3 kN 

-003.7 kN 

Case: AI VOOIspaonlng I 

Scale; 1:155.0 
lsomealc ScaM: I: 189.6 

AxaII Force. Fx: 1250 k~an 
- .33O.4kN 

1722kN 

figuur 143, Boven: Belastingsgeval voorspanning bij verwarmen drukring, Onder: Belastingsgeval 

voorspanning bij verwarmen drukstaven 
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T~, Uc 2OO.0tf'ln,~.an 

0t.fpUI " a:1oeaI 
O.ol084fTm 

·1734mm 
-34.70mm 
-52.08mm 

-68.41 mm 
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·,oe.lmm 
-12t.5mm 

e l .. : AI : VocnpwIn;,g' 

SUI)!: 1:155.0 

"ometricScaIie: '"169.8 

Qelonnlltion magnlftcadon: 1.000 

Trans/.ation. Uz: SOO.O n'W'Npicnn 
0LipuI:a)d5:1ocaI 

102.8 mm 

-135.8mm 
-183.6rrm 
-231 .3rrm 

en.:Al .~1 

figuur 144, Boven: BeJastingsgeval voorspanning bij verwarmen drukring, Onder: BelastingsgevaJ 

voorspanning bij verwarmen drukstaven 
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• Het aanpassen van de oorspronkelUke geometrie aan de vervormende situatie door het 

voorspannen is de volgende stap. De lengte van de staven wordt verkleind. Dit is gedaan door 

de onderste knopen naar boven te verplaatsen en bij de derde ring zowel het onderste als de 

bovenste knoop te verplaatsen. Voor deze wijze is gekozen omdat in vorige berekening is 

gezien dat dit de knopen zijn met de grootste vervormingen. Zowel de staven als de kabel 

hebben in de nieuwe geometrie een kleinere lengte. 

• De nieuwe geometrie is berekend met gelijke belastingen als voorgaande berekeningen (zie 

paragraaf 4.4.1, deel II). Echter blijkt nu dat de constructie de belasting winddruk niet kan 

dragen, er ontstaan te grote vervormingen in de constructie. Dit bezwijken laat zien dat de 

vorm van de constructie duidelUk heel belangrijk is bij het opnemen van belastingen. 

Wanneer de geometrie wijzigt verandert ook de mate van voorspanning en dus de op te 

nemen belasting. 

• Met de gewijzigde geometrie moet opnieuw gezocht worden naar de juiste voorspanning. Het 

verwarmen van de drukstaven wordt opnieuw stapsgewijs opgevoerd; inherent hieraan wordt 

de drukring en de ondersteuningsconstructie mee naar buiten verplaatst. Dit totdat de 

voorspanning zodanig is dat de externe belasting kan worden opgenomen en nergens in de 

constructie, bij geen van de belastingsgevallen, de uiterste op te nemen spanning in de kabels 

en kracht in de staven wordt overschreden. De vereiste voorspansituatie en eindsituatie is te 

zien in figuur 142. 

De nieuwe geometrie is het meuwe uitgangspunt voor het te maken ontwerp. Hieruit kan de 

ontspannen lengte worden bepaald welke de kabels moeten hebben. De staven echter moeten zodanig 

worden gemaakt dat zij bij een interne overdruk van lObar de lengte hebben uit de voorspansituatie. 

Ook de lengte van de drukring is nu bekend, deze bedraagt de lengte in nulsituatie plus de verkorting 

welke met het verwarmen van de drukring wordt tegengegaan. 

Opgemerkt dient te worden dat de optredende vervormingen in de voorspansituatie maximaal liggen 

rond de 370mm (zie bij lagenrapport 'Bijlage 21.1: Voorspanning'). De staven zijn verkort met 

250mm. Hieruit voIgt dat de knopen nog een extra verplaatsing hebben van 120mm. Dit zijn nog 

steeds vrij grote vervormingen. Een meer nauwkeurige afstemming tussen begingeometrie en 

voorspansituatie is gewenst maar wordt binnen dit afstudeertraject niet uitgevoerd. In het 

afstudeertraject is aangetoond dat middels het verlengen van de staven een voorspansituatie ontstaat 

die de externe belasting kan opnemen. De berekening van het ontwerp sIuit hierbij aan met de wijze 

van uitvoering en laat dus zien dat het mogelijk is om een voorspanning in een tensegrity te krUgen 

door het opblazen van pneumatische elementen toegepast als drukstaven. 

Voor de berekening van het GSA-model van het definitieve ontwerp met aangebrachte voorspanning 

door middel van het verwarmen van de staven zie bijlagenrapport 'Bijlage 21.1: Voorspanning'. 
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4.5.2. Detaillering 

De belangrijkste details zijn uitgewerkt. De tekeningen hiervan zijn te vinden in het tekeningenboek. 

Op de doorsneden en de plattegrond zijn de gedetailleerde punten aangegeven (zie figuur 145 en 

figuur 146). 

• Detail 1: Aansiuiting van het einde van de verticale kabel van de ondersteuningsconstructie 

met de tijdelijke fundering. 

• Detail 2: Aansluiting van de voet van de kolom en einde van de schuine onderkabel van de 

ondersteuningsconstructie met de tijdelijke fundering. 

• Detail 3: 3D-detail van de kolomkop van de ondersteuningsconstructie en de aansluiting van 

drie kabels uit drie verschillende richtingen. 

• Detail 4: 3D-detail van de aansluiting van de verschillende segmenten van de drukring en de 

koppeling van de tensegrity constructie en de ondersteuningsconstructie aan de drukring. 

• Detail 5: Detail van de kop van de pneumatische staaf. Punt waar de bovenkabels en de 

diagonalen van de hoofddraagconstructie aansluiten op de pneu en de kabels van de 

secundaire draagconstructie welke het ETFE-kussen versterkt. 

• Detail 6: Detail van de voet van de pneumatische staaf, punt waar de ringkabel en de 

diagonalen aansluiten op de pneu. 

• Detail 7: Kop van de middelste pneumatische staaf, waar 12 kabels van de tensegrity op 

aansluiten. 

• Detail 8: Yoet van de middelste pneumatische staaf, waar 12 kabels van de tensegrity op 

aansluiten. 

• Detail 9: Detail van kop van de pneu voor de aansluiting van twee hoekkussen op deze 

pneumatische staaf. 

• Detail 10: Doorsnede over bovenkabel om te zien hoe de ETFE-kussens hierop aansluiten. 

• Detail 11: Detail kop pneumatische staaf derde ring en doorsnede ringkabel welke de 

aansluiting van middenkussen en hoekkussen toont. 

• Detail 12: Doorsnede van de drukring om te laten zien hoe het hoekkussen hierop aansluit. 

De tai l 3. 

Oe lo il 1 

--------------0 oar-sri ed e 1-\ - A ------------

figuur 145, Doorsnede A-A en aanduiding verticale details 
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figuur 146, Bovenaanzicbt een 88nduiding borizontale details 

De kabels en aile koppelstukken van de kabels die zijn toegepast zijn producten van Pfeifer. Voor 

nadere infonnatie betreffende deze kabels en toebehoren zie bijlagenrapport 'Bijlage 21.2: 

productinformatie Pfeifer' en de site van Pfeifer [C.21]. 

Detail 1 

In detail 1 is te zien hoe de aansluiting wordt gerealiseerd van het einde van de verticale kabel van de 

ondersteuningsconstructie met de tijdelijke fundering. Als tijdelijke fundering worden klapankers 

toegepast van JLD International B.V. Het grootste voordeel van dit systeem is de hoge trekkracht 

(maximaal 178kN) die de ankers kunnen opnemen. De klapankers werken als een soort holle 

wandplug in de grond . Het langwerpige anker wordt met een drijfstang de grond in geduwd. Als de 

vooraf bepaalde diepte is bereikt wordt de drijfstang verwijderd en kan aan de gelijktijdig ingebrachte 

trekstang worden getrokken. Door het trekken aan deze trekstang en de vonn van het anker kantelt hij 

dan vanzelf zo dat hij haaks op de trekstang komt te staan. Het anker haalt zijn kracht uit de 

grondkolom van de bovenliggende grond . Daarbij gaat het niet aileen om de grond recht boven het 

anker, maar de kracht wordt afhankelijk van de grondsamenstelling afgedragen in een uitlopende 

kegel en de wrijving van deze kegel op de omliggende omgeving. Het plaatsen van het klapanker kan 

met eenvoudige apparatuur, de snelheid van aanbrengen is ook een groot pluspunt van het systeem. 
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Yoor gedetailleerde informatie zie bijlagenrapport 'Bijlage 21.3: Productinformatie JLD International 

klapankers' en de website van JLD International B.Y. [C.22]. 

De trekkracht op de fundering kan worden gehaald uit de berekening van de pneu-tensegrity inclusief 

de ondersteuningsconstructie (zie paragraaf 4.4.2). De maximale trekkracht bedraagt 189kN bij het 

belastingsgeval: voorspanning + helft van constructie be last met winddruk + helft van constructie 

be last met windzuiging. Per detail zijn daarom minimaal 2 klapankers nodig. De diepte van de ankers 

en de precieze capaciteit is afhankelijk van de grond en moet dus per locatie worden bepaald. 

Aan de trekstang van het klapanker wordt via een stalen plaat een kabel bevestigd met een spanner en 

gaffe!. Hierdoor kan de kabel eenvoudig worden gekoppeld aan de stalen plaat en achteraf op 

voorspanning worden gebracht. Hiervoor moet de kabel30mm naar beneden worden getrokken, dit is 

te realiseren met het aandraaien van de spanner. 

Detail 2 
Detail 2 geeft de aansluiting van voet van de kolom en het uiteinde van de schuine onderkabels van 

de ondersteuningsconstructie met de tijdelijke fundering. De kabels worden aan de kolom bevestigd, 

waardoor de belasting op de ondergrond verkleint omdat trek en druk elkaar enigszins opheffen. De 

kolom staat op een stalen plaat welke weer ligt op een houten blok. Dit zorgt ervoor dat de drukkracht 

vanuit de kolom wordt verspreid over het grondoppervlak onder de plaat. De drukkracht op de 

fundering kan worden gehaald uit de berekening van de pneu-tensegrity inclusief de 

ondersteuningsconstructie (zie paragraaf 4.4.2). De maximale drukkracht bedraagt 200kN bij het 

belastingsgeval: voorspanning + helft van constructie belast met winddruk + helft van constructie 

be last met windzuiging. Door de afmetingen van 1.5x1.5 meter van de grondplaat bedraagt de 

maximale gronddruk 89kN/m2
. Een normale kwaliteit grond moet deze druk kunnen dragen, 

eventueel dient grond verbetering te worden toegepast. 

De kabels die in dit detail staan weergegeven zijn tevens voorzien van spanners. Dit omdat ze dan 

ook hier eenvoudig aan de staalplaat kunnen worden gekoppeld en vervolgens worden ze strak gezet 

door het aandraaien van de spanner. Dit spanpunt is niet nodig voor het aanbrengen van de 

voorspanning. Door de spanner uit detail 1 aan te draaien zal namelijk de gehele 

ondersteuningsconstructie (inclusief onderkabel te zien in detail 2) onder een voorspanning komen te 

staan. 
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Detail 3 
In detail 3 sluiten drie kabels aan op de kop van de kolom (zie figuur 147). Deze drie kabels zijn: de 

verticale kabel uit de ondersteuningsconstructie die zorgt voor de verbinding met de grond en de twee 

schuine bovenkabels welke de ondersteuning verbinden met de tensegrity. Aile kabels kunnen 

middels een gaffeleinde worden verbonden met een staalplaat welke aan de kolom is gelast. De 

staalplaten lopen door de kolom heen zodat de kop van de kolom voldoende capaciteit heeft om de 

krachten uit de kabels te kunnen opnemen. 

figuur 147, Detail3 

Detail 4 
De ondersteuningsconstructie wordt aan de drukring gekoppeld. Dit is te zien in detail 4 (zie figuur 

148). Ook deze bevestiging is gedaan middels een staalplaat die vooraf gemaakt is aan de drukring en 

waar op de bouw enkel de kabel aan hoeft te worden bevestigd middels het vastmaken van de gaffe!. 

De drukring zelf is opgebouwd uit twaalf losse elementen. Detail 4 laat zien hoe deze losse elementen 

worden gekoppeld. De einden zijn voorzien van kopplaten deze worden met eJkaar verbonden met 

een boutlmoer-verbinding. De verbinding moet zodanig worden uitgevoerd dat een klein moment 

(llkNm, zie paragraaf 4.4.2) kan worden opgenomen. 

Dit detail is ook het punt waar de tensegrity-constructie aansluit op de drukring. Dit gebeurd door het 

gaffeleinde van de kabels (de bovenkabel en de diagonaal van de tensegrity) te bevestigen aan een 

stalen plaat welke tussen de kopplaten van de stalen buizen van de drukring wordt vastgezet. 
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figuur 148, Detail 4 

Detail 5 

Detail 5 geeft het detail van de kop van een pneumatische staaf (zie figuur 149). Dit is het punt waar 

de bovenkabels en de diagonalen van de hoofddraagconstructie aansluiten op de pneu en de kabels 

van de secundaire draagconstructie welke het ETFE kussen versterken (nog niet in figuur 149 

getekend). Het rubber, de binnenste huid van de pneumatische staaf, zorgt voor de luchtdichtheid. 

Om deze luchtdichtheid te verzekeren wordt het rubber als gesloten cilinder aangebracht. Boven en 

onder op deze huid komt een stalen plaat. Hierover wordt de kous van het materiaal MR5405 

geweven. Door het rubber ruim aan te brengen in de pneu wordt ervoor gezorgd dat de krachten 

worden opgenomen door de tweede huid (MR5405) en blijft het rubber onbelast. De kous wordt aan 

de stalen platen bevestigd. Aan de stalen platen is een bout gelast. Deze dient voor de bevestiging van 

de stalen kop aan de plaat. In de stalen bol zitten gaten daar waar de kabels de bol raken. De stalen 

kop heeft een deksel die kan worden verwijderd bij het bevestigen van de kabels. De kabels kunnen 

dan van binnenuit met een moer worden vastgedraaid. Later wordt de deksel terug bevestigd (door 

middel van een schroefsluiting) op de kop en is de bol weer dicht. 

Aan de bovenzijde van de bovenkabel loopt nog een slangentje ten behoeve van de luchttoevoer. Dit 

is de toevoer om de pneumatische drukstaven op een interne overdruk van lObar te krijgen en te 

houden. De gehele constructie is voorzien van twee luchtsystemen. Een hoge druksysteem voor het 

op druk houden van de pneumatische staven en een lage druksysteem voor het op druk houden van de 

ETFE-kussens. Voor de ligging, het verloop en de toevoerpunten van de twee losse system en zie de 

tekening in het tekeningenboek. 
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figuur 149, DetailS, enkel boofddraagconstructie 

Detail 6 

Detail is ongeveer gelijk aan detail 5, deze betreft enkel de onderzijde van de pneumatische staaf. Een 

gelijke stalen bol als aan de bovenzijde wordt hier toegepast met gaten waarin de staven van de 

ringkabel en de diagonalen kunnen worden aangebracht. 

Detail 7 
Dit detail is van de kop van de middelste pneumatische staaf. Ook deze pneu is voorzien van een 

bolvormige stalen kop. Dit is het punt waar de 12 kabels van de hoofddraagconstructie (de tensegrity) 

samenkomen, de secundaire draagconstructie is hier niet aanwezig. 

Detail 8 
Detail 8 is het spiegelbeeld van detail 7. Dit is de voet van de middelste pneu ook hier komen 12 

kabels samen. 

Detail 9/10 
Detail 9 en 10 laten zien hoe de overgang tussen de hoekkussens is. Detail 9 ter plaatse van de 

pneumatische staaf zodat kan worden gezien hoe de kabels, die het ETFE-kussen versterken, 

aansluiten op de pneu. Detail 10 geeft een doorsnede over de bovenkabel, te zien is hoe de ETFE

kussens zijn gekoppeld aan de bovenkabel. Het frame met het ETFE-folie wordt met u-vormige 

bevestigingselementen op de bovenkabels geklikt. Omdat de koppeling aan weerzijde plaatsvindt, 

ontstaat er een evenwichtsituatie. Er loopt een vooraf aangebrachte slabbe over het geheel om de 

overgang waterdicht te maken. Ter plaatse van de kop van de pneumatische staaf is te zien dat de 

slabbe is verwerkt in de sluiting van de deksel. Over de bovenkabelloopt nog het luchtslangentje van 

het hoge druksysteem. 
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Detail 11 
Dit is dee Is het spiegelbeeld van detail 6. Het is namelijk het punt waar de constructie is overgegaan 

van een omhoog lopende cable dome naar een naar beneden lopende cable dome. Daarom is dit van 

buitenaf gezien de ring met de eerste pneus waarbij aan de kop een ringkabel is bevestigd. Daarnaast 

komen hier het hoekkussen en het middenkussen samen. De dakafdichting is gemaakt van ETFE

kussens. Deze secundaire constructie bestaat uit 12 hoekkussens en een middenkussen, het ETFE

folie wordt versterkt met kabels (zie paragraaf 4.4.3). Deze kabels worden zoals reeds beschreven bij 

detail 5 aangebracht in de stalen kop van de pneumatische staaf. Het ETFE-folie zit met behulp van 

een klemprofiel in een frame zodat het een gesloten kussen wordt. Het frame zorgt ervoor dat bij het 

opblazen van de kussen de randen recht blijven. Bij het middenkussen wordt het frame tevens ingezet 

als drukring waar de kabels aan verbonden worden. Hierna wordt het geheel gekoppeld aan de 

aangelaste plaat welke op de stalen kop zit. Hier is een slobgat toegepast om te voorkomen dat de 

kabels alsnog gaan trekken aan de pneu. Omdat het middenkussen een gesloten systeem is, de 

drukring en de kabels welke het ETFE folie versterken maken evenwicht, wordt de pneumatische 

staaf enkel be last met neerwaartse belasting. 

Het verticale detail geeft de overgang van hoekkussen naar middenkussen. Ook hier wordt het frame 

met het ETFE-folie gekoppeld met de kabel, in dit geval de ringkabel, met U-vormige 

bevestigingselementen. Tevens wordt weer een slabbe toegepast voor de waterdichtheid. 

Detail 12 
Detail 12 is een doorsnede over de drukring genomen. In dit detail is te zien hoe het frame van het 

hoekkussen is gekoppeld aan de drukring. Met behulp van een vooraf aangebrachte slabbe van ETFE

folie, kan de overgang tussen ETFE-kussen en drukring waterdicht worden gemaakt. Daarnaast laat 

dit detail zien hoe het luchttoevoerslangetje van het lage druksysteem aansluit op het ETFE-kussen. 

4.5.3. stappenplan van uitvoering 

Aile elementen zijn qua afmetingen en gewicht zodanig uitgevoerd dat vervoerd over de weg 

eenvoudig is te realiseren. De elementen kunnen dus gemakkelijk worden aangeleverd op locatie. 

De volgende stappen moeten worden gevolgd bij de bouw van de ontworpen Pneu-Tensegrity: 

• De eerste stap is het toepassen van eventuele 

grondverbetering bij de te plaatsen ondersteuningsconstructie. 

• Klapankers kunnen worden aangebracht. Bet langwerpige 

anker wordt met een drijfstang de grond in geduwd. Als de 

vooraf bepaalde diepte is bereikt wordt de drijfstang 

verwijderd en kan aan de gelijktijdig ingebrachte trekstang 

worden getrokken. Door het trekken aan deze trekstang en de 

vorm van het anker kantelt hij dan vanzelf zo dat hij haaks op 

de trekstang komt te staan (zie figuur 150 en bijlagenrapport 

'Bijlage 21.3: Productinformatie JLD International 
klapankers'). figuur 150, Aanbrengen klapanker 

• De houten platen waarop de kolommen komen te staan kunnen worden gelegd. 

• Kolommen zetten door de stalen voetplaat te plaatsen op de houten platen. Om de kolommen 

te fixeren worden deze afgeschoord met behulp van kabels. Deze zijn van tijdelijk aard, 

wanneer het gehele systeem onder voorspanning staat zijn de kolommen inclusief de kabels 

van de ondersteuningsconstructie en de pneu-tensegrity als geheel stabiel. 

• De kabels van de ondersteuningsconstructie kunnen worden aangebracht door het koppelen 

van de gaffels aan de stalen platen. 
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figuur 151, Voorbeeld gaffeleind kabel 

• De drukring wordt nu in de ruimte tussen de 

kolommen in elkaar gezet. Tussen de 

kopplaten van de delen van de ring worden 

extra stalen platen geplaatst waar later de 

tensegrity aan kan worden gekoppeld (zie 

figuur 148). Het geheel wordt iets op hoogte 

gebracht door het te liften met een truss 

tower (zie figuur 152). Een dergelijke kraan 

is ontwikkeld voor het optillen van truss

systemen. Per hoekpunt van de twaalfhoek 

wordt met een dergelijk instrument de 

constructie op hoogte gebracht. De hoogte 

van de ondersteuningsconstructie is 

ongeveer 1 meter, zodanig dat werken aan 

het dakvlak vanaf de grond nog mogeJijk 

moet zijn, maar het laagst hangende 

constructieve onderdeel niet de grond raakt 

(zie figuur 153). 

figuur 153, pneu-tensegrity 1meter opgetild 

figuur 152, Pro Tower Set 

In plaats van het gebruiken van de trusstowers kan ook gekozen worden om een mobiele 

kraan in te zetten. Een kraan kan dan de he Ie pneu-tensegrity optillen. Een derde optie voor 

het op hoogte brengen van de pneu-tensegrity is door op de kop van de kolommen van de 

ondersteuningsconstructie een katrol te plaatsen en vervolgens de pneu-tensegrity aan de 

kabel van de ondersteuningsconstructie via de kolommenkoppen op te take len (zie figuur 

154). 
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figuur 154, pneu-tensegrity opliften 

via katrollen op koppen van 

kolommen 

Welke methode de beste is, is afhankelijk van het kostenplaatje. De kosten worden 

hoofdzakelijk be"invloed door de bouwtijd, huur van materieel en vereiste aanpassing aan het 

ontwerp. Deze kostenaspecten zijn binnen dit afstudeertraject niet verder uitgewerkt. Er 

wordt daarom ook geen uitspraak gedaan welke optie de beste is. 

• De volgende stap is het koppelen van de eindkabels van de pneu-tensegrity aan de drukring. 

De pneu-tensegrity zelf komt als een geheel aan op de bouw. Pneumatische drukelementen 

en kabels zijn vooraf aan elkaar gekoppeld. 

• De pneu-tensegrity moet vervolgens aangesloten worden op het hoge druksysteem en de 

daarbij behorende pompen. Waarna het opblazen van de hoofddraagconstructie en hiennee 

het op spanning brengen van de constructieve elementen kan beginnen. 

• Hierna kan verder worden gegaan met het aanbrengen van de secundaire draagconstructie. 

Ais eerste worden de onderkabels van het middenkussen bevestigd aan de koppen van de 

pneus. 

• Het frame met daarin het ETFE-kussen wordt bevestigd aan de kabels van de Pneu

Tensgrity. 

• De volgende stap is het aanbrengen van de bovenkabels van het middenkussen wederom 

bevestigd aan de kop van de pneu. Nu is het middenkussen gereed. 

• Op gelijke wijze als het middenkussen worden vervolgens de hoekkussen aangebracht. Een 

voor een worden ze in de hierboven genoemde stappen opgebouwd: bevestigen van 

onderkabels aan pneus, plaatsen van het ETFE-kussen in het frame, het frame koppelen aan 

de bovenkabels van de tensegrity en tot slot het aanbrengen van de bovenkabels. 
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• De slabbe tussen het middenkussen en de hoekkussens, en hoekkussens onderling moeten na 

het gereedkomen van twee naast elkaar gelegen kussens worden bevestigd aan de daarvoor 

getroffen voorzieningen (zie het tekeningenboek 

detail 10). 

• Ais de secundaire draagconstructie compleet is 

kunnen deze pneus worden aangesloten op het 

lage druksysteem en de daarbij behorende 

pompen om vervolgens het geheel op te blazen. 

• De pneu-tensegrity inc1usief secundaire 

constructie is nu compleet en kan worden 

gehangen In de ondersteuningsconstructie. 

Daarvoor dienen de trussliften te worden 

opgehoogd tot een hoogte van 5.75 meter. 

• Op deze hoogte kunnen de kabels van de figuur 155, Voorbeeld lucbtpomp 
ondersteuningsconstructie worden vastgemaakt 

aan de daarvoor bestemde platen van de drukring. Daarnaast moet nu de voetplaat van de 

kolom worden vastgezet met stalen pinnen. 

• Door het spannen van de verticale kabel van de ondersteuningsconstructie komen aile kabels 

van de ondersteuningsconstructie op voorspanning. Hierdoor zijn ze geschikt om de drukring, 

inclusief de pneu-tensegrity, te dragen. 

• De constructie is nu gereed en klaar voor gebruikt. 

4.6. Impressles van het definitieve ontwerp 
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Projectevaluatie, conclusies en aanbevelingen 

Doelstelling 

"Het onderzoeken van de constructieve mogelijkheden naar het creeren van 'vrijere' vormen met 

tensegrity-constructies in combinatie met pneumatisch voorgespannen elementen als onderdeel van 

de hoofddraagconstructie en het toepassen van het onderzoekresultaat in een ontwerp". 

Projectevaluatie 

Binnen de afstudeerperiode IS de doelstelling uitgewerkt. Er is onderzoek gedaan naar de 

constructieve mogelijkheden voor het creeren van 'vrijere' vorrnen met tensegrity-constructies in 

combinatie met pneumatisch voorgespannen elementen als onderdeel van de hoofddraagconstructie. 

Het traject is afgesloten met het maken van een op onderzoek gebaseerd ontwerp. Het projectmatige 

doel van het afstudeerproject is dan ook bereikt. 

Naast het projectmatige doel spelen ook persoonlijke doelen tijdens het afstuderen een belangrijke 

rol. De belangrijkste uitdaging tijdens mijn afstuderen is geweest: een traject te doorlopen waarbij je 

met niets begint en uiteindelijk tot een geheel constructief onderbouwd ontwerp komt met van een 

nieuw ontwikkeld constructief systeem. Het doorgelopen traject heeft gezorgd voor het verzamelen 

van veel inforrnatie. Het moeilijkste was om het doel niet uit te oog te verliezen door de grote 

hoeveelheid interessante impulsen die je krijgt. Daarnaast wilde ik iets (object/gebouw) maken 

waarbij de constructie de bepalende factor is van het architectonische ontwerp. Het gebouw heeft zijn 

uiterlijk te danken aan het constructieve systeem. Door het maken van een pneu-tensegrity waarbij 

gezocht is naar een constructief optimale vorm zijn mijn persoonlijk gestelde doelen bereikt. 

Conclusies onderzoek 

Na afronding van het project is te concluderen dat de onderzoeksdoelstelling is bereikt. Er is 

aangetoond dat het mogelijk is de vorrnvrijheid van een tensegrity systeem iets te vergroten door te 

werken met de ontwikkelde bol-hol overgang. Gekeken is hoe een cable dome het beste kan worden 

gemodelleerd met behulp van het computerprogramma GSA. Met deze modellen zijn de 

constructieve consequenties onderzocht van vorrnwijzigingen waardoor meer tensegrity-kennis is 

verkregen en keuzes bij het ontwerpen van een cable dome beter kunnen worden onderbouwd. 

Daarnaast is een enkel pneumatische staafelement belast op een drukkracht onderzocht middels het 

computerprogramma GSA. Aangetoond is dat deze pneu voldoende stijf is om toe te passen in een 

cable dome wanneer gewerkt wordt met een geweven sok als membraan. Pneumatische elementen 

kunnen op deze wijze worden toegepast als elementen van de hoofddraagconstructie. 

Conclusies ontwerp 

Na afronding van het project is te concluderen dat de ontwerpdoelstelling is bereikt. Er is een 

ontwerp gemaakt dat laat zien dat een overgang van een oplopende cable dome naar een neerlopende 

cable dome (bol-hol principe) mogelijk is. Dit constructieve systeem blijkt zelfs gunstiger dan 

bestaande koepelvorrnige cable domes wanneer het criterium aantal kilogrammen staal wordt 

aangehouden. Niet aileen de vorrn van het gemaakte on twerp is een nieuwe ontwikkeling, tevens het 

toepassen van pneumatische elementen als drukstaven is vernieuwend. Het onderzoek heeft de 

constructieve mogelijkheden bepaald, het ontwerptraject heeft de consequentie op het gebied van 

ontwerp en uitvoering laten zien. De overspanning van het te maken ontwerp wordt beperkt door de 

maximaal op te nemen drukkracht in de pneus. Overspanningen tot 30 meter zijn haalbaar. Op het 
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gebied van uitvoering heeft het systeem veel voordelen. Het vooraf kunnen vervaardigden van de 

pneu-tensegrity als geheel en het enkel te hoeven opblazen van de pneus om voorspanning te krijgen 

is een groot pluspunt. 

Aanbevelingen 

Het afstudeerproject heeft nog enkele aandachtspunten die vragen om een verdere uitwerking. 

Indien het onderzoek naar een pneu-tensegrity wordt voorgezet verdient het aanbeveling de volgende 

punten uit te voeren: 

Tensegrity 
• Het uitbreiden van het onderzoek naar de constructieve consequenties van vorm-wijzigingen 

bij een cable dome. Binnen dit onderzoek is enkel gekeken naar de varianten recht / bol / hoI, 

8 hoek / 12 hoek / 16 hoek als grondvlak, toepassen van 2 / 3 ringen en het verschil tussen 

Geiger dome / Fuller dome. Eventueel kan het onderzoek worden uitgebreid door het 

wijzigingen van de grootte van de overspanning, de hoek van de kabels, de h.o.h. afstand van 

de staven (die niet constant hoeft te zijn in het constructieve systeem) of de vorm van het 

grondvlak (bijvoorbeeld ovaal, driehoek). 

• De vormvarianten van de cable domes zijn onder andere met elkaar vergeleken op basis van 

het criterium kosten, het betreft hier een globale schatting van de materiaalkosten van de 

hoofddraagconstructie. Om deze rangschikking van de varianten meer waarde te geven is het 

van nut de materiaalkosten van de hoofddraagconstructie nauwkeuriger te bepalen en het 

kostenplaatje uit te breiden met materiaalkosten van secundaire constructie en 

ondersteuningsconstructie. Belangrijk is ook om de kosten voor het bouwen mee te nemen in 

het overzicht. 

Pneumatische staaf 
• In dit afstudeeronderzoek is een pneumatische staaf be last op druk onderzocht met behulp 

van het computerprogramma GSA. Ter controle van dit computermodel en de gevonden 

resultaten betreffende de stijfueid is het noodzakelijk verder onderzoek te doen naar het 

gedrag van een pneumatisch staafelement be last op een exteme drukkracht. Dit onderzoek 

dient te worden gedaan door het uitvoeren van proeven in het laboratorium. 

• In dit onderzoek is de pneumatische staaf uitgevoerd als een staafvormig element. Het 

onderzoeken van meerdere geometrische varianten kan leiden tot het vinden van een meer 

optimale vorm. 

• Onderzoek naar een sterker materiaal dat kan worden gebruikt als huid van de pneu zodat 

deze een grotere exteme belasting kan opnemen. Een hogere materiaalkwaliteit kan grotere 

overspanningen met een pneu-tensegrity mogelijk maken. 

Pneu-tensegrity; 
• Meerdere vormen tensegrity-constructies onderzoeken middels computermodellering en het 

uitvoeren van proeven waarbij de drukstaven zijn uitgevoerd als pneumatische elementen om 

zo de ontwikkeling op het gebied van pneu-tensegrity constructies voort te zetten. 
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Indien het on twerp daadwerkelijk wordt gebouwd verdient het aanbeveling de volgende punten uit te 

voeren: 

• Het verder onderzoeken van het gedrag van een pneumatisch staafelement be last op een 

exteme drukkracht (zie aanbevelingen onderzoek, pneumatische staat). Oeze 

onderzoeksresultaten moeten worden verwerkt in de berekening van het definitieve ontwerp. 

• Een specifiek onderzoek naar de hoogte van de kosten van het te maken ontwerp. Oit aspect 

is enkel in het voortraject van het ontwerp globaal bekeken. 

• Onderzoek naar de veiligheid van het te maken ontwerp: brandveiligheid, veiligheid bij 

bezwijken van kabels ofkapot springen van een pneu. 

• Omdat het een ontwerp betreft voor een festival is het effect van de constructie op het geluid 

een belangrijk punt voor de kwaliteit voor het ontwerp. Oit onderdeel dient verder te worden 

onderzocht. 

• Het uitvoeren van een specifieke windanalyse ter controle van de gedane vereenvoudigde 

windbelasting. 

• De geometrie van de nulsituatie nauwkeuriger afstemmen op de vervormingen die ontstaan in 

voorspansituatie. 

• Het uitvoeren van detailberekeningen. 

• Gedetailleerder uitwerken van het uitvoeringsplan. 

- 155 -



T U / e lechnische un ivl!rsilei{ eindhuven 
1111.:1.11111111" 11'1I1:1I- I Ctl q!lll. 

Literatuurlijst 

A. 

B. 

C. 

Boeken: 
1. Houtman, R., Handboek daken, gebogen daken: D6100 membraanconstructies. Gorinchem, 

1998 
2. Koch, Klaus-Michael, Membrane Structures. Mtinchen, 2004 
3. Bach, Breiter-Hahn, Gutmann, Helmcke, Nachtigall, Otto, Raccanello, Schaur, Schill, IL9, 

Pneus in nature and technics. Stuttgart, 1977 
4. Schlaich, J., Bergermann, R., Leight weit. Berlin, Prestel, 2003 
5. Huntington, Craig G., The tensionedfabric roof Reston, ASCE Press, 2004 
6. Nerdinger, W., Meissner, I., Moeller, E., Grdaniski, M., Frei Otto Complete Works. Basel, 

Birkhauser, 2005 
7. Adler, David, Metric Handboek. Oxford, 1999 

Tijdschriften: 
1. Knebel K, Sanchez J, Zimmermann S, 'Das Eden-Projekt'. Stahlbau 70 (2001) nr. 8, p.513-

525 
2. Onbekend, 'Plan'. Maandblad voor ontwerp en omgeving (1972) nr. 9, p 32-40 

Websites: 
1. From Kenneth Snelson to R. Motro, published in November 1990, International Journal of 

Space Structures. http://www.grunch.netlsnelson/rmoto.html 
2. Skyspan creative texile solutions. Juli 2006. 

http://www.skyspan.com/ProjectsINSCINSC.html 
3. Tensinet. Juli 2006. 

http://www.tensinet.com/database/wfw.php?page=instance&objClassId= 193&instanceId=4I 
85&mode=view&viewld=&&guid=563372 1 1 0 

4. Skyspan creative texile solutions. Juli 2006. 
http://www.skyspan.com/ProjectslHagenbeckIHagenbeck.html 

5. Tensinet. Juli 2006. 
http://www.tensinet.comldatabase/wfw.php?page=instance&objClassId=I93&instanceld=42 
74&mode=view&viewId=&&guid=5859475 1 1 

6. Tensinet. Juli 2006. 
http://www.tensinet.comldatabase/wfw.php?page=instance&objClassId=I93&instanceId=42 
17 &mode=view&view Id=&&guid=622839986 

7. Tensinet. Juli 2006. 
http://www.tensinet.comldatabase/wfw.php?page=instance&objClassId=I93&instanceId=37 
53&mode=view&viewId=&&guid= 1587401139 

8. Interhall. Juli 2006. http://www.interhall.eu/ 
9. Rontimco Pool domes. Juli 2006. http://www.rontimco.comlpoolpg.htm 
1 O. Contitech. http://www.contitech.de/ctlcontitech/themen/produ kte/beschichtete gewebe/stoffel 

mobile bauten de.html 
11. Air-infated Membrane Structures. Juli 2006. 

http://www.takenaka.co.jp/takenakae/domeeihistory/tech/air.html 
12. Covertex. Oktober 2006. http://www.covertex.de/versionOlleng/materiall 
13. Wikipedia. Oktober 2006. http://nl.wikipedia.orglwikilHoofdpagina 
14. De architectuur van het leven. Wat is tensegrity? Juli 2006. 

http://www.xs4all.nll~mo Inya 1 1 larch itectu urleven/wwwdearch itectuurvanhetIeven/tensegrity 
2.htm#pag2 

15. Kenneth Snelson. Juli 2006. http://www.kennethsnelson.netlicons/bio.htm 
16. Geiger enigineers. Juli 2006 http://www.geigerengineers.coml 
17. Gerardo Castro, M.ASCE and Matthys P. Levy, F.ASCE, Analysis of the Georgia Dome 

Cable Roof Juli 2006. http://www.columbia.eduicuigsappIBTIDOMES/GEORGIA/g
anal.html 

- 157 -



T U / e technische universileit eindhoven 
Illd:J1111l111l1 PIII.:LI-ll'lI l: _ 'I1~ 

18. Shelter-Rite, Seaman Corporation. September 2007. http://www.architecturalfabrics.com 
19. A&P Technology. Septerber 2007. http://www.braider.com 
20. Eurocarbon, Eurocarbon B.Y. September 2007. http://www.eurocarbon.nl/ 
21. Pfeifer, Augustug 2008. http://www.pfeifer.de 
22. JLD International, Augustus 2008. http://www.jldinternational.nl/ 
23. Tensinet. Juli 2008. http://www.tensineLcom/database/viewProjectl3755 .hlml 

D. Stencils: 
I. Huisman, WJJ., Membraanspanning, Stencil 76 Lichte Draagconstructies. 
2. Wagner R, Cable domes. Distributed by Tensinet.com 

E. Dictaten: 
1. Janssen, HJ.M., Mechanica 2a spanningen. Technische universiteit Eindhoven faculteit 

bouwkunde, 2000 
2. Janssen, H,J.M., Mechanica 3 statisch onbepaalde constructies. Technische universiteit 

Eindhoven faculteit bouwkunde, 2001 
3. Bakker, M.C.M., Kerstens, J.G.M., Hofmeyer, H., Mechanica 8 Eindige-elementen methode: 

Lineair. Technische universiteit Eindhoven faculteit bouwkunde, 2003 

F. Presentaties: 
I. Habraken, A.P.H. W., ConstructieJ ontwerpen 8 LDe. Technische universiteit Eindhoven 

faculteit bouwkunde, 2006 

G. Normen: 
1. Nederlands normalisatie-instituut, NEN6702, belastingen en vervormingen. Delft, 1993 

H. Afstudeerverslagen/verslagen: 
1. Gido Wesdorp, afstudeercommissie F. van Herwijnen, WJ,J. Huisman, J,J,N. Lichtenberg, 

Lintijsbaan: ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping van een tijdelijke, 
lineaire schaatsbaan. Technische Universiteit Eindhoven, 2005 

2. BJ.C. de Leijer en R.W.A. Yerhaegh, commissie ir. A.P.H. Habraken, dr. Ir. M.C.M. 

- 158 -

Bakker, Onderzoek naar de model/ering van een axiaal belaste pneumatische drukstaaf 
Technische Universiteit Eindhoven, 2008 




