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Woord vooraf 

Innovatie is vernieuwing. Het vraagt om het loslaten van 
het conventionele en het voor mogelijk houden van het 
onmogelijke. Combineer dit met de licht pragmatische 
inslag van een bouwkundige en het schijnbaar onmo-
gelijke kan nog morgen worden gerealiseerd. Bij wijze 
van spreken, want het ontwikkelingsproces vergt tijd. 
Veel tijd. Naar mijn mening een ideaal uitgangspunt 
voor een afstudeerproject. Dit rapport vormt het resul-
taat, tezamen met een experimentele glazen boog. 
 
Om in termen van tijd te blijven spreken: Ruim een jaar 
geleden is aangevangen met dit onderzoek naar een 
cilindrische glazen schaalconstructie. Onder begeleiding 
van de Technische Universiteit Eindhoven en ABT bv is 
vervolgens gewerkt aan de systeemontwikkeling. Te-
vens is gewerkt aan onderzoek naar gerelateerde on-
derwerpen, zoals een kniktheorie voor glas. Niet onbe-
langrijk, maar dergelijke nevenonderzoeken noodzaken 
tot het stellen van prioriteiten binnen het afstudeer-
proces. Het uiteindelijk te presenteren afstudeeronder-
zoek blijft immers een onemanshow. En één persoon 
kan niet álles behandelen binnen het genoemde tijds-
bestek.  
 
Gelukkig worden ook onemanshows ondersteund. On-
der meer door familie, vrienden en collega’s. En die ver-
dienen een woord van dank. Maar dit nadat mijn dank 
is uitgesproken aan de vier leden van de afstudeercom-
missie: prof.ir. Frans van Herwijnen, prof.ir. Rob Nijsse, 
dr.ir. Faas Moonen en ir. Erwin ten Brincke; dank voor 
de kritische vakinhoudelijke blik op het geheel, alsmede 
voor de zinvolle adviezen en suggesties. 
 
Tevens bedank ik de medewerkers van het Pieter van

 

Musschenbroek laboratorium te Eindhoven: ir. Hans La-
mers, ing. Martien Ceelen, ing. Johan van den Oever, 
ing. Rajko Pavic, ing. Eric Wijen, Rien Canters, Theo van 
de Loo en Cor Naninck; dank voor de geweldige samen-
werking. Ondersteuning bij het freeswerk, het zandzak-
ken vullen; alles was bespreekbaar.  
 
Mijn dank ben ik eveneens verschuldigd aan de onder-
neming Intercol bv, voor het uiteenzetten van de moge-
lijkheden van hun polyurethaanproducten, alsmede voor 
het leveren van een startvolume polyurethaan.  
 
Een bijzonder woord van dank komt toe aan ABT bv, in 
de eerste plaats voor het mogelijk maken van een af-
studeerplek, maar bovenal voor de aangeboden baan. 
Naast prof.ir. Frans van Herwijnen richt ik mij hiervoor 
tot ing. Gerard Doos en ing. Herman Winkels. Tevens 
bedank ik de naast betrokken medewerkers van ABT, 
welke ik inmiddels als collega’s mag beschouwen. Wat 
mij betreft zetten we de prettige werksfeer nog lang 
voort. 
 
Deze onemanshow zou vrijwel onmogelijk zijn geweest 
zonder de steun van mijn familie. Ik bedank met name 
mijn ouders voor het altijd warme welkom, maar ook 
het begrip in de altijd drukke tijden.  
 
En ten slotte is elke artiest, onemanshow of niet, pas 
gelukkig op de planken. Daarom dank ik mijn publiek: 
Vrienden en studiegenoten, bedankt voor het breed ge-
deelde enthousiasme voor dit project! 
 
Kars Haarhuis 
Februari 2010 



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

8  ||  SAMENVATTING 

Samenvatting 
 
Conventioneel floatglas kenmerkt zich door zijn opti-
sche perfectie en transparantie. Tevens beschikt het ma-
teriaal over een hoge duurzaamheid en voortreffelijke 
constructieve eigenschappen. De constructieve moge-
lijkheden worden echter veelal onderbenut in de huidi-
ge architectuur. Dit gaf aanleiding voor de ontwikkeling 
van een nieuw constructiesysteem, specifiek voor cilin-
drisch gevormde daken. Hierbij is gestreefd naar maxi-
male transparantie, voortkomend uit constructieve op-
timalisatie. Het resultaat betreft een glazen constructie 
met kleine, in het glas geïntegreerde verbindingen, als-
mede heldere, transparante voegdelen uit polyurethaan. 
 
Randvoorwaarde bij de ontwikkeling betrof de toepas-
sing van vlakke, rechthoekige ruiten. Daarnaast is op 
basis van het ontwerpkader uitgegaan van een conti-
nue randondersteuning, wat betekent dat verticale be-
lastingafdracht zal plaatsvinden door boogwerking. Een 
door Vladimir Shukhov ontworpen kabelstructuur bleek 
in dit kader de meeste potentie te bieden voor stabilisa-
tie van het systeem. De knooppunten worden bij deze 
stabilisatiewijze gefixeerd door afzonderlijke afspanning 
naar de systeemopleggingen.  
 
Het stabilisatiesysteem maakt louter gebruik van schar-
nierende knooppunten. In plaats van krachten ter plaat-
se van deze scharnierpunten met een enkel verbindings-
element over te dragen, is in dit geval een gescheiden 
overdracht van normaal- en dwarskrachten bewerkstel-
ligd. Normaalkrachten kunnen zodoende via ruitbrede, 
transparante voegen worden overgedragen, resulterend 
in zeer lage normaalspanningen vanwege het grote be-
lastbare oppervlak. Daarnaast kunnen dwarskrachten 
worden overgedragen door kleine stalen verbindings-
elementen, waaraan de kabels bevestigd worden. Deze 
elementen kunnen beschouwd worden als 6 mm dikke 
stalen plaatdelen van circa 60μ90 mm2, die tussen de 
twee toplagen van een drielaagse ruit geplaatst wor-
den. De spanningen in de elementen en de glaslagen 
blijven beperkt dankzij relatief lage kabelkrachten. 
 
De verbindingselementen zijn ontworpen in een T-vorm, 
teneinde hun plaatsvastheid te waarborgen, alsmede 
kabels te kunnen bevestigen aan een 10 mm onder het 
glasoppervlak uitstekend gedeelte. Dit gedeelte is dus-
danig klein, dat aan de binnenzijde optisch een nage-
noeg vlak glasvlak behouden blijft, zonder noemens-
waardige onregelmatigheden ter plaatse van de verbin-
dingen. Daarnaast zullen kabels visueel nauwelijks aan- 

 
 
wezig zijn, dankzij kabeldiameters die maximaal 3 mil-
limeter bedragen bij overspanningen tot 20 meter. Te-
zamen met de kleine verbindingen en transparante voe-
gen leidt dit tot een bijzonder transparante constructie. 
 
Restdraagcapaciteit wordt gecreëerd door het verbin-
dingselement op de hoekpunten van vier ruiten te plaat-
sen. Bij eventuele ruitbreuk kan de belasting zodoende 
op aangrenzende, intacte ruiten worden afdragen. Te-
vens blijft een sterke samenhang behouden na breuk, 
vanwege het feit dat ongehard of thermisch versterkt 
glas reeds zal volstaan. Dit is te danken aan relatief lage 
glasspanningen in het systeem, wat mede het resultaat 
is van geoptimaliseerde verbindingen. Deze optimalisa-
tie is tot stand gekomen door middel van een parame-
terstudie, gebaseerd op eindige elementenmodellen. 
De studie toont onder meer aan dat een PVB tussen-
laag is te prefereren boven stijvere tussenlaagmateria-
len. Uit numerieke analyse na optimalisatie blijkt dat 
glasspanningen tot 7 N/mm2 optreden bij overspannin-
gen tot 5 meter, oplopend tot 25 N/mm2 voor 15 meter 
overspanning, gebaseerd op excentrische sneeuwbelas-
ting en gelaagde ruiten 888.4. De maatgevende span-
ning treedt in alle gevallen op ter plaatste van de on-
derste glaslagen, welke door krachten vanuit het ver-
bindingselement de neiging hebben te worden afge-
peld van de bovenste glaslagen. Dit gaat gepaard met 
buigspanningen in het glas, alsmede afpelspanningen 
in de tussenlagen. De afpelspanningen blijven beperkt 
tot een acceptabel niveau, hoewel de exacte afpelsterk-
te van tussenlaagmaterialen vooralsnog onbekend is. 
 
Dankzij de lichte voorspanning blijkt het systeem een 
relatief stijf gedrag te vertonen. Zowel numeriek als ex-
perimenteel blijven de verplaatsingen beperkt tot circa 
2,5 mm, het 1/2000e deel van de overspanning, geba-
seerd op 5 meter overspanning en excentrische sneeuw-
belasting. Beproeving van het systeem heeft tevens aan-
getoond dat de optredende spanningen op de beoog-
de maatgevende punten gemiddeld genomen slechts 
1% lager liggen dan berekend. Ongewenste vervormin-
gen door incorrecte voorspanning hebben echter voor 
aanzienlijk hogere spanningen op punten elders in de 
constructie gezorgd. Dit effect is in de toekomst te voor-
komen door rekening te houden met de voorspannings-
marge, waarbij 25% afwijkende voorspankrachten lou-
ter invloed hebben op niet-maatgevende glasspannin-
gen. De beoogde overspanningen tot 20 meter lijken 
hiermee een reële toekomstige mogelijkheid. 
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Summary 
 
Common float glass is characterized by its optical per-
fection and transparency. In addition, the material of-
fers high durability and excellent mechanical properties. 
However, structural possibilities remain largely untap-
ped in contemporary architecture. Therefore, a new 
structural system has been developed, specifically for 
barrel-vaulted roof structures, aiming at maximum 
transparency due to structural optimization. The de-
velopment has led to a glass structure with small con-
nections, integrated into the glass, as well as clear, 
transparent polyurethane joints. 
 
The development was started on the condition that flat, 
rectangular glass panes would be used. Furthermore, 
based on possible future designs, supports along its full 
length in axial direction could be assumed, leading to a 
structure which consists of a series of connected ar-
ches. In order to stabilize this system, a structure deve-
loped by Vladimir Shukhov turned out to be the most 
interesting option for further research. This structure is 
stabilized with cables, connecting each joint of the 
structure separately to the supports.  
 
A closer look at the system reveals that all connections 
are hinged. In stead of transferring all forces in a single 
connection, suggestions were made to transfer normal 
and shear forces separately. As a consequence, normal 
forces can be transferred by pane-wide transparent po-
lyurethane parts, distributing normal forces over both 
the surface of the polyurethane and the glass edge. This 
leads to exceptionally low normal stresses. In addition, 
shear forces can be transferred by small steel elements, 
to which the cables are connected. These elements   
can be considered as 6 mm thick rectangular shaped 
steel parts of about 60μ90 mm2, located between the 
top layers of a triple laminated glass element. Stresses 
within the steel elements and the glass panes remain 
limited, due to relatively small forces within the cables. 
 
In order to avoid any movement of the steel elements, 
as well as to connect the cables, the elements have been 
designed in a T-shape. The perpendicular part of each 
element extends barely 10 mm underneath the glass 
surface, leading to an optical almost flat surface at the 
inside of the structure, without any obvious irregulari-
ties nearby the connections. While the cables measure 
just 3 mm in diameter for spans up to 20 meters, only 
the glass structure and steel connections will be visible 

  
 
at the first glance. Together with the small steel ele-
ments and the transparent joints, the structure offers a 
unique degree of transparency.  
 
Post-failure structural capacity is ensured by positioning 
the steel elements on the corners of four glass panes. In 
case of failure of one glass element, forces can redis-
tribute to adjacent intact glass panes. The broken glass 
will remain in position due to adherence to the inter-
layer and the use of annealed or partly toughened 
glass. Fully tempered glass is not required, as a result  
of low tensile stresses in the structure. In order to ob-
tain these stresses, a parametric finite element study 
has been conducted, leading to optimum dimensions 
and an optimum selection of materials. Based upon this 
study, a PVB interlayer was preferred over more stiffer 
interlayer materials. Subsequently, numerical analysis 
based upon the optimized model showed bending 
stresses up to 7 N/mm2 can be found in the glass by an 
arbitrary span of 5 meters in case of eccentric snow 
loading, using 888.4 laminated glass. These stresses 
increase up to 25 N/mm2 by a 15 m span under equal 
loading conditions. Critical stresses occur at the bottom 
glass pane, which tends to ‘peel off’ from the upper 
glass panes. As a consequence, bending stresses in the 
glass are caused, which also trigger peel stresses in the 
lower interlayer. Although actual peel strengths are 
unknown, the calculated values remain limited to an 
acceptable degree. 
 
Due to slightly prestressed cables, the system stiffens 
substantially. Hence, system displacements remain very 
low: Both experimental and numerical results showed 
displacements of 2,5 mm, about 1/2000th of the total 
span, obtained by a 5 m span and eccentric snow loa-
ding. Based on this span, a full-scale test has been per-
formed. At the expected critical locations, test results 
showed an average stress just 1% lower than initially 
calculated. However, at other locations higher stresses 
were measured, as a result of incorrect prestressed 
cables. These were caused by an attempt to equal cal-
culated prestresses exactly, leading to a permanently, 
non-correctable deformation and higher tensile stresses 
in the glass panes. Similar complications can be avoided 
in the future, by using a prestress margin of 25%, ef-
fecting just non-critical stresses in the glass. This means 
initially desired spans of 20 meters could become reality 
someday. 
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1 
INLEIDING 

 Een cilindrische schaalconstructie, bestaande uit niets meer dan glas en nauwelijks 
zichtbare voegen. Een utopische gedachte, maar juist om die reden een interessant 

uitgangspunt voor nadere studie. Een studie waarin wordt gestreefd naar maximale 
transparantie, voortkomend uit constructieve optimalisatie. Het beoogde systeem is 

onder meer geschikt ter overkapping van winkelcentra en treinstations. Zowel de 
doelstelling als het ontwerpkader wordt in dit hoofdstuk nader omschreven.   
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1.1 Aanleiding voor de ontwikkeling 

Cilindrische constructievormen worden breed toegepast 
in onder meer dakconstructies van winkelcentra. Veelal 
bestaat de primaire draagconstructie uit staal en dient 
glas in hoofdzaak als transparante wind- en waterke-
ring. Een vroeg voorbeeld betreft het warenhuis GUM 
te Moskou (afbeelding 1.1). Het feit dat het glas geen 
bijdrage levert aan de draagcapaciteit van de primaire 
constructie zorgt voor een minder transparant geheel, 
alsmede voor inefficiënt materiaalgebruik. Projecten zo-
als het Maximilian Museum tonen aan dat dit ook an-
ders kan (afbeelding 1.2). 
 
Vergelijkbare, bestaande constructies in glas lijken te be-
antwoorden aan de vraag naar meer transparante archi-
tectuur. De grens ten aanzien van deze transparantie is 
echter nog niet bereikt. Slankere verbindingen, moge-
lijk in het glas geïntegreerd, zouden kunnen leiden tot 
de ultieme transparante ervaring. Hiertoe dienen de con-
structie en detaillering verdergaand te worden geopti-
maliseerd. Een ontwikkeling die wordt bijgestaan door 
het streven naar standaardisatie, waardoor het systeem 
niet gebonden is aan een specifieke locatie. Dit in te-
genstelling tot bestaande constructies. 

1.2  Doelstelling 

Constructieve optimalisatie en maximale transparantie 
zijn de voornaamste begrippen binnen de ontwikkeling 
van het nieuwe constructiesysteem. Constructieve opti-
malisatie vraagt om optimaal materiaalgebruik, maar 
ook om een heldere systeemopbouw op detail- en uit-
voeringsniveau. Maximale transparantie zal moeten wor-
den bewerkstelligd door de visuele aanwezigheid van 
andere materialen dan glas tot een minimum te beper-
ken. Hierdoor zal de capaciteit van het glas maximaal 
worden uitgedragen, zowel in constructief als esthetisch 
opzicht. Met het oog op het kostenaspect wordt in het 
te ontwikkelen systeem bij voorkeur gebruik gemaakt 
van floatglas in vlakke, rechthoekige vorm. Benadrukt 
wordt dat de ontwikkeling zich richt op ontwerp van 
een constructiesysteem, gedefinieerd als locatieonaf-
hankelijke, gestandaardiseerde constructie. Op grond 
van de in §1.3 te beschrijven definitie, wordt daarbij de 
ontwikkeling van een cilindrische schaalconstructie be-
oogd. Dit leidt tot de volgende doelstelling: 

Ontwikkeling van een constructiesysteem voor 
cilindrische glazen schaalconstructies, waarbij wordt 
gestreefd naar maximale transparantie, voortkomend 

uit constructieve optimalisatie. 

1.1 
 

1.2 
 

1.1 GUM, Moskou, Rusland, 1893 
Arch.: A.N. Pomerantsev, Constr.: V.G. Shukhov (Broeders, 2009) 

 
1.2 Maximilian Museum, Augsburg, Duitsland, 2000 

Constr.: J.J. Ludwig & H-U. Weiler, Tragkonzept GmbH (Seele GmbH, 2008) 
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1.3 Ontwerpkader 

Toepassing van de beoogde constructie als dakconstruc-
tie is denkbaar, of wellicht zelfs als gevelsysteem. Het 
uitgangspunt betreft echter de overkapping van win-
kelcentra, waarbij vrijwel altijd sprake is van een con-
tinue randondersteuning. Dit betekent dat verticale 
belastingafdracht door boogwerking plaatsvindt (zie 
vooronderzoek [Haarhuis, 2009]). Het te ontwikkelen 
constructiesysteem wordt om die reden gevormd door 
een aaneenschakeling van bogen. Aangezien het glas 
hierbij in beginsel louter in het vlak wordt belast, als-
mede dat in geometrisch opzicht sprake is van een ver-
bijzonderde schaalvorm, wordt het systeem als schaal-
constructie aangeduid. Toepassing als vrijstaande boog 
zal in bouwkundige situaties niet tot de mogelijkheden 
behoren, vanwege een beoogde tweede draagweg bij 
glasbreuk (zie systeemontwikkeling; hoofdstuk 3). 
 

1.4 Relatie tot eerdere ontwikkelingen 

De relatie met bestaande, reeds gerealiseerde ontwik-
kelingen is behandeld in het vooronderzoek (Haarhuis, 
2009). Daarbij zijn zowel glazen boogconstructies als 
volledige cilindrische schalen in beschouwing genomen. 

 

De projectbeschouwing heeft aangetoond dat de in pa-
ragraaf 1.2 beschreven doelstelling relatief sterk bena-
derd wordt door het genoemde Maximilian Museum. 
Interessant zijn ook enkele experimentele objecten (af-
beelding 1.3). Geen van deze ontwikkelingen voldoet 
echter aan de gewenste mate van transparantie, dan 
wel aan de gestelde constructieve eisen. In vrijwel alle 
gevallen is bijvoorbeeld sprake van puntvormige belas-
tingafdracht. Lijnvormige belastingafdracht zou aanzien-
lijk gunstiger zijn, aangezien dit lagere normaalspannin-
gen oplevert. Dit zou kunnen leiden tot slankere con-
structies met mogelijkheid tot grotere overspanningen. 
 
De maximale transparantie wordt vaak niet behaald 
vanwege relatief grote verbindingselementen. Dit geldt 
onder andere voor het Maximilian Museum. Hier teke-
nen de stalen verbindingen zich scherp af tegen de hel-
dere hemel door hun dimensies en verdikking ten op-
zichte van de schaalwand. Kleine, in het glas geïnte-
greerde verbindingen zouden het ideale alternatief zijn. 
Daarbij wordt gestreefd naar een uiterst slanke kabel-
structuur om zo niet de aandacht op de kabels, maar 
op het glas te vestigen. 

1.3 
 

1.3 Boogconstructie met radiale afspanning, tentoongesteld op Glasstec 1998  
Ontwikkeling: ILEK, Universiteit Stuttgart (Behling & Behling, 1999) 
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2 
CONSTRUCTIEF GLAS 

Glas is fascinerend. Optische perfectie, duurzaamheid en transparantie komen 
samen in een materiaal dat uitstekend een constructieve functie kan vervullen. 

Allerlei lichtreflecties kunnen de fascinatie versterken. Dit maakt het ontwerpen 
in glas tot een genoegen. In dit hoofdstuk worden de relevante eigenschappen 

van het materiaal nader toegelicht, alsmede terminologie gedefinieerd. Met het 
oog op de te ontwikkelen schaalconstructie wordt in dit rapport specifiek vlak-
glas met een glad oppervlak, zonder draadnetinleg in beschouwing genomen.  
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2.1 Samenstelling 

Constructief toegepast vlakglas met een glad oppervlak 
zonder draadnetinleg betreft vrijwel altijd natronkalk-
glas, geproduceerd door middel van het floatglaspro-
cedé.[2-1] Natronkalkglas bestaat voor 69% tot 74% uit 
siliciumdioxide, wat nagenoeg gelijk is aan zuiver wit 
zand. Hieraan wordt natrium- en calciumoxide toege-
voegd, alsmede een fractie magnesium- en alumini-
umoxide.[2-2] In gesneden en volledig nabewerkte vorm 
wordt floatglas hierna ruit genoemd. 
 

2.2 Materiaaleigenschappen 

2.2.1 Kenmerkende eigenschappen 
Kenmerkend voor glas is de hoge doorlaatbaarheid van 
voor de mens zichtbaar licht. Deze transparantie wordt 
gedeeltelijk gereduceerd door reflecties. Voor standaard 
natronkalkglas bedragen deze reflecties circa 4% van 
het zichtbare licht per oppervlak, ofwel 8% per ruit.[2-3] 
Zowel de licht- als energiedoorlaatbaarheid is aanpas-
baar met behulp van speciale coatings. Kenmerkend 
voor glas is tevens zijn duurzaamheid. Het is bestand 
tegen vele agressieve substanties, wat wordt onder-
streept door zijn populariteit in de chemische industrie. 

2.2.2 Mechanisch gedrag 
Mechanisch gezien vertoont glas een nagenoeg perfect 
lineair elastisch gedrag zolang de materiaalsterkte niet 
wordt overschreden (afbeelding 2.1a). Overschrijding van 
de sterkte leidt zonder meer tot brosse breuk; een plas-
tische toestand is niet mogelijk. Als gevolg daarvan kun-
nen spanningsconcentraties niet door plaatselijk vloeien 
worden herverdeeld. Puntbelastingen verdienen om de-
ze reden extra aandacht of worden zo mogelijk voorko-
men. Daarnaast betekent het brosse gedrag dat bezwij-
ken optreedt zonder enige waarschuwing. Dit effect is 
extra nadelig doordat glas niet in staat is een eenmaal 
geïnitieerde scheur te stoppen. De scheur zal doorlopen 
tot de zijkant van het element bereikt is, met als gevolg 
dat geen enkele draagcapaciteit resteert. Het explosieve 
scheurgedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
onregelmatige structuur van glas op molecuulniveau, 
welke onvoldoende samenhang vertoont om het breuk-
gedrag in toom te houden. Na breuk resteren boven-
dien gevaarlijke scherven. De genoemde nadelige effec-
ten zijn op praktische wijze te ondervangen door het 
glas te harden, alsmede door het glas gelaagd uit te 
voeren (zie gehard en gelaagd glas; §2.4 respectieve- 
lijk §2.5). 

2.1 Spanning-rekdiagrammen voor verschillende materialen 
a. Glas: Ongehard en thermisch voorgespannen floatglas. NB: Inwendige voorspanning leidt  
a. tot een hogere opneembare buigtrekspanning; de materiaalsterkte blijft ongewijzigd 
b. Staal: S235 
c. Hout: C30  
 
 
 

2.1a 
 

2.1b 
 

2.1c 
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2.2.3 Toelaatbare spanningen 
In glasvezels zijn trekspanningen tot 3500 N/mm2 haal-
baar. [2-4] Op constructieniveau is dit echter onmogelijk, 
onder meer door oppervlakteimperfecties en tijdsafhan-
kelijke factoren (zie reducerende factoren; §2.3). Dien-
tengevolge bezit ongehard floatglas conform interna-
tionale normen een buigtreksterkte van maximaal 45 
N/mm2. Afhankelijk van de genormeerde randvoorwaar-
den mag in veel gevallen slechts 7 N/mm2 in rekening 
worden gebracht. Hogere spanningen zijn echter mo-
gelijk door het glas te harden. Hierdoor kan de maxi-
maal opneembare buigtrekspanning toenemen tot 150 
N/mm2. De oorspronkelijke sterkte van het glas blijft 
echter ongewijzigd: De hogere trekspanningen kunnen 
slechts worden geïntroduceerd door de geïntroduceer-
de inwendige drukspanningen (zie gehard glas; §2.4). 
 
De druksterkte van glas is vooralsnog niet internationaal 
genormeerd. Duitse conceptnormen definiëren sterktes 
van 300 tot 500 N/mm2. 

[2-5] Daarnaast bestaan uiteen-
lopende onderzoeksresultaten. Onder meer Sedlacek 
(Sedlacek et al. 1995) toont aan dat de druksterkte tus-
sen de 400 en 900 N/mm2 kan liggen. Druksterktes tot 
600 N/mm2 zijn eveneens gemeten ([Fink, 2000] en 
[Luible, 2004a]) (afbeelding 2.2a-b). Het is echter niet 

duidelijk of deze metingen zuivere druksterktes betref-
fen of begrensd worden door overschrijding van de 
treksterkte in de richting loodrecht op de drukspanning. 
De exacte druksterkte zal echter niet van belang zijn 
voor het op druk belaste vlakglas dat in dit onderzoek 
wordt toegepast, aangezien instabiliteit eerder zal op-
treden door de relatief hoge slankheden. Dit is duidelijk 
geworden aan de hand van een eigen ontwikkelde knik-
theorie voor glas, waarbij bezwijken op trek optreedt 
bij knikken van glas (vooronderzoek; [Haarhuis, 2009]).  
 
2.2.4 Elasticiteitsmodulus 
De elasticiteitsmodulus voor natronkalkglas is internatio-
naal genormeerd op 70.000 N/mm2.[2-6] In de literatuur 
worden in enkele gevallen afwijkende waarden gehan-
teerd, variërend van 73.000 N/mm2 (Liess, 2001) tot 
maximaal 74.000 N/mm2 (Mencik, 1992). De genor-
meerde waarde wordt als uitgangspunt genomen.  
 
2.2.5 Dwarscontractiecoëfficient 
De genormeerde dwarscontractiecoëfficient voor glas is 
0,2. Op basis van experimenten variëren de waarden in 
de literatuur tussen de 0,22 en 0,24. Analoog aan eer-
der uitgevoerd onderzoek ([Haldimann et al. 2008] en 
[Luible, 2004b]) geldt 0,23 als uitgangspunt. 

eigenschap symbool waarde 

buigtreksterkte 
[N/mm2] 

fg;k 45 

druksterkte 
[N/mm2] 

fg;c 300-900 

elasticiteitsmodulus 
[N/mm2] 

E 70.000 

afschuivingsmodulus 
[N/mm2] 

G 30.000*1 

dwarscontractiecoëfficient 
[-] 

ν 0,23 

dichtheid 
[kg/m3] 

ρ 2500 

gemiddelde thermische 
uitzettingscoëfficiënt tussen 

20°C en 300°C [-] 
αt 9·10-6 

thermische geleidbaarheid 
[W/mK] 

λ 1 

                            *1 (Alsop et al. 1999)  
 

2.2b 
 

2.2a 
 

2.3 
 

2.2ab Drukproef met glas op staal respectievelijk glas op aluminium. De hoge druksterkte 
van glas zorgt voor plastische vervorming van beide metalen (Luible, 2004) 
 

2.3 Eigenschappen van ongehard floatglas 
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2.3 Toelaatbare spanningen: Reducerende factoren 

Vanwege oppervlakteimperfecties ligt de te hanteren 
treksterkte voor floatglas aanzienlijk lager dan voor glas-
vezels het geval is. Tijdsafhankelijke factoren spelen 
eveneens een rol bij de sterktebepaling, alsmede de 
randafwerking en een mogelijk oppervlakte-effect. 
 
2.3.1 Oppervlakteimperfecties 
Microscheuren aan het oppervlak vormen imperfecties, 
bekend als zogeheten Griffith-imperfecties. Deze ont-
staan tijdens productie, montage, transport en verwe-
ring. Griffith-imperfecties bepalen voor een groot deel 
de draagcapaciteit van glas op constructieniveau. Van-
wege de imperfecties resteert bovendien een grotere 
druk- dan treksterkte: In geval van drukbelasting zullen 
de scheuren niet toenemen en kan tevens de druk ge-
spreid worden over een enigszins groter oppervlak. In 
geval van trekbelasting zal de capaciteit lager liggen 
door piekspanningen als gevolg van de microscheuren, 
alsmede een licht gereduceerd oppervlak door opening 
van de scheuren (afbeelding 2.4-5). De verlaagde capa-
citeit onder trekbelasting is gedeeltelijk te compenseren 
door het glas thermisch of chemisch te harden (zie ge-
hard glas; §2.4).  

2.3.2 Tijdsafhankelijke factoren 
Recent onderzoek toont aan dat microscheurvorming 
kan toenemen vanwege contact met water (Sastré, 
2008). Dit is het gevolg van watermoleculen die lang-
zaam reageren met het glas. Mede daardoor kan de 
sterkte van glas afnemen naarmate de ruit ouder 
wordt. Hierbij spelen tevens de uitwendige belasting-
duur en -intensiteit een rol van belang. De effecten zijn 
echter moeilijk analytisch te benaderen. Een mogelijk 
uitgangspunt wordt gevormd door de modificatiefactor 
conform NEN 2608-2:2007. Voor de buigtreksterkte 
van ongehard glas geldt volgens deze norm dat de mo-
dificatiefactor varieert van 1,0 tot 0,29 voor een refe-
rentieperiode van respectievelijk 5 seconden tot 50 jaar. 
Eventuele verhoging van de opneembare buigtrekspan-
ning door thermische harding is onafhankelijk van de 
modificatiefactor. Dit is echter discutabel, aangezien 
ook de capaciteit van deze thermische harding kan af-
nemen onder invloed van tijd en belastingen. Dit wordt 
bekrachtigd door eerder onderzoek, waarbij voor ther-
misch voorgespannen glas modificatiefactoren van 1,0 
tot 0,75 zijn voorgesteld (Wörner & Shen, 1998). Ook 
voor dit glastype zouden dus modificatiefactoren kun-
nen worden bepaald. De genoemde waarden liggen 
overigens ver boven de genormeerde modificatiefac-

2.4 Spanningen op microniveau bij uniforme druk en trek 
 (Wurm, 2007) 

 
2.5 Scheurgedrag bij buiging, sterk vergroot over de gehele doorsnede weergegeven 
 (Haldimann et al. 2008) 

 
 
 

2.5 
 

2.4 
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toren voor ongehard glas (afbeelding 2.6). Nader onder-
zoek hiertoe valt echter buiten het kader van dit onder-
zoek. Bij berekening worden modificatiefactoren daar-
om als gebruikelijk vastgesteld, op basis van NEN 2608-
2:2007. 
 
2.3.3 Oppervlakte-effect 
De draagcapaciteit van glas kan eveneens beperkt wor-
den door oppervlakte-effecten. Dit zou betekenen dat 
de afmeting van een ruit van invloed is op de element-
capaciteit. Dergelijke effecten zijn bewezen voor onge-
harde ruiten vanaf 4 m2 (Wörner et al. 2001). Aange-
zien dergelijke glasafmetingen niet toegepast worden 
in dit onderzoek, wordt dit niet genormeerde effect 
niet nader in beschouwing genomen. 
 
2.3.4 Afwerking van zijkanten 
De draagcapaciteit van een glaselement is tevens afhan-
kelijk van de afwerking van de zijkant. Ruwe afwerking 
hiervan kan leiden tot vroegtijdig bezwijken vanwege 
de ontstane piekspanningen. Met name gesneden zij-
kanten zijn reden voor een behoorlijke capaciteitsreduc-
tie. De reductiefactoren zijn genormeerd in NEN 2608-
2:2007, tabel 8. 

2.4 Thermisch en chemisch gehard glas  

2.4.1 Principe 
Thermische en chemische hardingsprocessen berusten 
op dezelfde principes: het creëren van inwendige voor-
spanning door introductie van drukspanningen in de 
schil, alsmede trekspanningen in de kern. Microscheu-
ren worden hierdoor gesloten (gesloten, daarmee dus 
niet hersteld). Een nadien in de schil geïntroduceerde 
trekspanning zal vervolgens eerst de inwendige (druk-) 
voorspanning moeten compenseren, alvorens weder-
opening van de microscheuren zal ontstaan. Nadat de 
voorspanning in de schil is gecompenseerd resteert de 
ongeharde lokale treksterkte. Dit levert een aanzienlijk 
hogere capaciteit. De internationaal genormeerde buig-
treksterktes en de gehanteerde terminologie zijn voor 
verschillende glastypes weergegeven in afbeelding 2.9. 
(NB: In dit document zullen de Duitse afkortingen ge-
hanteerd worden, waarbij ESG uitsluitend thermisch 
voorgespannen glas zal betreffen). Zowel thermisch als 
chemisch geharde ruiten bieden voordelen ten opzichte 
van het breukpatroon (afbeelding 2.7). Scherpe, ge-
vaarlijke scherven maken plaats voor een fijner breuk-
patroon. Dit is het gevolg van het verlies van inwendig 
evenwicht tussen de schil en de kern, als resultaat van 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1
Tijd →

NEN 2608-2:2004
Wörner & Shen 1998

      5 sec                     1 dag     1 maand                                50 jaar 

 
 
2.6 Modificatiefactoren op basis van zowel NEN 2608-2:2007 (louter ongehard glas)  

als onderzoek van Wörner & Shen (gehard glas, thermisch voorgespannen) 
 

2.7 Breukpatroon voor verschillende floatglastypes 
 (Haldimann, 2006) 

↑ 
kmod 

2.6 
 

2.7 
 

thermisch 
versterkt 

voorgespannen 

 
ongehard 

 
NEN 2608-2:2004 
Wörner & Shen (1998) 
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een (aanvankelijk lokale) breuk. Het glas vertoont een 
fijnere breukgraad naarmate de voorspanning toeneemt. 
 
2.4.2 Thermisch harden 
In geval van thermisch gehard glas zal de drukspanning 
zich opbouwen na snelle afkoeling van een sterk ver-
warmde ruit. Hierdoor zal de schil eerder krimpen dan 
de kern. De reeds gekrompen schil zal onder druk ko-
men te staan nadat ook de kern in een later stadium is 
afgekoeld (afbeelding 2.8). Afhankelijk van het type 
thermisch gehard glas, thermisch voorgespannen of 
thermisch versterkt, zal de capaciteit meer respectieve-
lijk minder toenemen. Het iets zwakkere thermisch ver-
sterkte glas is gematigder afgekoeld en biedt daardoor 
een grover breukpatroon dan het geval is bij volledig 
voorgespannen glas. Het grovere breukpatroon kan 
voordelen bieden, doordat bij breuk van gelaagd glas 
de aan de folies gekleefde glaslagen een stijver gedrag 
vertonen (zie gelaagd glas; §2.5). 
 
2.4.3 Chemisch harden 
In geval van chemische harding zal de drukspanning 
zich opbouwen door de uitwisseling van sodium-ionen 
met potassium-ionen, welke 30% groter zijn. Hierdoor 
ontstaan zeer lokaal inwendige drukspanningen tot 

300 N/mm2,  waardoor de draagcapaciteit hoger ligt 
dan voor thermisch gehard glas het geval is. De ge-
creëerde gedrukte schil is echter uitzonderlijk dun. Als 
gevolg hiervan kan de scheurvorming toenemen en 
spontane breuk optreden, ook zonder uitwendige be-
lasting. Om die reden, alsmede vanwege de hoge kost-
prijs, wordt chemisch gehard glas nauwelijks toegepast 
in bouwconstructies. Chemisch gehard glas biedt ech-
ter wel als voordeel dat gaten ook ná productie kunnen 
worden aangebracht, doordat voorspanningen slechts 
lokaal, over een afstand van circa 2,5 cm rondom de 
aangebrachte sparing, verdwijnen. In geval van ther-
misch gehard glas zal het inwendige evenwicht in de 
gehele ruit verloren gaan, waardoor bezwijken optreedt.  
 

2.5 Gelaagd glas 

2.5.1 Principe 
Gelaagd glas is te definiëren als ruiten die bestaan uit 
twee of meer glasplaten, verbonden door een tussen-
laag. Aangezien het glas voldoende vlak dient te zijn, 
wordt hierbij altijd gebruik gemaakt van floatglas, hier-
na kortweg glas genoemd. De tussenlaag, vaak in de 
vorm van een folie, zorgt enerzijds voor mogelijkheid 
tot constructieve samenwerking tussen de glaslagen, 

glastype 
Engelse 

terminologie 
afkorting Duitse terminologie afkorting buigtreksterkte 

ongehard floatglas annealed glass ANG Floatglas SPG*1 45 N/mm2 

thermisch versterkt 
floatglas 

heat strengthened / 
partly toughened 

glass 
HSG 

Teilvorgespanntes 
Sicherheitsglas 

TVG 70 N/mm2 

thermisch voorgespannen 
floatglas 

120 N/mm2 

chemisch voorgespannen 
floatglas 

(fully) tempered / 
toughened glass 

FTG 
Einscheiben-

Sicherheitsglas 
ESG 

150 N/mm2 

*1 afkorting van spiegelglas, vaak gehanteerd voor floatglas 2.9 
 

 
2.8 Indicatie van de spanningsverdeling in thermisch voorgespannen glas 

 
2.9 Internationaal gehanteerde terminologie en genormeerde buigtreksterktes  

 

2.8 
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anderzijds voor samenhang van de scherven na breuk. 
De samenhang na breuk heeft als belangrijk voordeel 
dat geen gevaarlijke scherven loskomen (afbeelding 
2.10). Gelaagd glas kan om die reden tot veiligheidsglas 
worden gerekend, ongeacht het gehanteerde glastype. 
De samenhang na breuk biedt constructief gezien extra 
mogelijkheden, doordat breuk van één laag niet per 
definitie breuk van een andere laag hoeft te betekenen. 
Toplagen aan de buitenzijde kunnen daardoor bescher-
ming bieden aan de binnenlagen. Dit betekent dat na 
bezwijken van de buitenlagen capaciteit resteert; rest-
draagcapaciteit genoemd. Deze mogelijkheid is uitge-
sloten voor enkellaagse ruiten.  
 
In bijzondere gevallen zal breuk van alle lagen kunnen 
optreden. Indien de scherven groot genoeg zijn zal ech-
ter nog enige capaciteit resteren vanwege opgesloten 
glasdelen, het interlockeffect genoemd. Dit is het geval 
bij gelaagd glas met ongeharde of thermisch versterkte 
glaslagen (afbeelding 2.11). Thermisch voorgespannen 
glas vertoont daarentegen een dermate verfijnd breuk-
patroon, dat na breuk slechts een uiterst buigslappe ruit 
resteert. Om die reden kan bewust het enigszins zwak-
kere thermisch versterkte of zelfs ongeharde glas wor-
den toegepast in gelaagde glasconstructies. Dit is te-

vens een argument om meerdere glastypes binnen een-
zelfde gelaagde ruit toe te passen. In dat geval kan ge-
profiteerd worden van de hoge sterkte van thermisch 
voorgespannen glas, alsmede van een stijf gedrag na 
breuk, dankzij het breukpatroon van de overige lagen . 
 
De samenstelling van gelaagde ruiten, hierna de laag-
opbouw genoemd, kan per constructieve toepassing 
verschillen. Een zelfdragende vloer zal bijvoorbeeld vaak 
met een beschermende toplaag worden uitgevoerd, ter-
wijl deze laag nauwelijks of zelfs niet constructief in re-
kening is gebracht. Daarentegen kan een glazen façade-
vin wellicht volstaan met enkellaagse ruiten. Een aantal 
van deze aspecten is genormeerd in NEN 2608:2010. 
De voorkeur van de constructief ontwerper loopt echter 
uiteen voor verschillende constructiedelen, zoals ook 
blijkt uit een enquête, gehouden onder ingenieurs en 
onderzoekers in de Europese ‘glaswereld’ (Bos & Nijsse, 
2008). Op basis van deze enquête zijn echter duidelijk 
een aantal laagopbouw gerelateerde ontwerpstand-
punten te herkennen die breed gedeeld worden. Deze 
consensus is in deze paragraaf geresumeerd voor drie 
constructiedelen die regelmatig in glas worden uitge-
voerd: Een glazen vloerpaneel, een glazen façadevin en 
een universeel toepasbare glazen ligger. 

 

2.10 Bezwijken van thermisch voorgespannen glas;  
ongelaagd (boven) en gelaagd (onder) (Haldimann, 2008) 
 

2.11 Restdraagcapaciteit voor verschillende floatglastypes (Haldimann, 2006) 
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Laagopbouw gerelateerde ontwerpstandpunten conform 
aangehaalde enquête (Bos & Nijsse, 2008): 

• Glazen vloerpaneel: Drielaagse constructies hebben 
duidelijk de voorkeur, waarbij de bovenlaag even-
tueel kan dienen als beschermlaag. Twee lagen zou 
als optie kunnen worden beschouwd, mits ther-
misch versterkt of ongehard glas is toegepast. 

• Glazen façadevin: Een enkele laag kan voldoen wan-
neer het gebied in nabijheid van de façade niet toe-
gankelijk is voor mensen. In andere gevallen wordt 
vaak twee lagen geprefereerd. 

• Glazen ligger: Bij voorkeur drielaagse ruiten, waarbij  
de twee buitenste lagen ter bescherming van de 
middenlaag dienen. Bij bezwijken van de buitenla-
gen dient de middenlaag over voldoende restdraag-
capaciteit te beschikken. Vice versa zouden de bui-
tenlagen de belasting kunnen opnemen indien de 
middenlaag bezwijkt. 

 
2.5.2 Tussenlaagmaterialen 
De tussenlaag kan in verschillende materialen worden 
uitgevoerd. Het betreffen kunststoffen of harsen, welke 
in meer of mindere mate een visco-elastisch gedrag 

vertonen. Dit betekent dat de materiaaleigenschappen 
afhankelijk zijn van de temperatuur alsmede van de be-
lastingduur. De mogelijkheden variëren zodoende per 
tussenlaagtype: PVB, ionoplastische tussenlagen, EVA, 
PC, PMMA of giethars. 
 
PVB 
In meer dan 95 procent van de gevallen wordt gelaagd 
glas uitgevoerd met een transparante PVB-folie (polyvi-
nyl-butyral). De populariteit hiervan is te danken aan de 
ruime hoeveelheid onderzoek en gebruikservaring die 
bestaat met betrekking tot dit materiaal. Tevens zijn 
normen als NEN 2608 en NEN-EN-ISO 12543 op PVB 
gebaseerd. Helaas betreft PVB een zacht en relatief 
zwak materiaal. Het kent een sterk visco-elastisch ge-
drag, waardoor onder meer de afschuivingsmodulus bij 
hogere temperaturen en langeduurbelastingen aanzien-
lijk gereduceerd wordt. De folie verweekt naarmate de 
temperatuur oploopt. Voor langdurige belasting geldt 
dat geen enkele samenwerking in rekening mag wor-
den gebracht, waardoor gerekend moet worden met 
een stapeling van losse glasplaten (afbeelding 2.12). 
Belangrijk aspect daarnaast is dat PVB zich boven de 
80°C kan losmaken van het glas, waardoor geen bin-
ding tussen de glasplaten resteert. Dit fenomeen wordt 

2.12 Vervorming en spanning-rekdiagram bij: 
 a: Geen samenwerking 
 b: Gedeeltelijke samenwerking 
 c: Volledige samenwerking  
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ook wel delaminatie genoemd. In de praktijk wordt de-
ze temperatuursgrens echter zelden behaald, waardoor 
delaminatie geen wezenlijk risico vormt. 
 
SG 
Een verbeterde samenwerking bij langdurige belasting 
is mogelijk door toepassing van een ionoplastische of 
ionomerische tussenlaag, hierna SG genoemd (naar de 
bekende merknaam van DuPont™: SentryGlas®). De af-
schuivingsmodulus ligt onder dezelfde condities voor 
vrijwel elke belastingsduur en temperatuur vele malen 
boven de waarde van PVB. Voor zeer kortdurende be-
lastingen zijn de waarden ongeveer gelijk. Een tweede 
voordeel betreft het feit dat de elasticiteitsmodulus voor 
SG hoger ligt, waardoor na breuk minder vervorming 
ontstaat. Dit alles is echter nog onderwerp van onder-
zoek en niet genormeerd. Vanwege het gebrek aan er-
varing met SG en het ontbreken van gerelateerde norm-
geving wordt het materiaal op dit moment nog relatief 
weinig toegepast in de bouwpraktijk. Gesteld wordt 
bijvoorbeeld dat het materiaal zou kunnen delamineren 
bij lage temperaturen.[2-7] Dit verlies van samenhang is 
volkomen onacceptabel voor bouwconstructies. Tevens 
bezit SG een afwijkend thermisch gedrag ten opzichte 
van glas, waarvan de effecten op lange termijn nog niet 

zijn uitgekristalliseerd. Doordat nog niet alle producen-
en in staat zijn SG te verwerken, is de verkrijgbaarheid 
bovendien beperkt. 
 
EVA, PMMA, PC en giethars 
Naast PVB en SG bestaat de mogelijkheid tot toepas-
sing van EVA (ethyleenvinylacetaat), PMMA (polyme-
thylmethacrylaat: plexiglas), PC (polycarbonaat) en giet-
hars. Rondom deze materialen bestaan echter nog rela-
tief veel onduidelijkheden met betrekking tot het visco-
elastische gedrag. De toepassing van deze materialen in 
bouwconstructies is om die reden beperkt.  
 
Aangezien nader onderzoek naar tussenlaagmaterialen 
buiten het kader van dit onderzoek valt, wordt in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van PVB en SG als moge-
lijke tussenlaagmaterialen. Berekening met deze ma-
terialen zal uitwijzen welk materiaal de meest gunstige 
invloed heeft op het systeem. Daarbij zal gebruik wor-
den gemaakt van materiaalgegevens op basis van be-
staande onderzoeksdata, alsmede op basis van fa-
brieksopgaven (zie systeemanalyse; hoofdstuk 4). 
 
 

2.13 Aanbrengen van PVB-folie 
(Wurm, 2007) 
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2.5.3 Veiligheidsaspecten bij gelaagd glas   
Bij toepassing van gelaagd glas dient in beginsel reke-
ning te worden gehouden met breuk van één of meer-
dere glaslagen. Te denken valt aan breuk door vandalis-
me of door (puntvormige) stootbelasting tijdens werk-
zaamheden. De restdraagcapaciteit ondervangt het na-
deel van algehele brosse breuk. Bepaling van de rest-
draagcapaciteit van ongebroken glaslagen zou kunnen 
plaatsvinden op basis van veiligheidsfactoren conform 
de bruikbaarheidsgrenstoestand. Bij bezwijken van de 
ruit in zijn geheel kan enige restdraagcapaciteit worden 
behaald uit het eerder genoemde interlockeffect. Te-
vens dient in ogenschouw te worden genomen dat be-
zwijken van de gehele ruit niet mag leiden tot bezwij-
ken van het totale constructiesysteem. Om die reden 
kan een tweede draagweg gewenst zijn (mogelijkerwijs 
eveneens via een glasconstructie). Bij horizontale glas-
toepassing is bovendien van belang dat een bezweken 
ruit niet naar beneden kan komen. Het vallen van het 
element kan voorkomen worden door een voldoende 
draagkrachtige bevestiging, ook na breuk, zodat het 
gebroken glas op hoogte blijft hangen (afbeelding 
2.14). Het gevaar van eventueel losgeraakte, vallende 
scherven kan worden gereduceerd door toepassing van 
gehard glas.  

2.5.4 Draagcapaciteit van gelaagd glas 
Mede vanwege de visco-elastische tussenlaag is de ca-
paciteit van gelaagd glas van meerdere factoren afhan-
kelijk. Hierbij zijn in beginsel de volgende aspecten van 
belang:  

• Glastype; 
• Temperatuur; 
• Belastingduur; 
• Oplegcondities (twee-, drie-, vierzijdig of punt-

vormig); 
• Belastingcondities (lijn- of puntlast in het plaatveld 

of aan de plaatrand of gelijkmatig verdeelde lasten). 

De invloed van de temperatuur is met name afhankelijk 
van het toegepaste tussenlaagmateriaal. Effecten met 
betrekking tot de belastingduur zullen echter zowel van 
het tussenlaagmateriaal als van het glas afhankelijk zijn, 
aangezien het glas eveneens verouderd (zie tijdsafhan-
kelijke factoren; §2.3.2). Tevens spelen de opleg- en 
belastingcondities een bijzondere rol. Dit laatste niet 
alleen vanwege het feit dat de glassterkte lokaal kan 
worden overschreden, maar ook vanwege het feit dat 
plaatselijk een gewijzigde samenwerking tussen de glas-
lagen kan bestaan als gevolg van spanningsconcentra-
ties (al dan niet langs een vrije rand). 

2.14 Bezweken ruit, SGP-gelaagd. De bevestiging is in staat de 
ruit ook na breuk te dragen. Ook PVB-folie is hiertoe in 
staat, maar vertoont een aanzienlijk minder stijf gedrag 

 (DuPont, 2005) 
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2.6 Beschikbare maten en toleranties 

2.6.1 Breedte en lengte 
Ongehard floatglas is standaard beschikbaar in zogehe-
ten jumbomaten: breedte 3,21 m, lengtes 4,50 m, 5,10 
m of 6,00 m. Thermisch gehard glas kan eveneens tot 
3,21 μ 6,00 m2 geleverd worden, maar de meeste fa-
brikanten hanteren maximum afmetingen van 2,50 μ 
4,00 m2. Voor thermisch gehard glas geldt bovendien 
dat het maximale gewicht is begrensd op 1 ton (zeer 
uitzonderlijk is 2 ton mogelijk). In unieke gevallen kun-
nen glasafmetingen groter dan de jumbomaten bereikt 
worden door meerdere glasplaten in verband op elkaar 
te lijmen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de con-
structieve samenwerking.   
 
Vanwege maatafwijkingen zal een ruit zelden exact con-
form de opgegeven geometrie geleverd worden (afbeel-
ding 2.16a). De toleranties zijn vastgelegd door middel 

van de parameter t. De parameterwaarden zijn voor on-
gehard floatglas genormeerd in NEN-EN 572-2. Voor 
thermisch gehard en gelaagd glas zijn aanvullende to-
leranties beschikbaar, genoemd in respectievelijk NEN-
EN 12150-1 en NEN-EN-ISO 12543-5 (overzicht norm-
waarden: Afbeelding 2.16b).  

2.6.2 Dikte 
Floatglas is beschikbaar in diktes van 3 t/m 25 mm. Dit 
betreffen nominale diktes, ofwel de diktes zonder cor-
rectiefactoren. Voor ontwerpberekeningen dient de to-
lerantie hierop in mindering te worden gebracht, zoals 
voor floatglas genoemd in NEN-EN 572-2:1994 (afbeel-
ding 2.15). 
  
Thermisch gehard glas dient minimaal 4 mm dik te zijn 
om een goede inwendige spanningsverdeling te kun-
nen opbouwen. De maximale dikte varieert van 12 mm 
voor thermisch versterkt glas tot 19 mm voor thermisch 
voorgespannen glas. 25 mm is slechts haalbaar in uit-
zonderlijke gevallen. Grotere diktes voor thermisch ver-
sterkt glas zijn niet mogelijk met het oog op de kwali-
teitscontrole.  
 
Gelaagd glas kent een dikte die naast de afzonderlijke 
glaslaagdiktes afhankelijk is van de tussenlaagdikte(s). 
De tussenlaagdikte betreft voor PVB een meervoud van 
de foliedikte: 0,38 mm. SG wordt daarentegen toege-
past in plaatvorm met diktes van 1,52 en 2,28 mm (SG 
platen zijn overigens beperkt in afmeting tot 2,5 μ 3,0 
m2). De toleranties voor tussenlaagdiktes zijn algemeen 
genormeerd in NEN-EN-ISO 12543-5. Bij het uitvoeren 

nominale glasdikte 
[mm] 

tolerantie  
[mm] 

dikte; rekenwaarde  
[mm] 

3 - 4 - 5 - 6 ± 0,2 2,8 - 3,8 - 4,8 - 5,8 

8 - 10 - 12  ± 0,3 7,7 - 9,7 - 11,7 

15 ± 0,5 14,5 

19 - 25*1 ± 1,0 18,0 – 24,0*1 
            *1 Sporadisch leverbaar _. 

2.15 Glasdiktetoleranties conform NEN-EN 572-2:1994 
 

2.16ab Maattoleranties conform Europese normen 
 

 
 

2.16a 
 

2.15 
 

2.16b       
  

T O L E R A N T I E ;  t   [ m m ] 

thermisch gehard floatglas 
[NEN-EN 12150-1:2000] 

gelaagd glas (afhankelijk van de kleinste laagdikte) 
[NEN-EN-ISO 12543-5:1998] 

b of h < 1,1 m b of h < 1,5 m b of h < 2,0 m b of h < 2,5 m b of h > 2,5 m 

nominale 
dikte 
[mm] 

floatglas 
[NEN-EN  

572-
2:1994] 

b of h < 
2,0 m 

2,0 m <   
b of h  

< 3,0 m  

b of h > 
3,0 m tlaag <  

10 mm 
tlaag > 

10 mm 
tlaag <  

10 mm 
tlaag > 

10 mm 
tlaag <  

10 mm 
tlaag > 

10 mm 
tlaag <  

10 mm 
tlaag > 

10 mm 
tlaag <  

10 mm 
tlaag > 

10 mm 

t ≤ 8 mm ± 2,0 
+ 3,0 
- 2,0 

+ 3,0 
- 2,0 

+ 4,5 
- 2,5 

+ 5,0 
- 3,0 

8 mm <  
t 

≤ 12 mm 

± 2,5*2 ± 3,0 ± 4,0 

t > 12 

± 5 mm 

± 3,0 ± 4,0 ± 5,0 

+ 2,5 
- 2,0 

+ 3,5 
- 2,0 

+ 3,5 
- 2,0 

+ 4,5 
- 3,0 

+ 3,5 
- 2,0 

+ 5,0 
- 3,5 

+ 5,0 
- 3,0 

+ 6,0 
- 4,0 

+ 5,5 
- 3,5 

+ 6,5 
- 4,5 

    *2 alleen van toepassing op horizontaal gehard glas, voor verticaal gehard glas geldt een tolerantie van ± 3,0 
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van ontwerpberekeningen conform de norm is  de tus-
senlaagdikte niet altijd van belang. De berekeningswij-
ze, beschreven in NEN 2608-2:2007 §8.1, maakt ge-
bruik van een effectieve dikte, welke afhankelijk is van 
volledige of gedeeltelijke samenwerking. Discutabel lijkt 
echter dat bij gedeeltelijke samenwerking een effectie-
ve dikte kan resteren die kleiner is dan de som van de 
afzonderlijke laagdiktes. Nadere analyse van de genor-
meerde vergelijking valt echter buiten het kader van dit 
onderzoek. 
 
2.6.3 Vlakheid 
Naast de genoemde maatafwijkingen, bestaan afwijkin-
gen in het vlak. Dit betekent dat een vlakke ruit niet ge-
heel vlak zal zijn na productie. Deze imperfectie van de 

vlakheid, e* genoemd, is in rekening gebracht bij bepa-
ling van de kniktheorie (Haarhuis, 2009). De imperfectie 

wordt afhankelijk gesteld van de glaslengte l en vari-
eert sterk per glastype. Zo kent floatglas zeer geringe 

imperfecties, e* < l / 2000, terwijl voor thermisch ge-
hard glas de imperfectie door de nabehandeling kan 

oplopen tot zelfs l / 350 (Luible, 2004b). De maximale 
imperfecties worden dus gevonden voor thermisch ge-
hard glas, waarvoor de toleranties zijn genormeerd in 
NEN-EN 12150-1 en EN572-2 (afbeelding 2.17). Daarbij 

worden twee grenswaarden onderscheiden: 
• Globale grenswaarde: De imperfectie over de totale 

elementlengte; 
• Lokale grenswaarde: De imperfectie over een lokale 

lengte van 300 mm. 
 
Het verschil tussen de globale en lokale grenswaarde 
wordt geïllustreerd in afbeelding 2.18, waarbij uitge-

gaan is van een denkbeeldige ruit, l = 500 mm, die op 
twee manieren vervormt.  
 
De normbladen laten zien dat de tolerantie afhangt van 
het hardingsproces: horizontaal of verticaal gehard. Het 
verticale hardingsproces betreft het klassieke hardings-
proces, waarbij glasplaten aan klemmen worden op-
gehangen. De klemmen zorgen echter voor blijvende 
beschadiging van de glasplaat; de zogeheten ‘tong 
marks.’ Mede om die reden wordt tegenwoordig het 
overgrote deel gehard glas horizontaal geproduceerd, 
onder meer door de grote productenten zoals Saint-
Gobain. Dit betekent dus dat de imperfectie maximaal 

0,003 l = l / 333 over het totale element zal mogen be-
dragen bij lengtes groter dan 500 mm, aangezien de 
globale imperfectie bij dergelijke lengtes maatgevend is 
voor de imperfectie. De lokale imperfectie is slechts 

 
2.17 Imperfectiegrenswaarden conform EN572-2:1994 en NEN-EN 12150-1:2000 

 
2.18 Globale en lokale imperfectie van de vlakheid, toegelicht  

aan de hand van twee denkbeeldige ruiten 
 

 
 
  

maximale waarden; 
lengteafhankelijk hardings- 

proces 
type glas 

globaal 
[mm/mm] 

lokaal 
[mm/ 300 mm] 

floatglas  
conform 
EN572-2 

0,003 0,5 
horizontaal 

overig 0,004 0,5 

verticaal alle 0,005 1,0 

 
  

 

2.17 
 

2.18 
 

ZOWEL GLOBALE ALS LOKALE IMPERFECTIE 
VOLDOET VOOR RUIT 1 EN 2 
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over een lengte van 300 mm van invloed. Voor kleinere 
elementen zal de radius van de globale kromming dus-
danig klein worden dat de lokale imperfectie maatge-
vend wordt. Dergelijke kleine elementafmetingen zijn 
echter niet van toepassing gedurende dit onderzoek.  
 

2.6.4 Laagpositieverschillen 
Bij toepassing van gelaagd glas dient aandacht te wor-
den geschonken aan mogelijke verschillen tussen de 
posities van de lagen. Hierdoor zullen de zijkanten van 
de ruit niet perfect vlak zijn, maar verspringen de laag-
kanten ten opzichte van elkaar (afbeelding 2.20). Dit 
betekent dat excentriciteiten kunnen ontstaan bij intro-
ductie van belastingen. De afwijkingen kunnen oplopen 
tot 6 mm bij grote glasafmetingen. De toleranties zijn 
genormeerd in NEN-EN-ISO 12543-5 (afbeelding 2.19). 
 
De toleranties kunnen ook voor kleinere glasafmeting-
en van grote invloed zijn, bijvoorbeeld ter plaatse van 
bevestigingsgaten. In geval van gehard glas is vlakslij-
pen van de zijkanten geen optie, aangezien daarbij het 
inwendig evenwicht verloren zou gaan (zie gehard glas; 
§2.4). 

2.7 Gedrag bij brand 

Glas is een onbrandbaar materiaal. Het materiaal zal 
dientengevolge niet bijdragen aan een mogelijke brand 
en kan onbeperkt worden toegepast in brand- en rook-
vrije vluchtroutes. Een brandwerende scheiding kan door 
onbehandeld floatglas echter niet worden gevormd. De-
ze beperking wordt veroorzaakt door het feit dat glas 
in geval van brand al snel zal bezwijken ten gevolge van 
temperatuursverschillen tussen het glasoppervlak en de 
glasranden. De hiermee gepaard gaande uitzettings-
verschillen zorgen voor thermische spanningen, die bij 
het overschrijden van de sterkte zullen zorgen voor 
breuk van de ruit. Het kritieke temperatuursverschil 
waarbij dit plaatsvindt bedraagt 40 °C voor ongehard 
floatglas, alsmede 140 °C voor gehard glas. Er is echter 
de mogelijkheid tot het aanbrengen van stralingsbe-
perkende coatings of opschuimende tussenlagen die 
thermische breuk voorkomen. Deze mogelijkheden en 
de wijziging van eigenschappen door brand zijn nader 
omschreven in het vooronderzoek (Haarhuis, 2009). De 
ontwikkelde schaalconstructie wordt in dit onderzoek 
niet getoetst op brandbelasting. Dit vanwege het feit 
dat het systeem beoogd is als dakconstructie, waarvoor 
geen eisen aan de brandwerendheid worden gesteld. 

nominale afmeting, 
breedte b of hoogte h 

[mm] 

positietolerantie  
[mm] 

b, h ≤ 1000 ± 2,0 

1000 < b, h ≤ 2000 ± 3,0 

2000 < b, h ≤ 4000 ± 4,0 

b, h > 4000 ± 6,0 

  

 

 
2.19 Laagpositietoleranties conform NEN-EN-ISO 12543-5   

(Wurm, 2007) 

 
2.20 Laagpositieverschil in beeld  

(Wurm, 2007) 

 

2.19 
 

2.20 
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3 
SYSTEEMONTWIKKELING 

De constructieve capaciteiten van glas bieden interessante mogelijkheden voor 
toepassing in transparante, vormactieve constructies, zoals schalen. Glas kan in 

dergelijke systemen een dragende en scheidende functie vervullen, hetgeen kan  
leiden tot een efficiënte integratie van constructie en vormgeving. Optimale ont-
wikkeling van dit concept moet resulteren in een maximaal transparant construc-

tiesysteem. In dit hoofdstuk wordt deze ontwikkeling kwalitatief beschreven.  
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3.1 Vooronderzoek 

De basis voor de systeemontwikkeling vormt het on-
derzoek naar de meest efficiënte stabilisatiemethode, 
welke beschreven is in het vooronderzoek (Haarhuis, 
2009). Beschouwd zijn verschillende methodes om de 
schaalwand te voorzien van momentcapaciteit, alsmede 
om de schaalwand op te bouwen uit scharnierend ge-
koppelde ruiten. Scharnierende koppeling vraagt om 
aanvullende stabilisatiemaatregelen, zoals kabels. Te-
vens zijn eigen ontworpen stabilisatiemethodes in be-
schouwing genomen, alsmede meer excentrieke moge-
lijkheden zoals vakwerk- en vouwwandstructuren.  
 
Op basis van onder meer de krachtswerking, uitvoer-
baarheid en esthetica zijn de stabilisatiemethoden be-
oordeeld. De meeste potentie voor nader onderzoek 
werd geboden door een bestaand kabelprincipe, ont-
wikkeld door Vladimir Shukhov (afbeelding 3.1a). Dit 
principe kenmerkt zich door meerdere scharnierend 
gekoppelde elementen in een boogvorm, waarbij elk 
knooppunt door middel van twee kabels is verbonden 
met de systeemopleggingen. Uitzondering hierop be-
treffen de knooppunten direct boven de opleggingen, 
alwaar slechts één kabel naar de oplegging kan worden 

gespannen. De kabels fixeren alle knooppunten in hori-
zontale richting. Verticale drukbelastingen worden via 
de schaalwand afgedragen. Dit betekent dat de knoop-
punten gefixeerd zijn zolang de druk in de schaalwand 
behouden blijft. Het systeem waarborgt de stabiliteit 
zowel in voorgespannen (actieve) als niet-voorgespan-
nen (passieve) situatie. Het uitgangspunt voor de ont-
wikkeling betreft echter een licht voorgespannen situa-
tie, waarbij systeemvervormingen sterk beperkt worden 
en de doorhanging van kabels wordt gereduceerd.  
 
In geval van voorspanning is sprake van resulterende 
krachten uit de kabels die bijna radiaal naar binnen ge-
richt zijn (afbeelding 3.1b). In wezen is een parallel te 
trekken met een eenvoudige ballon, echter met omge-
keerde krachtswerking: De inwendige overdruk wordt 
vervangen door een inwendige onderdruk. Dit resul-
teert in een op druk belaste schaalwand, in plaats van 
een op trek belaste ballonwand. Systeemvervormingen 
bij een arbitraire excentrische belasting kunnen, na ver-
groting, eveneens vergeleken worden met een ballon 
(afbeelding 3.1c). De werkelijkheid is echter complexer 
dan een ballon, doordat lokaal kabelkrachten afnemen, 
terwijl deze op andere punten toenemen (zie systeem-
analyse; hoofdstuk 4). 

3.1 Shukhov stabilisatieprincipe 
a. Schematische weergave 
b. Resulterende krachten 
c. Sterk vergrote vervorming bij  
c. arbitraire excentrische belasting 
 
 
 
 

3.1a 
 

3.1b 
 

3.1c 
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De kenmerkende voordelen van het systeem betreffen 
de relatief lage normaaldrukkrachten in de schaalwand, 
de lage kabelkrachten en de gelijkmatige verdeelde ka-
bels, welke zich slechts concentreren ter plaatse van de 
opleggingen. Dankzij het ontbreken van kabelconcen-
traties elders in de open ruimte onder de schaalwand, 
wordt de aanwezigheid van de kabels nauwelijks bena-
drukt. Dit in tegenstelling tot de situatie bij kabelspin-
structuren, zoals bekend van het Maximilian Museum 
(zie §1.1, afbeelding 1.2). Vanwege de relatief lage nor-
maaldrukkrachten kunnen daarnaast grote overspannin-
gen worden behaald, mits spanningen ter plaatse van 
de verbindingen niet maatgevend zijn. Deze lokale span-
ningen blijven echter beperkt vanwege de lage kabel-
krachten. Bovendien kunnen dankzij deze kabelkrach-
ten zeer slanke kabels worden toegepast. Dit betekent 
een minder zichtbare kabelstructuur, ondanks de aan-
wezigheid van de vele kabels. 
 
In geval van het Shukhov-systeem kan worden gesteld 
dat de ervaring van een volledig vrije ruimte onder de 
schaalwand behouden blijft indien dunne kabels wor-
den toegepast. Dit is duidelijk het geval bij de dakcon-
structie van het GUM, het oorspronkelijke werk van 
Shukhov (afbeelding 3.3; zie ook §1.1, afbeelding 1.1).   

De aandacht van passanten wordt volledig gevestigd op 
de schaalwand en nauwelijks op de kabels. Ten opzich-
te van het GUM is echter nog een aanzienlijke winst te 
behalen in constructief en esthetisch opzicht. In con-
structief opzicht kan de hoeveelheid staal behoorlijk ge-
reduceerd worden door het glas als primair dragende 
constructie te gebruiken. Voorwaarde hierbij is dat ka-
beldimensies worden behouden of in het ideale geval 
gereduceerd. Dit laatste resulteert in esthetische winst, 
doordat de visuele aanwezigheid van de kabels wordt 
beperkt. Hierbij dient echter oog te worden gehouden 
voor enkele nadelen van het systeem. Deze hebben be-
trekking op de montage, alsmede op de kleine hoek 
tussen de kabels en de schaalwand. Deze kleine hoek 
kan tot gevolg hebben dat kabels fysiek samenvallen 
met het glas, indien de hartlijnen van het systeem sa-
menkomen in één punt (afbeelding 3.2). Excentrische 
krachtsinleiding is een optie, maar de effecten hiervan 
verdienen nader onderzoek. Daarnaast vraagt de mon-
tage om specifieke aandacht, aangezien meerdere ka-
bels moeten worden voorgespannen. Vanwege de on-
derlinge invloed van de kabels is het voorspannen mo-
gelijk een complexe aangelegenheid. Dit dient zowel in 
theoretische als in praktijk gerelateerde zin nader be-
schouwd te worden.  

3.3 
 

3.2 
 

3.2 Fysiek samenvallen van kabels en glas bij  
centrische inleiding van kabelkrachten 
 

3.3 GUM, Moskou, Rusland. Nauwelijks zichtbare kabels 
 Arch.: A.N. Pomerantsev, Constr.: V.G. Shukhov  

(Broeders, 2009) 
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3.2 Conceptueel ontwerp 

3.2.1 Randvoorwaarden 
Gedurende het vooronderzoek (Haarhuis, 2009) is een 
conceptueel ontwerp ontwikkeld. De ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden op basis van de doelstelling zoals deze 
is beschreven in paragraaf 1.2.  
 
Een belangrijk uitgangpunt betrof de constructieve opti-
malisatie, waaruit de voorwaarde is voortgekomen dat 
de belastingafdracht in het vlak van het glas volledig lijn-
vormig dient plaats te vinden. Met het oog op de es-
thetica wordt daarnaast bij voorkeur een vlak ogende 
schaalwand gerealiseerd, wat vraagt om afgevlakte of 
wellicht geïntegreerde verbindingselementen. De afme-
tingen van niet-transparante elementen dienen daarbij 
geminimaliseerd worden, zodat maximale transparan-
tie wordt bereikt. De ondergrens voor de elementafme-
tingen zal nader bepaald worden op basis van de optre-
dende spanningen in relatie met de esthetica. 
 
Gezien het ontwerpkader, constructies voor schaalda-
ken, is het denkbaar dat het systeem in aanzienlijke 
lengtes wordt gerealiseerd. Winkelstraten met lengtes 
van 100 meter of meer zijn geen uitzondering. Om die 

reden is als randvoorwaarde gesteld dat eenvoud en re-
petitie in zowel montage als elementproductie moet be-
staan. Gestreefd moet worden naar gelijke elementaf-
metingen per systeemtoepassing, zodat serieproductie 
tot de mogelijkheden behoort.   
 
Bij de ontwikkeling is ten slotte de restdraagcapaciteit 
na bezwijken van een onderdeel van belang. Daarbij 
dienen in beginsel twee bezwijkscenario’s in ogen-
schouw te worden genomen, zijnde breuk van een ruit, 
alsmede bezwijken van enkele of meerdere kabels.  

De randvoorwaarden geresumeerd: 
• Lijnvormige belastingafdracht in het glasvlak; 
• Vlakke schaalwand met een maximale transparantie; 
• Eenvoud en repetitie in montage en productie; 
• Restdraagcapaciteit bij breuk van een ruit of bezwij-

ken van enkele of meerdere kabels. 
 

3.2.2 Conceptueel ontwerp in detail 
Het conceptontwerp is gebaseerd op analyse van de in 
paragraaf 3.1 beschreven kabelstructuur van Shukhov. 
Het constructieschema van deze structuur laat zien dat 
louter sprake is van scharnierende knooppunten. Nor-
maal- en dwarskrachten dienen hier te worden overge-

3.4 Conceptontwerp; Principeweergave van de dwarskrachtoverdracht 
 

3.4 
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dragen, zonder rotaties te verhinderen. In plaats van bei-
de krachten onder te brengen in een enkele verbinding, 
wordt nu voorgesteld deze afzonderlijk over te dragen. 
Het beoogde doel betreft een lijnvormige overdracht 
van normaalkrachten via de voegen, zodat de normaal-
drukkrachten worden verdeeld over het gehele opper-
vlak van de voeg en glasrand. Hierdoor blijft de normaal-
spanning in het gehele systeem relatief laag. De relatief 
lage dwarskrachten kunnen worden overgedragen door 
een klein (stalen) verbindingselement ter plaatse van de 
ruithoeken. Dit verbindingselement is feitelijk niet meer 
dan een blokje dat tussen de twee toplagen van een 
drielaagse ruit wordt geplaatst (afbeelding 3.4). De func-
tie van het verbindingselement wordt duidelijk wan-
neer de twee ruiten ten opzichte van elkaar onder een 
hoek worden geplaatst (afbeelding 3.5). Indien in dat 
geval een naar beneden gerichte kracht op het element 
wordt geïntroduceerd zou een gelijkmatig verdeelde 
normaaldrukkracht in de ruiten en voeg ontstaan. Het 
verbindingselement zal echter in geen geval normaal-
drukkrachten opnemen. Om te voorkomen dat de rui-
ten tegen het verbindingselement zullen drukken, maar 
bovenal om het normaalkrachtoppervlak te maximalise-
ren, is de terugliggende laag in langsrichting geplaatst 
(afbeelding 3.5, rood gemarkeerd). De puntvormige be-

lasting op het glas blijft beperkt tot de dwarskrachten 
op het glas, welke worden geïntroduceerd door de lage 
kabelkrachten. 
 
Bij toepassing van een stabiliserend kabelsysteem kan 
het beschreven concept worden uitgebreid tot een vol-
waardige schaalconstructie. Uitgaande van het Shukhov 
stabilisatieprincipe, en de daarmee gepaard gaande radi-
aal gerichte resulterende krachten, lijkt een cirkelboog-
structuur een logische keuze. Deze geometrie is te re-
lateren aan de bolvorm van een ballon, zoals toegelicht 
in paragraaf 3.1. Onafhankelijk van de vraag naar de 
constructief optimale vorm, kan worden gesteld dat 
een cirkelboogvorm grote voordelen biedt ten aanzien 
van montage en productie. Elke hoek en daarmee elk 
verbindingselement is namelijk exact hetzelfde. Alle kop-
pelingen kunnen hiermee op dezelfde wijze worden ge-
produceerd en gemonteerd.  
 
Restdraagcapaciteit na bezwijken van een onderdeel 
wordt gecreëerd door het verbindingselement op een 
kruising van vier panelen te plaatsen (afbeelding 3.6) 
Gedurende de conceptfase is gesteld dat bij bezwijken 
van een ruit de belasting op aangrenzende, intacte rui-
ten kan worden overgedragen. Indien niet een ruit, 

3.5 
 

3.5 Conceptontwerp; Normaalkrachten in het glas als gevolg 
van verticale (kabel)krachten op het verbindingselement  
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maar een kabel bezwijkt, kan het aangrenzende kabel-
vlak belastingen overnemen. Mogelijk optredende ver-
vormingen dienen te worden beschouwd bij voortzet-
ting van de ontwikkeling (zie restdraagcapaciteit, §3.3.5). 
 
Het nadeel van de Shukhov kabelstructuur betreft de 
kleine hoek tussen de kabels en de schaalwand die kan 
optreden bij centrische inleiding van krachten (zie §3.1, 
afbeelding 3.2). Gedurende de conceptfase is gedacht 
dit te kunnen oplossen door de kabels tot in de voeg 
tussen de ruiten door te trekken (afbeelding 3.6). Op 
deze manier zouden de hartlijnen van het systeem in 
alle gevallen kunnen samenvallen, waardoor buigende 
momenten door excentriciteiten worden verhinderd. De 
koppeling tussen het element en de kabels zou kunnen 
worden uitgevoerd als een gat waarin een schroefdraad 
wordt getapt. Via een draadeind en een spanschroef 
wordt de kabel op deze manier aan het verbindingsele-
ment bevestigd. Deze kabelbevestigingsmethode is ech-
ter niet praktisch. Mogelijke problemen zijn te voorko-
men door het definiëren van aanvullende randvoorwaar-
den, alvorens de ontwikkeling door te zetten (zie aan-
vullende randvoorwaarden, §3.3.1). De werking van 
het conceptuele ontwerp is hieraan voorafgaand reeds 
vastgesteld met een schaalmodel (afbeelding 3.7). 

3.3 Definitief ontwerp 

3.3.1 Aanvullende randvoorwaarden 
Met het oog op de (on)mogelijkheden van het concep-
tuele ontwerp, zijn een aantal aanvullende randvoor-
waarden gedefinieerd. Deze randvoorwaarden hebben 
de basis gevormd voor het nader te beschrijven defini-
tieve ontwerp.  
 
Wijzigingen bleken nodig ten aanzien van de geometrie 
op detailniveau. Dit volgde uit een prematuur rekenmo-
del, dat heeft aangetoond dat het (stalen) verbindings-
element niet positievast is. Het element zou verplaatsen 
als gevolg van de diagonale resulterende kabelkrachten 
(afbeelding 3.8). Gedurende de conceptfase werd ech-
ter verondersteld dat de wrijving tussen het staal en de 
oplegrubbers, alsmede de hoek tussen de aangrenzende 
ruiten, de verplaatsing van het element zou verhinderen. 
 
Aanvullende randvoorwaarden zijn tevens gesteld ten 
aanzien van de kabelbevestiging. Het conceptuele ont-
werp vraagt om een complexe kabelschroefkoppeling, 
verwerkt in de voeg. Daarbij zou per koppeling een 
boorgat onder een andere hoek moeten worden gere-
aliseerd, evenwijdig gericht aan de kabel. De kabels in 

3.6 Schaalverbinding: Conceptueel ontwerp  
 
3.7 Schaalmodel op basis van het conceptuele ontwerp 
 Overspanning: 500 mm, hoogte: 155 mm. Ruiten: Drielaags plexiglas, 100x100 mm, laagdikte 2 mm 

 

3.6 
 

3.7 
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het definitief ontwerp moeten daarentegen op univer-
sele wijze met het verbindingselement verbonden kun-
nen worden, onafhankelijk van de kabelrichting. Daar-
naast zal enkele, maar ook dubbele kabelbevestiging 
met minimale introductie van excentriciteiten mogelijk 
moeten zijn. De enkele kabelbevestiging is benodigd ter 
plaatse van de twee knooppunten direct boven de 
opleggingen (afbeelding 3.9).  
 
Met betrekking tot bezwijkscenario’s verdient het ver-
vangen van onderdelen nadere aandacht. In geval van 
het conceptuele ontwerp is het onmogelijk een ruit te 
vervangen na breuk. Daarnaast is het wenselijk bij even-
tuele heronderstempeling enkele kabels te kunnen de-
monteren. Een dergelijke demontage is eveneens een 
vereiste bij het eventueel bezwijken van kabels. Naast 
ruitvervanging zal om die reden het vervangen van ka-
bels in beschouwing moeten worden genomen. 
 
Aanvullend op het bovenstaande zal oog moeten wor-
den gehouden voor bouwfysische aspecten, waaronder 
beluchtings- en isolatiemogelijkheden. Ook is een ge-
schikte productietechniek voor de relatief kleine verbin-
dingselementen van belang, aangezien deze in grote 
hoeveelheden geproduceerd moeten kunnen worden. 

Ten slotte zijn de initieel gestelde randvoorwaarden ook 
hier van toepassing, betrekking hebbende op construc-
tieve optimalisatie en maximale transparantie (zie rand-
voorwaarden voor het conceptueel ontwerp; §3.2.1). 
Gerelateerd aan de transparantie verdienen met name 
de voegrubbers extra aandacht, aangezien een conven-
tioneel (zwart) rubber niet wenselijk is met het oog op 
het transparante glas.  
 
De aanvullende randvoorwaarden geresumeerd: 
• Plaatsvast verbindingselement, ook bij diagonaal 

gerichte krachten; 
• Variabele kabelverbindingshoek; 
• Enkele én dubbele kabelbevestiging is vereist; 
• Minimale excentriciteit uit kabels; 
• Vervangingsmogelijkheden bij breuk van ruiten; 
• Optioneel bij breuk: Demontabele kabels; 
• Bouwfysisch te verantwoorden systeem; 
• Elementen in grote hoeveelheden te produceren. 

Bestaande randvoorwaarden die van belang blijven: 
• Vlakke schaalwand met maximale transparantie; 
• Eenvoud en repetitie in montage; 
• Restdraagcapaciteit bij breuk van een ruit of 

bezwijken van enkele of meerdere kabels. 

3.8 
 

3.8 Schematische weergave van het ver- 
plaatsingsrisico in het conceptontwerp  

 
3.9 Knooppunten met enkele kabelbevestiging  
 

3.9 
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3.3.2 Eerste ontwerpoverwegingen 
Een realiseerbaar ontwerp zou slechts tot stand kunnen 
komen indien het verbindingselement in alle gevallen 
plaatsvast is. Om die reden is dit aspect met prioriteit 
behandeld. Omwille van volledige ontwerpvrijheid, is de 
montage van de kabels aanvankelijk buiten beschou-
wing gelaten. Dientengevolge is gedurende de eerste 
ontwerpoverwegingen uitgegaan van niets meer dan 
een drielaagse ruit en het verbindingselement, welke 
verondersteld werd in staal te realiseren (afbeelding 
3.10a). Tussen het glas en het verbindingselement zou 
daarbij een nader te bepalen rubber geplaatst worden.  
 
Een voor de hand liggende oplossing ter verhindering 
van de elementverplaatsing, betreft het verleggen van 
de terugliggende glaslaag. In plaats van evenwijdig aan 
de boog, zou deze dwars op de boogrichting kunnen 
worden geplaatst. Een rubber tussen het staal- en glas-
vlak, het stuikrubber, kan de horizontale krachten tus-
sen de stuikende materialen overbrengen (afbeelding 
3.10b). Dit brengt echter als groot nadeel met zich mee 
dat het gedrukte voegoppervlak wordt gereduceerd. De 
normaalkracht in het glasvlak kan immers slechts via de 
twee toplagen worden overgebracht, aangezien de mid-
denlaag over de hele voeglengte terugligt. Teneinde dit  

 
te voorkomen is gezocht naar alternatieven. 
 
Een mogelijke oplossing is betiteld als het ‘voegschot.’ 
Dit schot is gelast aan de boven- of onderzijde van het 
verbindingselement (afbeelding 3.10c, respectievelijk 
3.10d). Als gevolg hiervan kan de terugliggende laag in 
de oorspronkelijke richting blijven liggen, zoals is geïni-
tieerd bij het conceptuele ontwerp (zie eerder getoonde 
afbeelding 3.5). Normaalkrachten in het glasvlak kun-
nen in dat geval dus maximaal verdeeld worden over 
het volledige voegoppervlak.  
 
Het nadeel van een eventueel voegschot aan de boven-
zijde betreft het feit dat het afdichtende rubber aan de 
bovenzijde in tweeën gesplitst wordt. Dit betekent dat 
risico’s op lekkage toenemen. Deze risico’s zijn wellicht 
minimaal, maar eenvoudig en volledig te voorkomen 
door het schot aan de onderzijde te plaatsen. Bij de 
ontwikkeling zijn echter beide voegschotposities in be-
schouwing genomen, aangezien voor het definitief ont-
werp een meer doorslaggevende ontwerpfactor dan 
louter waterkering was gewenst. Deze factor is voort-
gekomen uit de kabelbevestiging, welke voorafgaand 
aan de nadere ontwikkeling wordt beschreven in §3.3.3. 

3.10 a. Variant 1: Oorspronkelijk conceptueel ontwerp 
 b. Variant 2: Gewijzigde oriëntatie van de tussenlaag 
 c. Variant 3: Voegschot aan de bovenzijde 
 d. Variant 4: Voegschot aan de onderzijde 

 

3.10a. Variant 1 
 

3.10b. Variant 2 
 

3.10d – Variant 4 
 

3.10c. Variant 3 
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3.3.3 Kabelbevestigingsmethode 
De keuze voor de juiste voegschotpositie, alsmede de 
geometrie daarvan, is vast komen te staan door onder-
zoek naar een geschikte kabelbevestigingsmethode. Eer-
ste ontwerpschetsen bleken al snel te complex, of de 
ontwerpen boden te weinig ruimte voor montage van-
wege de gewenste integratie in de voeg (afbeelding 
3.11). Om die reden is gesteld dat het systeem geas-
sembleerd moest kunnen worden met eenvoudiger, 
maar ook meer gangbare koppelingen. Bij voorkeur be-
troffen dit koppelingen uit bestaande, in serie gepro-
duceerde kabelsystemen. Tegelijkertijd is gezocht naar 
slanke koppelingen, vanwege het streven naar een be-
perkt aandeel staal. Met deze uitgangspunten is al snel 
een toevlucht gevonden in kabelsystemen hoofdzakelijk 
bestemd voor zeiljachten (afbeelding 3.12). Strakke en 
slanke systemen zijn hier de standaard, alsmede gepo-
lijst of geborsteld RVS. Bekende producenten van deze 
systemen betreffen onder meer het Zwitserse Brugg en 
het eveneens Zwitserse Jakob.  
 
Geïnspireerd door de bestaande producten, alsmede 
omwille van de in paragraaf 3.3.1 besproken randvoor-
waarde met betrekking tot enkele en dubbele kabelbe-
vestiging, leek de combinatie van een oog- en gaffel- 

 
koppeling een interessante optie (afbeelding 3.13). De 
oogkoppeling met inwendige draad, geleverd door de 
producent Brugg, past voor de gewenste maat namelijk 
exact in de gaffelkoppeling. Aan zowel het oog als de 
gaffel kan vervolgens een spanschroef bevestigd wor-
den (genaamd ‘wantspanner’ in de zeiljachtenwereld). 
De kabel wordt aan de spanschroef verbonden met een 
zogenoemde studterminal. Met dit concept kunnen zo-
wel één als twee kabels aan een enkele as gekoppeld 
worden, zonder de as excentrisch te belasten. De kabel 
met de oogkoppeling kan immers eenvoudig worden 
weggelaten, terwijl de as nog altijd symmetrisch wordt 
belast door de gaffelkoppeling. Bovendien zijn met dit 
concept verschillende hoeken tussen de schaalwand en 
de kabels mogelijk door middel van hetzelfde systeem, 
wat tevens betekent dat kleine rotaties, veroorzaakt 
door belastingen, geen enkel probleem vormen. De ka-
bels kunnen eenvoudig gedemonteerd worden door de, 
na kabelontspanning, verwijderbare as. 
 
Het ‘as’-bevestigingsconcept is te realiseren mits het te 
combineren is met het in paragraaf 3.3.2 genoemde 
verbindingselement. Hiertoe wordt het eerder genoem-
de voegschotprincipe nader in beschouwing genomen. 

3.11 Ontwerpschets op basis van het voegschot aan de onderzijde; complexe koppeling door kleine moeren 
 
3.12 Zeiljacht met wantspanners aan relingdraad (Schokker, 2009b) 
 
3.13 Mogelijke montage van kabels, gebruik makende van het Brugg productengamma 
 

 

 

as 

 

oog met inwendige draad 

 

gaffel met inwendige draad 

studterminal 

Brugg productfoto’s 
(Brugg, 2009) 
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3.3.4 Definitief ontwerp in detail 
Het as-bevestigingsprincipe is niet volledig verwerkbaar 
in de voeg, zoals aanvankelijk beoogd werd. Een lichte 
excentriciteit is echter aanvaardbaar geacht, mits daar 
een aanzienlijk montagegemak voor in de plaats zou 
komen. Dit heeft geresulteerd in toepassing van een 
voegschot aan de onderzijde, dat zowel verbreed als 
verlengd is met 10 millimeter (afbeelding 3.14). De ver-
breding van het schot is reden geweest om het begrip 
voegschot te vervangen door voegnok. De voegnok, nu 
14 millimeter breed, verhindert de verplaatsing van het 
verbindingselement, maar biedt door de verlenging bo-
vendien ruimte aan een boorgat met daarin een kleine 
as. De kabels kunnen met de in paragraaf 3.3.3 beschre-
ven gaffel- en oogkoppeling eenvoudig worden gemon-
teerd aan deze as. Het uitschuiven van de doorgaande 
as wordt voorkomen door twee kleine inbus stifttapjes 
(afbeelding 3.16). 
 
De bovenzijde van de as valt samen met de onderzijde 
van de polyurethaan voegdelen (afbeelding 3.20). De 
kabelkrachten worden dientengevolge met een excen-
triciteit van 22 millimeter ingeleid. Deze excentriciteit 
zorgt voor 5% toename van de spanningen in het glas, 
hetgeen als een acceptabele toename wordt beschouwd 

gezien het ontstane montagegemak (zie tevens systeem-
analyse; hoofdstuk 4). 
 
Met het beschreven voegnokprincipe en de kabelbeves-
tiging is de vormgeving van het verbindingselement in 
verticale richting grotendeels vastgelegd. Niet vastge-
legd is de exacte maatvoering, welke nader is bepaald 
aan de hand van een parameterstudie (zie systeemopti-
malisatie, hoofdstuk 5). De afgebeelde tekeningen en 
impressies zijn allen reeds gebaseerd op de optimale 
maatvoering. 
 
De oorspronkelijk beoogde spanschroeven (afbeelding 
3.13) zijn in het definitief ontwerp verplaatst naar de 
opleggingen (zie systeemopleggingen; §3.5). Hiermee is 
het aantal niet-transparante delen in nabijheid van de 
verbindingselementen tot een minimum teruggebracht. 
De kabelbevestiging kan nu volstaan met louter een 
oog- en gaffelterminal, welke af-fabriek reeds op de 
kabels worden geklemd. De kleine, zeer slanke termi-
nals worden evenals de spanschroeven geleverd door 
Brugg (afbeelding 3.17). 
 
Naast de reductie van de hoeveelheid staal is door toe-
passing van transparante rubbers getracht maximale 

3.14 
 

SCHAAL 1:1 



                                CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS   | 

 

    

SYSTEEMONTWIKKELING  ||  39

transparantie te bewerkstelligen. Zwarte, donkere voe-
gen worden zodoende vervangen door een helder, licht 
lijnenspel. Dit zorgt voor een bijzondere vorm van trans-
parantie. Hierbij worden glasvlakken geaccentueerd, wat 
resulteert in een esthetisch sterk benadrukte draagca-
paciteit van het glas. Aangezien geen transparant rub-
ber als conventioneel bouwmateriaal voorhanden was, 
is nader onderzoek verricht naar een geschikt rubber. 
Op basis van onder meer duurzaamheid en drukstijf-
heid is gekozen voor een massief en flexibel type ge-
goten polyurethaan, specifiek geproduceerd door In-
tercol bv (zie materialisatie en productie, §3.4.2). De 
flexibiliteit van dit materiaal is dusdanig groot dat even-
tuele randimperfecties en kleine laagpositieverschillen 
van de ruit kunnen worden gecompenseerd, zodat een 
maximaal belastbaar normaalkrachtoppervlak ontstaat. 
Het beoogde esthetische effect is met dit polyurethaan 
volledig tot zijn recht gekomen in het in hoofdstuk 6 te 
beschouwen experimentele model (afbeelding 3.19).  
 
Een druksterke lijm tussen de voegen en het glas waar-
borgt de waterdichtheid. Het betreft een transparante, 
weersbestendige tweecomponenten lijm welke tevens 
als naaddichting toepasbaar is, geleverd door 3M in 
eenvoudig verwerkbare mengpatronen (type Scotch-

Weld EPX-series, DP610). 
 
Zowel de esthetische als constructieve kwaliteiten van 
het genoemde type polyurethaan zijn reden geweest 
om het materiaal eveneens als oplegrubber te gebrui-
ken. Deze oplegrubbers zijn gedefinieerd als de rub-
bers tussen de onderste glaslaag en het verbindingsele-
ment. De oplegrubbers zullen de verticaal gerichte ka-
belkrachten spreiden over een klein glasoppervlak, als-
mede de horizontaal gerichte krachten inleiden op de 
rand van de onderste glaslaag. Het inleiden van beide 
krachten kan met één rubber per verbindingselement 
per ruit. Dit wordt mogelijk gemaakt door de kenmer-
kende L-vorm, aangepast op de glas- en elementgeo-
metrie. Productie van de rubberelementen heeft plaats-
gevonden met behulp van aluminium mallen (zie mate-
rialisatie en productie van rubberelementen, §3.4.2). 
 
Naast rubbers aan de onderzijde van het verbindings-
element, zijn eveneens rubbers aan de bovenzijde toe-
gepast. Deze rubbers, hierna bovensteunrubbers ge-
noemd, dienen ter bescherming van de bovenste glas-
laaghoeken. Hierbij wordt specifiek het woord bescher-
ming genoemd, aangezien de altijd neerwaarts gerich-
te kabelkrachten verzekeren dat de bovenste glaslaag 

detail 
 

3.14 Definitief ontwerp – Detail, schaal 1:1; 
Maten op basis van de parameterstudie (zie H4) 

 
3.15 Definitief ontwerp: Isometrie, bovenaanzicht 
 
3.16 Verbindingselement: Locatie van de as en inbus stifttappen 
 
3.17 Verbindingselement: Geassembleerd, inclusief  
 kabelgaffels en -ogen 

 

inbus stifttap, M3x8 

as, 
ø5mm 

3.15 
 

3.16 
 

3.17 
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nooit direct wordt belast door het verbindingselement. 
Het bovensteunrubber zal dus geen krachten overdra-
gen, waardoor het dunner en kleiner kan worden uit-
gevoerd dan het oplegrubber. Uitzondering op deze 
krachtsoverdracht betreffen de systeemknooppunten 
waar slechts één kabel verbonden wordt. Op deze po-
sities treden andere rotaties op, die kunnen vragen om 
een kleine, acceptabele bijdrage van het bovensteun-
rubber (zie constructief gedrag; hoofdstuk 4). Teneinde 
het wegvallen van de bovensteunrubbers op onbelaste 
posities te voorkomen worden de bovensteunrubbers 
vastgelijmd. Dit in tegenstelling tot de oplegrubbers, die 
ook in ongelijmde toestand positievast zijn vanwege de 
continue drukbelasting. 
 
In horizontale zin is conform het conceptuele uitgangs-
punt aangenomen dat vier ruiten worden verbonden 
door middel van één verbindingselement (afbeelding 
3.18). Ook hiervoor geldt dat de afmetingen zijn vast-
gesteld op basis van een parameterstudie. Gewijzigd 
ten opzichte van het conceptontwerp is de vrije ruimte 
tussen de middelste glaslaag en het verbindingselement 
(afbeelding 3.18, rood gearceerd). Deze ruimte is van 
dusdanige breedte dat het element er bijna volledig 
ingeschoven kan worden. In combinatie met de voeg-

breedte kan na dit verschuiven een eventueel bezwe-
ken ruit vervangen worden. Hiervoor dient het systeem 
plaatselijk onderstempeld te worden, alsmede tijdelijk 
ontdaan te worden van zijn voorspanning.  
 
De ontwerpbeslissingen geresumeerd: 
• De voegnok garandeert een plaatsvast verbindings-

element en maakt eenvoudige kabelbevestiging mo-
gelijk door middel van een kleine as; 

• De as wordt symmetrisch belast, zowel bij enkele als 
dubbele kabelbevestiging, en zorgt voor een te vari-
ëren hoek tussen de kabels en de schaalwand; 

• Voorspanningen worden geïntroduceerd door mid-
del van spanschroeven ter plaatse van de systeem-
opleggingen; 

• Kabelverbindingsonderdelen zijn samengesteld uit 
bestaande, in serie geproduceerde kabelsystemen; 

• Transparant en flexibel polyurethaan als voeg- en 
oplegmateriaal accentueert de glasvlakken en com-
penseert kleine ruitimperfecties; 

• Vier ruiten worden verbonden met één verbindings-
element vanwege de gewenste restdraagcapaciteit; 

• Ten behoeve van eventuele ruitvervanging is vrije 
ruimte gecreëerd naast het verbindingselement.  

 

3.18 
 

3.19 
 

3.20 
 

3.18 Definitief ontwerp: Bovenaanzicht en doorsneden 
 
3.19 Transparante voegen van onderaf gefotografeerd 
 
3.20 Verbindingselement: Schematisch onderaanzicht in een doorgaande schaal 
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3.3.5 Restdraagcapaciteit  
Een belangrijk aspect voor ontwikkeling van een veilig 
constructiesysteem betreft de restdraagcapaciteit na be-
zwijken van een onderdeel. De basis hiertoe vormt de 
aaneenschakeling van zelfdragende bogen, waardoor 
het bezwijken van een enkele ruit niet zonder meer de 
draagkracht van andere bogen ondermijnt. Voortschrij-
dende instorting is daarmee uitgesloten, mits de nader 
te beschouwen positievastheid van de verbindingsele-
menten is gewaarborgd. Daarnaast kan, na bezwijken 
van een enkele ruit, de belasting van intacte ruiten wor-
den afgedragen op aangrenzende bogen (afbeelding 
3.22). Deze tweede draagweg is mogelijk dankzij de 
met aangrenzende bogen gedeelde verbindingselemen-
ten. Een mogelijke translatie of rotatie van de elemen-
ten wordt verhinderd, doordat de ruiten worden uitge-
voerd in ongehard of thermisch versterkt glas, met als 
gevolg dat ook na breuk een relatief sterke samenhang 
van het glas behouden blijft. Zowel de verbindingsele-
menten als de ruiten blijven in positie, hetgeen is geba-
seerd op drie scenario’s: 

1. Meest waarschijnlijk: De onderste (binnenste) glas-
laag bezwijkt door aanstoten van een (schoonmaak-) 
hoogwerker. In dat geval zijn de twee bovenlagen 
nog altijd intact. De ruit zal blijven hangen op de 

vier verbindingselementen, geholpen door resteren-
de normaaldrukkrachten in de bovenlagen. De ver-
bindingselementen kunnen niet verplaatsen als ge-
volg van de grof gebroken, met de tussenlaag ver-
bonden onderlaag.  

2. Waarschijnlijk: De toplaag aan de buitenzijde be-
zwijkt tijdens werkzaamheden. De onderste lagen 
worden echter nog volwaardig geklemd tussen de 
voegrubbers, aangezien het verbindingselement 
nog al zijn krachten kan afdragen op de onderste, 
intacte glaslaag. Dit maakt verplaatsing van zowel 
de ruit als de verbindingselementen onmogelijk. 

3. Onwaarschijnlijk: De ruit bezwijkt volledig door een 
doorvallend voorwerp. Dit wordt onwaarschijnlijk 
geacht, aangezien een drielaagse ruit over een be-
hoorlijk incasseringsvermogen beschikt. Volledig be-
zwijken is hierdoor zéér uitzonderlijk. Mocht dit zich 
echter voordoen, dan zullen de resterende glasdelen 
blijven hangen aan de sterke en flexibele polyure-
thaan voegdelen, verbonden met de 3M lijm. Nade-
re berekening is wenselijk, maar de mogelijkheid is 
bewezen geacht door het op gelijke wijze verlijmen 
van een polyurethaan proefstuk op glas, dat slechts 
met mechanische hulpmiddelen te verwijderen was.   

3.21 Detailopname van de gerealiseerde proefopstelling 
 In werkelijkheid worden vier ruiten gekoppeld met het verbindingselement 
 
3.22 Mogelijkheid tot tweede draagweg door aaneenschakeling van bogen 
 

 

3.21 
 

3.22 
 



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

42  ||  SYSTEEMONTWIKKELING 

De genoemde scenario’s zijn tevens van toepassing bij 
bezwijken van meerdere ruiten uit een enkele boog. 
Ook in dat geval zullen belastingen op naastliggende 
bogen kunnen worden afgedragen. 
 
In bijzondere gevallen is het denkbaar dat twee of meer 
aangrenzende ruiten uit twee of meer aangrenzende 
bogen bezwijken. Bij bezwijken van de bovenlaag doen 
zich ook dan waarschijnlijk geen problemen voor, zoals 
het tweede scenario bevestigt. Mochten andere of alle 
lagen van de twee ruiten bezwijken, dan bestaat het ri-
sico dat de verbindingselementen sterk verplaatsen. Ech-
ter, zelfs wanneer de verbindingselementen tussen de 
twee bogen wegvallen blijven de overige, intacte bogen 
nog stabiel; een enkel kabelvlak is namelijk voldoende 
om een boog te stabiliseren. Dankzij de aanwezige nor-
maalkrachten in de intacte bogen is verplaatsing van de 
ruiten in axiale richting niet te verwachten, waardoor de 
verbindingselementen tussen twee intacte bogen altijd 
in positie blijven. Omgekeerd betekent dit ook dat ka-
bels mogen bezwijken, zonder dat dit glasbreuk tot ge-
volg heeft. Wel vraagt dit scenario per toepassing om 
aanvullende berekening, doordat spanningen lokaal zul-
len toenemen. 
 

De mogelijkheden tot restdraagcapaciteit geresumeerd: 
• Aaneenschakeling van zelfdragende bogen voor-

komt het risico op voortschrijdende instorting; 
• Na bezwijken van een ruit kunnen intacte ruiten hun 

belasting afdragen op aangrenzende bogen via ge-
deelde verbindingselementen; 

• Het toegepaste glastype zorgt voor een relatief ster-
ke samenhang van het glas na breuk, waardoor ver-
bindingselementen nauwelijks kunnen verplaatsen 
of roteren, ook niet na breuk van glaslagen; 

• Ruiten met bezweken lagen blijven in positie dank-
zij de capaciteit van intacte glaslagen of in het erg-
ste geval dankzij de krachtige voegverbinding; 

• Een boog kan onder bijzondere omstandigheden 
worden gestabiliseerd door minder kabels, dankzij 
de tweezijdige kabelstabilisatie per boog. 

 
3.3.6 Bouwfysische aspecten 
Een glazen schaaldak zorgt voor veel lichtinval, maar 
vraagt mogelijk eveneens om aanvullende voorzienin-
gen ten aanzien van de temperatuur en/of ventilatie 
aan de binnenzijde. 
 
In bepaalde situaties is een geïsoleerd systeem gewenst, 
bijvoorbeeld indien de constructie wordt toegepast als 

3.23 
 

3.23 Ventilatiemogelijkheid; conceptueel ontwerp 
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schaaldak in tennishallen. Isolatie is mogelijk door een 
vierde glaslaag aan de buitenzijde van de ruiten toe te 
voegen, gescheiden door een spouw. Koudebruggen 
worden voorkomen door de polyurethaan voegdelen. 
Het gecombineerde gelaagde, dubbel glas (dus met 
spouw) is onder meer leverbaar door AGC Flat Glass. 
Ook de akoestische isolatie kan op deze manier worden 
verbeterd. 
 
Ventilatie kan bewerkstelligd worden op mechanische 
wijze, maar het systeem biedt tevens mogelijkheden 
voor natuurlijke ventilatie. Het conceptontwerp dat hier-
toe wordt aangedragen is geënt op het feit dat normaal-
krachten dusdanig gelijkmatig over de voeg worden ge-
spreid, dat een brede strook uit het glas kan worden 
gehaald met slechts marginaal toenemende glaslaag-
diktes tot gevolg (afbeelding 3.23). Ter plaatse van de 
sparingrand zullen zonder meer aanvullende maatrege-
len nodig zijn, aangezien het glas aldaar verticaal in po-
sitie dient te worden gehouden. Tevens zal een water-
kerende sponning benodigd zijn. Gedetailleerd ontwerp 
en berekening van dit ventilatieconcept is vooralsnog 
buiten beschouwing gelaten. 
 
 

3.3.7 Uitvoeringsmethode 
Het hoogste punt van het te vormen schaaldak wordt 
aangenomen op circa 20 meter, zoals bijvoorbeeld bij 
het in hoofdstuk 1 genoemde Maximilian Museum het 
geval is. Vanwege de grote vrije hoogte, alsmede van-
wege de aaneenschakeling van zelfdragende bogen, kan 
volstaan worden met een boogbrede onderstempeling 
die als één geheel verplaatsbaar is. Dit heeft als voordeel 
dat het dak in (boog)delen kan worden opgebouwd. 
Dit in tegenstelling tot vergelijkbare projecten in glas, 
waarbij een omvangrijke, volledige systeemonderstem-
peling noodzakelijk was (afbeelding 3.24). 
 
De boogonderstempeling dient 300 millimeter smaller 
te zijn dan de breedte van een enkele ruit, zodat kabels 
kunnen worden gespannen langs de onderstempeling. 
Tevens wordt op deze manier ruimte gecreëerd voor 
spanbanden bij de ruitranden ten tijde van de plaatsing. 
 
Op de boogonderstempeling worden vanaf de opleg-
gingen naar boven toe de ruiten en voegdelen om en 
om aan elkaar gelegd en verlijmd. Deze procedure is 
tevens gevolgd bij assemblage van de proefopstelling 
met het verschil dat geen lijm is toegepast, zodat het 
systeem geheel demontabel is (afbeelding 3.25). De lijm 

3.24 
 

3.25 
 

3.24 Onderstempeling van het Maximilian Museum, 2000 
 (Feijen, 2006) 

 
3.25 Onderstempeling van de proefopstelling 
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is in de praktijk echter benodigd teneinde eventuele na-
den af te dichten. Toegepast wordt de in paragraaf 
3.3.4 genoemde 3M-lijm. Deze lijm hardt snel uit en 
kan eenvoudig worden aangebracht met behulp van 
(pneumatische) lijmpistolen met een mengneus. 
 
In geval van een volledige schaalconstructie kunnen de 
ruiten en de voegdelen van de eerste boog worden ge-
positioneerd, waarbij tegelijkertijd de verbindingsele-
menten en de kabels worden gemonteerd (afbeelding 
3.26a-d). De kabels kunnen licht worden gespannen 
door de spanschroeven aan te draaien. Vervolgens kan 
een tweede boogonderstempeling naast de eerste boog 
worden geplaatst, zodat ook daar de ruiten kunnen 
worden gepositioneerd. Deze ruiten delen samen met 
de eerste boog de verbindingen. De onderstempeling 
van de eerste boog kan iets zakken, zodra de tweede 
boog is voltooid. Dit wordt noodzakelijk geacht om te 
voorkomen dat door initiële zakking van de eerste boog 
de tweede boog niet meer gekoppeld kan worden aan 
de gedeelde verbindingselementen. De kabels van de 
eerste boog worden na zakking handvast aangespan-
nen, waarna reeds sprake is van een volledig stabiele 
boog. De onderstempeling kan na dit spannen worden 
verplaatst naar de derde boogpositie, waar het boven-

staande proces zich zal herhalen. Pas zodra de tweede 
boogonderstempeling is verplaatst kan de eerste boog 
volledig op spanning worden gebracht. Na veelvuldige 
herhaling vormt zich zodoende het totale schaaldak. 
 
Bij het kabelspannen kan een vast aantal slagen per 
spanschoef gemaakt worden, waardoor de juiste voor-
spanning in de kabel kan worden bereikt zonder na-
spanning. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een na-
der te bepalen voorspanningsmarge, waarbinnen afwij-
kende kabelspanningen geen effect hebben op maat-
gevende spanningen (zie voorspanningsanalyse, §4.3.3).  
 
De gelijktijdige inzet van twee boogonderstempelingen 
betekent dat de eerste boogonderstempeling telkens 
voorbij de tweede boogonderstempeling dient te wor-
den verplaatst. Niet onmogelijk, doordat de onderstem-
peling in zijn geheel een aanzienlijk eind kan zakken in 
de vrije ruimte. Hier zou de onderstempeling bijvoorbeeld 
een kwartslag gedraaid kunnen worden en verplaatst. 
  
De uitvoeringsmethode is tijdens de bouw van het ex-
perimentele model uitstekend haalbaar gebleken. Na-
dere uitwerking van het concept is nodig, maar wordt 
buiten het constructieve kader van dit onderzoek gesteld. 

3.26a 
 

3.26c 
 

3.26 Montage van verbindingselementen en kabels 
 a. Ruiten en polyurethaan voegdelen aaneen gelegd, oplegrubbers ingeschoven 
 b. Inschuiven van het verbindingselement 
 c. Plaatsing van de bovensteunrubbers 
 d. Bevestiging van de kabels met af-fabriek verbonden kabelterminals 
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3.4 Materialisatie en productie 

3.4.1  Materialisatie en productie van verbindingselementen 
Realisatie van de verbindingselementen is aanvankelijk 
verondersteld in staal. Teneinde het risico op corrosie 
door lichte condens of luchtvochtigheid uit te sluiten, is 
in beginsel uitgegaan van roestvast staal (RVS 316). In   
dat opzicht zou tevens aluminium als optie beschouwd 
kunnen worden. Aluminium kent echter een lagere 
stijfheid dan staal, wat een licht ongunstige invloed 
heeft op de krachtswerking (zie systeemoptimalisatie; 
§5.3.5). Niettemin zou aluminium een aantrekkelijk 
alternatief kunnen vormen omwille van mogelijke ex-
trusie van het element. Zodoende zouden al snel vele 
elementen uit een geëxtrudeerd profiel kunnen worden 
geproduceerd. 
 
Vanwege het feit dat staal een gunstiger spanningsbeeld 
oplevert, alsmede voor toepassing in kleinere schaalda-
ken, is gezocht naar geschikte technieken voor een in 
RVS te vervaardigen verbindingselement. Aanvankelijk 
werd gedacht aan een CNC-gestuurd freesproces. De 
weg te slijpen hoeveelheid materiaal leidt echter tot een 
inefficiënte, tijdrovende en daarmee kostbare produc-
tie. Een aantrekkelijk alternatief is het draadvonken. 

Deze verspaningstechniek berust op het wegnemen van 
materiaal door vonkoverslag tussen twee elektroden, in 
dit geval een draad en een stalen werkstuk (afbeelding 
3.27-28). Het werkstuk wordt langs de draad geleid, ter-
wijl de vonken de contouren uitsnijden. Dit resulteert in 
een na te bewerken, verkleurd staaloppervlak. De draad 
en het werkstuk worden gedurende het proces geschei-
den door een isolerende vloeistof die tevens het meeste 
weggenomen materiaal afvoert. De vloeistof, het diëlek-
tricum, wordt onder druk op het werkstuk gespoten, of 
het gehele proces vindt plaats in een bad met gedeïoni-
seerd water. Zodoende zijn uit een massief RVS-blok 
meerdere elementen op materiaal- en kostenefficiënte 
wijze te produceren, terwijl de maatafwijking slechts 
enkele micrometers bedraagt. 
 
3.4.2 Materialisatie en productie van rubberelementen 
De keuze voor gegoten polyurethaan als transparant 
rubber berust op esthetische, praktische en con-
structieve randvoorwaarden. Veel eigenschappen van 
conventioneel EPDM hebben daarbij als ondergrens ge-
diend. Het materiaal zou in eerste instantie water- en 
UV-bestendig moeten zijn. Vergeling van het transpa-
rante materiaal wordt zodoende uitgesloten. Construc-
tief gezien is een flexibel materiaal gewenst, maar ook 

3.27 
 

draadgeleider 

 

draad 

 

aanvoer diëlektricum 

 

CNC gestuurd 
staalvolume 

3.27 Draadvonken; Schematische weergave van het proces 
 
3.28 Draadvonken in werkelijkheid 
 (Helm, 2009) 
 

 

3.28 
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een voldoende hoge elasticiteitsmodulus onder druk. Te-
gelijkertijd kent het materiaal bij voorkeur een gedrag 
dat voor een groot deel lineair benaderbaar is, zodat de 
complexiteit van een universeel toepasbaar reken- en 
ontwerpmodel beperkt blijft. Daarnaast is, conservatief 
aangenomen, een druksterkte van 5 N/mm2 gewenst 
(gebaseerd op rekenmodellen; zie hoofdstuk 4). Bij voor-
keur zou bovendien de wrijvingscoëfficiënt gereduceerd 
worden ten opzichte van conventioneel EPDM, zodat 
de wrijving tussen de verbindingselementen en de op-
legrubbers beperkt blijft. Het doel hiervan betreft de be-
perking van de normaalkrachtoverdracht door de ver-
bindingselementen. 
 
Resumerend betekent dit dat het materiaal dient te vol-
doen aan de volgende randvoorwaarden:  
• Transparant en helder materiaal; 
• Water- en UV-bestendig; 
• Flexibel, doch voldoende hoge elasticiteitsmodulus 

onder druk, met groot lineair benaderbaar gebied; 
• Voldoende capaciteit onder druk; 
• Lage wrijvingscoëfficiënt op (roestvast) staal. 

 
De randvoorwaarden blijken in ruime mate behaald te 
worden door het toegepaste gegoten polyurethaan 

(afbeelding 3.29). Het materiaal is enkele jaren geleden 
op de markt gebracht door Intercol, maar is door de 
fabrikant vooralsnog niet toegepast in bouwkundig ge-
relateerde projecten. Dientengevolge wordt (nog) geen 
opgave van constructieve materiaaleigenschappen ge-
daan. De moleculaire opbouw van het materiaal is ech-
ter vergelijkbaar met bestaand, niet-transparant poly-
urethaan. Hiervoor zijn in het verleden elasticiteitsmo-
duli van 20 N/mm2 en hoger gemeten, welke lineair 
benaderbaar zijn voor spanningen tot circa 5 N/mm2 
(Wright & Cumming, 1968). Deze elasticiteitsmodulus 
blijkt bovenal zeer constant te zijn, ook na langeduur-
belasting en veroudering. Dit in tegenstelling tot EPDM 
en neopreen. De genoemde waarden zijn ter indicatie 
gebruikt bij eerste ontwerpberekeningen. Voor de de-
finitieve berekening is gebruik gemaakt van in dit on-
derzoek vastgestelde elasticiteitsmoduli, volgend uit na-
der te beschrijven drukproeven (zie experimentele capa-
citeitstoetsing, hoofdstuk 6). 
 
Uit bestaand onderzoek volgt tevens dat de wrijvings-
coëfficient voor polyurethaan met de toegepaste hard-
heid, 30 shore D, op roestvast staal slechts 0,65 bedraagt 
(Budinski, 1991). EPDM en neopreen op roestvast staal 
kennen aanzienlijk hogere wrijvingscoëfficiënten, in het 

3.29 Polyurethaan voegdeel, 0,5 meter. Zeer flexibel, doch voldoende stijf  
 
3.30 Mal met uitgehard polyurethaan, toegepast in de voegen van het proefmodel 
 

 

3.29 
 

3.30 
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aangehaalde onderzoek experimenteel vastgesteld op 
respectievelijk 2,90 en 1,22. Wrijvingsspanningen ter 
plaatse van de oplegrubbers worden zodoende beperkt. 
 
Een mogelijk nadeel van het toegepaste polyurethaan 
betreft de afname van flexibiliteit bij temperaturen la-
ger dan de glastemperatuur, welke voor dit materiaal 
nabij de 0º C ligt. Het polyurethaan kan in dat geval uit-
harden tot plastic. De producent beschikt echter over 
mogelijkheden om dit nadeel te ondervangen. De be-
nodigde chemische modificatie zal een lichte, accepta-
bele vertroebeling van het materiaal veroorzaken. 
 
Productie van de polyurethaanvolumes vindt plaats door 
middel van een vacuüm gietproces. Hierbij worden de 
twee componenten gemengd, in een vacuüm geplaatst 
en vervolgens in een mal gegoten. Dit proces is eigen-
handig uitgevoerd voor alle 62 polyurethaandelen met 
enkele aluminium mallen (afbeelding 3.30, zie hoofd-
stuk 6 voor nadere procesbeschrijving). 
 
3.4.3 Materialisatie en productie van de ruiten 
De ruiten bestaan uit drie lagen ongehard glas (afbeel-
ing 3.31). Evenals thermisch versterkt glas, vertoont on-
gehard glas in gelaagde vorm een aanzienlijke samen-

hang na breuk (zie restdraagcapaciteit, §3.3.5). De dik-
te van de glaslagen is afhankelijk van de totale over-
spanning. Als uitgangspunt is een laagdikte van 10 mil-
limeter aangehouden, geschikt voor overspanningen 
tot ruim 15 meter (zie mogelijkheden na optimalisatie, 
§5.6). Elke glaslaag wordt verbonden met vier lagen 
PVB-folie, met een totale dikte van 1,52 mm. Deze keu-
ze is gebaseerd op een parameterstudie (zie §5.5.3). 
 
De ruiten zijn geproduceerd door AGC Flat Glass. Zij 
hebben zorg gedragen voor vlakke afwerking van de 
randen in de drukrichting. Dit zorgt voor een maximaal 
belastbaar normaalkrachtoppervlak. Kleine laagpositie-
verschillen worden gecompenseerd door het flexibele 
polyurethaan.  
 
3.4.4 Langeduureffecten 
Vanwege het visco-elastische gedrag van kunststoffen 
systeemcomponenten, alsmede de relaxatie van staal-
kabels, dient het langeduurgedrag en het effect daar-
van op het systeem nader beschouwd te worden. De 
effecten beperken zich echter tot een acceptabel ni-
veau of kunnen zelfs een gunstig resultaat tot gevolg 
hebben. Dit wordt achtereenvolgens toegelicht voor het 
polyurethaan, de tussenlaag en de staalkabels. 

3.31 
 

3.31 Detailopname van de ruit; 101010.4, PVB-gelaagd 
 Het oplegrubber is reeds bevestigd 
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Polyurethaan 
Realisatie van het systeem is slechts mogelijk indien het 
langeduurgedrag van de (voeg-)rubbers acceptabel is. 
In de literatuur wordt in enkele gevallen gesteld dat de 
belastingduur van minimale invloed is op het materiaal-
gedrag van polyurethaan, maar verifieerbare experimen-
tele resultaten zijn niet gevonden. Om desalniettemin 
een indicatie van het langeduurgedrag te verkrijgen, is 
het toegepaste polyurethaan gedurende 2,5 week con-
tinu belast. Uit nader te beschrijven proefresultaten blij-
ken de vervormingen met maximaal 1,6% toe te nemen 
(zie experimentele capaciteitstoetsing, hoofdstuk 6). Een 
dergelijke afname van de stijfheid zal leiden tot nauwe-
lijks hogere glasspanningen, waardoor geen problemen 
worden verwacht als gevolg van dit materiaalgedrag.  
 
Tussenlaag 
Het langeduurgedrag van het systeem is tevens afhan-
kelijk van de tussenlaag. Dit vanwege het visco-elasti-
sche gedrag van tussenlaagmaterialen, dat op de lange 
termijn zorgt voor sterk gereduceerde materiaalstijfhe-
den (zie §2.5.2 voor kwalitatieve beschrijving van de 
materiaaleigenschappen). In tegenstelling tot de aan-
vankelijke verwachting, zorgt de stijfheidsreductie van 
de tussenlaag voor een afname van glasspanningen, 

 
vanwege toenemende vervormingen (zie systeemopti-
malisatie; §5.4.3). Ook spanningen in de tussenlaag 
nemen af bij een gereduceerde materiaalstijfheid. Het 
langeduurgedrag levert dus een gunstiger spannings-
situatie op. Nader onderzoek, gericht op de invloed van 
langeduurbelasting op de materiaalsterkte en hecht-
capaciteit, is echter wel benodigd, aangezien de tus-
senlaag ook na lange tijd niet mag loskomen van de 
aangrenzende glaslagen (zie verkennende systeemana-
lyse; §4.3.1). 
 
Kabels  
Een laatste tijdsafhankelijke factor wordt geïntroduceerd 
door de voorgespannen kabels. De spanning in deze 
kabels zal afnemen onder invloed van relaxatie. De sta-
biliteit van het systeem wordt echter nauwelijks aange-
tast door afname van kabelspanningen. Wel kunnen 
systeemvervormingen toenemen, alsmede kabels verder 
gaan doorhangen onder hun eigen gewicht. Om dit te 
voorkomen zullen de kabels enige tijd na realisatie moe-
ten worden nagespannen. Dit is mogelijk door het aan-
draaien van de eenvoudig bereikbare spanschroeven, 
welke nabij de systeemopleggingen zijn geplaatst. Een-
malig naspannen zal in de regel voldoen.  

SCHAAL 1:5 

3.32 
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3.5 Systeemopleggingen 

3.5.1 Detaillering 
Ontwikkeling van een gestandaardiseerd constructie-
systeem voor cilindrische schaaldaken vraagt om nave-
nante detaillering van de systeemopleggingen. Dit bete-
kent dat bogen met verschillende pijlhoogtes op basis 
van eenzelfde principe te monteren moeten zijn. Aan-
gezien louter normaalkrachten vanuit het glas dienen te 
worden overgedragen, is, als gevolg van de verschillen-
de pijlhoogtes, de hoek tussen het glas en de systeem-
opleggingen een belangrijk uitgangspunt voor de vorm-
geving geweest. Daarnaast zouden op te variëren af-
standen in axiale richting voetstukken geplaatst moe-
ten worden ter verbinding met de ondergrond. 
 
Met het oog op zowel de opleggingshoek van de ruiten, 
alsmede de gewenste voetstukken, is gekozen voor een 
rond buisprofiel (afbeelding 3.32-33). Dit profiel heeft 
een uniform weerstandsmoment loodrecht op de axiale 
richting, wat betekent dat het profiel onafhankelijk van 
de ruithoek evenwijdig aan de constructieoplegging 
kan worden geplaatst. De stijfheid is te variëren door 
de wanddikte van het profiel aan te passen, welke af-
hankelijk is van de beoogde afstand tussen de voetstuk- 

 
 
 
ken. Het buisprofiel op zichzelf staat elke denkbare hoek 
van de aansluitende ruiten toe, doordat een staalstrip, 
52x8 mm, als aanslagpunt voor de ruiten dient. Deze 
strip wordt eenvoudig in een uitgefreesd deel van de 
met de voet verbonden schetsplaat gelegd. Zodoende 
heeft elk oplegpunt de juiste hoek. 
 
Naarmate het aantal ruiten toeneemt, kan de schets-
plaat worden vergroot. Dientengevolge zullen meer ka-
bels bevestigd kunnen worden. Vanwege de positie van 
de kabelspanschroeven, is een kleine excenticiteit ten 
opzichte van het hart van het buisprofiel in dit geval 
onvermijdelijk. Deze excentriciteit, 5 mm, is op gelijke 
wijze verwerkt in het numerieke model (zie systeem-
analyse, hoofdstuk 5). 
 
Ter verzekering van de glaspositie wordt op het glas 
een doorgaande afwerkstrip, 48x8 mm, geplaatst. De-
ze wordt hart-op-hart 500 mm gekoppeld aan kleine 
schotjes, loodrecht op het buisprofiel gelast. De koppe-
ling is voorzien van een slobgat, zodat de strippositie 
kan worden aangepast aan afwijkende ruitdiktes. 

3.33 
 

3.32 Detail van de systeemoplegging, schaal 1:5 
 
3.33 Aanzicht van de volledig afgewerkte oplegging in werkelijkheid 
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3.5.2 Productie en montage van de systeemopleggingen 
Het stalen gedeelte van de systeemopleggingen wordt 
uit vier onderdelen samengesteld: De voetdelen, het 
buisprofiel en twee typen staalstrips. Prefabricage is 
eenvoudig te bewerkstelligen, maar de hier uiteen te 
zetten productiestappen kunnen eveneens in het werk 
worden uitgevoerd.  
 
De productie vangt aan met fabricage van de voetstuk-
ken, welke bestaan uit een horizontaal geplaatste voet-
plaat en een verticaal daarop staand (schets-)plaatdeel. 
De verticaal geplaatste plaatdelen zijn voorzien van een 
cirkelvormige sparing, waarin na positionering van de 
voetstukken het buisprofiel kan worden gelegd. Het 
buisprofiel kan vervolgens aan de plaatdelen worden 
gelast. Het aanslagpunt voor de ruiten wordt nadien 
gecreëerd door een staalstrip, 52x8 mm, in de daar-
voor bestemde sparing van het verticale plaatdeel te 
leggen. Deze wordt met enkele puntlassen vastgezet 
aan zowel het plaatdeel als het buisprofiel. Ten slotte 
worden op het buisprofiel schotjes gelast, hart-op-hart 
500 mm, waaraan later de tweede strip kan worden 
gebout (afbeelding 3.34a).  
 
Na assemblage van alle stalen delen, worden polyure- 

 
thaan of soortgelijke rubberen vulstrips op zowel de 
staalstrips als het buisprofiel gelijmd. Pas nadat de rub-
bers zijn verlijmd zal het geheel getransporteerd wor-
den. Indien zeer lange opleggingen gerealiseerd moeten 
worden, kunnen de voetstukken separaat worden aan-
geleverd en vooraf in het werk worden geplaatst. Het 
buisprofiel kan vervolgens op de genoemde wijze wor-
den gemonteerd. 
 
In het werk is de montage vervolgens in drie stappen te 
voltooien. Ten eerste dienen de systeemopleggingen te 
worden gepositioneerd (afbeelding 3.34b).  Hierna kan 
kan de tijdelijke onderstempeling voor het glas geplaatst 
worden, zodat het glas op de rubberen vulstrips kan 
worden gelegd (afbeelding 3.34c).  Ten slotte dient de 
afwerkstrip vastgebout en afgekit te worden (afbeel-
ding 3.34d).   
 
De productie vraagt in de praktijk uiteraard om nauw-
gezette tekeningen van elk plaatdeel. Deze zijn dan ook 
vervaardigd ten behoeve van de proefopstelling. Op ba-
sis van de tekeningen zijn vervolgens alle voetplaten ge-
freesd, alsmede de schotjes gedraadvonkt, waarna de 
montage geheel conform plan is verlopen.  

3.34a 
 

3.34b 
 

3.34c 
 

3.34d 
 

3.34 Montage van de systeemoplegging 
 a. Prefabricage van de stalen delen, al of niet met separate voetstukken 
 b. Positioneren van het geprefabriceerde staal en de onderstempeling 
 c. Inleggen van het glas 
 d. Plaatsing van de afwerkstrip 
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3.6 Conclusies 

Op basis van de kwalitatieve beschouwing van de sys-
teemontwikkeling lijkt een realistisch constructiesysteem 
tot stand te zijn gekomen. Het kleine schaalmodel laat 
zien dat sprake is van een stabiel systeem, dat boven-
dien, dankzij het met de voegnok uitgebreide verbin-
dingselement, als praktisch realiseerbaar kan worden 
beschouwd. Kabels kunnen eenvoudig door middel van 
een as gemonteerd worden en de positie van de ver-
bindingselementen is in alle gevallen gewaarborgd. De 
afmetingen van de verbindingselementen bedragen 
slechts een fractie  van de totale constructieafmetingen. 
Daarbij steekt niet meer dan 10 millimeter van het ele-
ment onder de schaalwand uit; het overige materiaal is 
volledig geïntegreerd in het glas. In combinatie met de 
polyurethaan voegen en de slanke kabelstructuur lijkt 
een zeer transparant resultaat te zijn behaald, waarbij 
de kwaliteit van het glas constructief en esthetisch vol-
ledig tot zijn recht komt. 
 
Naast de constructieve en esthetische aspecten die in 
beginsel van belang zijn, blijken tevens voldoende mo-
gelijkheden te bestaan ten aanzien van de restdraagca-
paciteit na bezwijken van een onderdeel, bouwfysische  

 
 
aspecten, productie en de uitvoering. De restdraagcapa-
citeit wordt daarbij in hoofdzaak gewaarborgd door de 
aaneenschakeling van bogen, waarbij verbindingsele-
menten door aangrenzende bogen worden gedeeld.  
 
Mits de prefabricage goed is aangestuurd, is ook de 
montage als pluspunt voor het systeem aan te dragen. 
De voorspanningsmarge dient echter nog gekwantifi-
ceerd te worden. Dit met het oog op de onderlinge 
invloed van kabelspanningen. Nadere beschouwing 
volgt in hoofdstuk 4. Tot dusver kan worden gesteld 
dat voldoende aanleiding bestaat tot realisatie van een 
nauwgezet eindige elementen model, zodat spannin-
gen en vervormingen kunnen worden gekwantificeerd, 
geoptimaliseerd en uiteindelijk gerealiseerd door middel 
van een experimenteel model. 
 
Punt van aandacht bij nader onderzoek betreft het con-
structieve gedrag van het polyurethaan, dat bepalend 
kan zijn voor systeemspanningen en -vervormingen. De 
basis voor de (on)mogelijkheden van het materiaal is 
om die reden vastgesteld door middel van drukproeven, 
beschreven in hoofdstuk 6.   

3.35 Prototype van het ontwikkelde model 

 

3.35 
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4 
SYSTEEMANALYSE 

Het beoogde constructiesysteem lijkt een interessante optie voor toekomstig 
te realiseren cilindrische schaaldaken. Het constructieve gedrag van het sys-
teem dient echter nader in beschouwing te worden genomen, alvorens tot 

eventuele realisatie kan worden overgegaan. Het gedrag wordt in dit hoofd-
stuk geanalyseerd, op basis van een nader te beschrijven numeriek model. 
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4.1 Analysemethode 

Het ontwikkelde constructiesysteem oogt betrekkelijk 
eenvoudig. Vanwege sterk geometrisch niet-lineair ge-
drag is het systeemgedrag echter nauwelijks handmatig 
te analyseren. De systeemanalyse en -optimalisatie zijn 
om die reden uitgevoerd op basis van een gedetailleerd 
eindige elementenmodel, hierna numeriek model ge-
noemd. Vanwege het gestandaardiseerde, locatieonge-
bonden karakter van het ontwikkelde systeem, is de 
voorkeur uitgegaan naar een minstens zo breed inzet-
baar numeriek model ter simulatie van het gedrag. Dit 
betekent dat een model met een eenduidige basis ge-
wenst is, dat met kleine ingrepen voor verschillende 
situaties kan worden ingezet. Dergelijke modellen zijn 
mogelijk door de geometrie, alsmede belastingen en 
materiaaleigenschappen, afhankelijk te stellen van een 
set parameters en vergelijkingen. Deze zijn vastgelegd 
in een nader te beschrijven tekstbestand, hierna het 
script genoemd. Voor elke berekening wordt de con-
structie herbouwd op basis van de in dit script gedefini-
eerde parameters, waarmee het zogeheten parametri-
sche model tot stand komt.  
 
Parametrische modellen dienen te worden afgestemd 

op de commando’s van de te gebruiken software. In dit 
geval is gekozen voor modellering in ANSYS (versie 9.0). 
Het voordeel van ANSYS boven andere programma’s be-
treft de uitgebreide bibliotheek met elementen en de 
navenante mogelijkheden. Complexe opgaven, zoals in 
dit geval wrijvingsvlakken en parallel getrokken voor-
spankabels, zijn daardoor niet bij voorbaat onmogelijk. 
Bovendien biedt de documentatie houvast om ook zelf 
een creatief en betrouwbaar script te kunnen schrijven, 
daar waar standaard programmafuncties niet voldoen. 
 

4.2 Numeriek model 

4.2.1 Modeldimensie 
In eerste instantie is gezocht naar mogelijkheden om de 
constructie, of delen daarvan, in een tweedimensionale 
omgeving te modelleren. Dit leek een logische keuze, 
vanwege de boogwerking en het bestaan van speciale 
schaalelementen waarmee gelaagde panelen kunnen 
worden gemodelleerd. Kleine proefmodellen hebben 
echter uitgewezen dat geen van de mogelijk geschikte 
schaalelementen leidt tot juiste resultaten. Dit vanwege 
te beperkte afschuifmogelijkheden tussen de lagen. Om 
die reden is gekozen voor volwaardige driedimensiona-
le modellering. Dit betekent echter langere rekentijden 
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en meer invoerwerk, maar bovenal een grotere kans op 
fouten. Dit laatste is nauwlettend in de gaten gehou-
den, mede door de juistheid van het elementennet 
uitgebreid te controleren (zie meshcontrole; §4.2.9). 
 
4.2.2 Materiaaleigenschappen 
De eigenschappen van glas zijn vastgesteld op basis van 
literatuuronderzoek, waarvan de resultaten zijn beschre-
ven in hoofdstuk 2. Aanvullend onderzoek is uitgevoerd 
ter bepaling van de juiste materiaalgegevens voor het 
polyurethaan, enkele tussenlaagmaterialen en de stalen 
onderdelen (overzicht van de gegevens: Afbeelding 4.1). 
 
Eigenschappen van de polyurethaandelen 
De gegevens voor polyurethaan zijn vastgesteld op ba-
sis van drukproeven (zie experimentele capaciteitstoet-
singen; hoofdstuk 6). Gebleken is dat voor het toege-
paste polyurethaan in geval van de gehanteerde vorm-
factoren een elasticiteitsmodulus van 12 N/mm2 kan 
worden aangehouden, valide bij zowel statische als dy-
namische belasting. Daarnaast blijkt de sterkte ver bo-
ven de te verwachten spanningen te liggen. Het effect 
van temperatuur, alsmede de invloed van langeduur-
belasting, is minimaal of te ondervangen (zie productie 
en materialisatie van rubberelementen; §3.4.2).  

Eigenschappen van de tussenlaagmaterialen 
Temperatuurverschillen en langeduurbelastingen zijn van 
sterke invloed op de eigenschappen van het tussenlaag-
materiaal. Voor de tussenlagen SG en PVB is data ver-
zameld. In bestaande literatuur wordt gesteld dat de 
elasticiteitsmodulus van SG bij 20 ºC varieert van cir-   
ca 570 N/mm2 bij een belastingduur van één minuut, 
tot circa 260 N/mm2 bij een belastingduur van 10 jaar 
(Bennison et al. 2008). Bij 50 ºC is dit respectievelijk 34 
N/mm2 en 6 N/mm2. Daarnaast worden bij gelijke om-
standigheden ook lagere waarden aangetroffen (Belis, 
2005). Het viscoelastische gedrag blijft echter onvermin-
derd aanwezig. Aangezien in dit stadium nog geen de-
finitieve materiaalkeuze is gemaakt, worden de eerste 
berekeningen gebaseerd op tussenlagen uitgevoerd in 
SG, met de door Bennison bepaalde elasticiteitsmoduli. 
Uitgaande van een temperatuur van 22 ºC en een 
(proef-)belastingduur van één uur betreft de waarde 
450 N/mm2. Deze waarde wordt, indien daadwerkelijk 
SG wordt toegepast, herzien aan de hand van lange-
duurbelastingen en temperatuureffecten nadat systeem-
optimalisatie heeft plaatsgevonden (zie systeemoptima-
lisatie; hoofdstuk 5). Bij 22 ºC en een belastingduur van 
één uur geldt voor PVB een elasticiteitsmodulus van af-
gerond 5 N/mm2 (DuPont Butacite, 2005). Deze waarde 

materialen 
eigenschap 

glas polyurethaan SG PVB RVS kabels 

elasticiteitsmodulus [N/mm2] 70.000 12 450 5 200.000 140.000 

dwarscontractiecoëfficient [-] 0,23 0,50 0,50 0,50 0,30 0 

dichtheid [kg/m3] 2500 1100 950 1080 8000 7850 

 

4.1 Overzicht van de gehanteerde materiaaleigenschappen 
 

 

4.1 
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komt overeen  met eigen berekening op basis van de 
schuifmodulus en een dwarscontractiecoëfficient van 
0,50 (Schuler, 2003). Afgerond geldt dezelfde dwars-
contractiecoëfficient eveneens voor SG.  
 
Volledig onbekend bij producenten, alsmede bij onder-
zoekers, blijkt de hechtsterkte van tussenlaagmateria- 
len aan het glas. Deze is echter van belang voor de 
standzekerheid van het systeem, zoals zal blijken uit de 
systeemanalyse. Omwille van de beschikbare tijd is 
hiernaar geen experimenteel onderzoek verricht, maar 
wordt volstaan met een berichtgeving van Kuraray Eu-
rope GmbH. Zij durven op basis van afschuifproeven te 
stellen dat de hechtsterkte van hun PVB-product circa 
20 N/mm2 bedraagt. Deze proeven zijn echter uitge-
voerd onder een hoek van 45º, maar tonen aan dat 
PVB niet bezwijkt of los komt van de glaslaag bij span-
ningen die bijna een factor 7 hoger zijn dan hier zullen 
optreden. Deze bezwijkvorm wordt daarom niet maat-
gevend geacht, al worden aanvullende (langeduur) ex-
perimenten aanbevolen. 
 
Eigenschappen van de stalen onderdelen 
Normaal constructiestaal kent een elasticiteitsmodulus 
van 2,1·105 N/mm2. Dit type staal wordt in de opleggin-

gen toegepast en in dit geval verzinkt uitgevoerd. De 
verbindingselementen worden echter uitgevoerd in RVS 
316, wat conform NEN-EN 10088 een elasticiteitsmo-
dulus van 2,0·105 N/mm2 bezit.  
 
De elasticiteitsmodulus voor de RVS kabels ligt lager 
dan 2,0·105 N/mm2, vanwege mogelijke rek door spe-
ling van de strengen. De elasticiteitsmodulus wordt niet 
door de producent gespecificeerd, maar indicatief kan 
gesteld worden dat de waarde tussen de 1,4·105 N/mm2 
en 1,7·105 N/mm2 ligt (Jakob, 2003). Om desalniettemin 
een nauwkeurige waarde vast te stellen, zijn een twee-
tal proeven uitgevoerd (afbeelding 4.2-4). Gemeten zijn 
elasticiteitsmoduli van respectievelijk 1,38·105 N/mm2 
en 1,41·105 N/mm2, waaruit het afgeronde gemiddelde 
van 1,4·105 N/mm2 is aangehouden voor berekening. 
Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de kabels 
niet beschikken over een massieve doorsnede. Dit is het 
gevolg van de samenstelling uit strengen. Het grootste 
effectieve doorsnedeoppervlak, en daarmee de grootste 
trekcapaciteit, wordt behaald bij de in dit onderzoek 
toegepaste strengsamenstelling 1μ19. De beproefde ka-
bels, ø2 mm, beschikken over een effectief doorsnede-
oppervlak van 2,42 mm2. Ter vergelijking: De oppervlak-
te van massief stafstaal, ø2 mm, bedraagt 3,14 mm2. 

RVS kabel, rek gemeten over 49,6 mm: 

25 N/mm 10411
649160
422781102
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4.2 Bepaling van de kabel-elasticiteitsmodulus: RVS, Brugg Fineline, ø2mm, 1μ19 
 

4.3 Beproeving van de RVS kabel: Brugg Fineline, ø2mm, 1μ19 
 

4.4 Meetresultaten: Volledig lineair voor te verwachten voorspankrachten (< 1 kN) 
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4.2.3 Modellering van de ruiten 
De ruiten bestaan uit twee nader te beschrijven kunst-
stof tussenlagen en drie lagen glas, waarvan de middel-
ste laag terugligt ten opzichte van de rand (afbeelding 
4.5). De ruitafmetingen zullen worden bepaald tijdens 
de systeemoptimalisatie (zie hoofdstuk 5). De opdeling 
van de lagen in elementen, hierna mesh genoemd, 
dient echter te voldoen voor alle reële ruitafmetingen. 
Punt van aandacht hierbij betreft de geringe dikte van 
de glas- en tussenlagen, waardoor de elementen al snel 
onacceptabele verhoudingen zouden vertonen bij een 
grove mesh. Onacceptabel is gedefinieerd als lengte-
/dikteverhoudingen groter dan 1:20, waardoor het ri-
sico op onjuiste rekenresultaten sterk toeneemt. De ver-
houdingen zijn te beperken door slechts één element 
over de volledige laagdikte te gebruiken. Ten aanzien 
van de glaslaag is dit mogelijk door toepassing van   
20-knoops volume elementen, SOLID95, die bij en-
kellaagse toepassing in staat zijn buiging te beschrij-
ven. Controle is uitgevoerd met behulp van variaties in 
de aangebrachte mesh (zie meshcontrole, §4.2.9).  
 
De tussenlaag is nog dunner dan de glaslaag. Om deze 
reden zijn aanvankelijk de mogelijkheden van offset-
knopen en interface-elementen bekeken. Interface ele-

menten worden onder meer gebruikt voor het model-
leren van pakkingen, maar blijken niet in alle gevallen in 
staat het elastische gedrag van de hier toegepaste tus-
senlagen te beschrijven. Om die reden ging de voor-
keur uit naar tussenlaagmodellering met volwaardige 
SOLID95-elementen. De knooppositie van de tussen- en 
glaslagen zou echter niet zonder meer overeen komen 
(afbeelding 4.6). Een koppeling van de lagen ter plaatse 
van de knopen zou dientengevolge niet mogelijk zijn, 
waardoor krachten slechts door middel van interpolatie 
overdraagbaar zouden zijn. Met het oog op zowel de 
mesh van de glaslagen, als de mesh van de tussenlaag, 
is gekozen voor een gelijke elementbreedte en daarmee 
verticaal doorlopende mesh (afbeelding 4.7). Alle lagen 
kunnen dientengevolge ter plaatse van de knopen ge-
koppeld worden, zodat krachten aldaar rechtstreeks 
kunnen worden overgedragen. Ter plaatse van de uit-
kragende glaslagen is een afwijkende elementbreedte 
aangebracht, welke afhankelijk is van de glaslaagdikte 
en de diepte van de terugliggende laag. Hierdoor kan 
eenvoudig enige netverfijning worden toegepast. De 
juistheid van deze afwijkende elementbreedte is ge-
toetst aan de hand van kleine proefmodellen.  
 
Indien dunne tussenlagen worden toegepast, en de ele-

MESH; 
VARIANT 1 
 

MESH; 
VARIANT 2 - DEFINITIEF 
 

4.5 Ruimtelijke weergave van de toegepaste ruiten 
 

4.6 Mesh: Eerste, ongeschikt bevonden variant 
 

4.7 Mesh: Tweede, definitieve variant 
 
 

4.6 
 

4.7 
 

4.5 
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mentverhouding in de tussenlaag ongunstiger wordt, 
kan het aantal elementen in de tussenlaag verdubbeld 
worden om zodoende onacceptabele elementverhou-
dingen te voorkomen. In dat geval worden krachten ter 
plaatse van samenvallende knopen rechtstreeks over-
gedragen, terwijl de krachten van de resterende, tus-
senliggende knopen via een set vergelijkingen worden 
overgebracht. Dit is in ANSYS bewerkstelligd door zo-
geheten multipoint constraints (MPC’s), gevormd door 
contact- en targetelementen, respectievelijk CONTA174 
en TARGE170, met daarvoor geactiveerde keyopt’s. De-
ze vormen een soort film over de bestaande volume-
elementen. 
 
De beoogde mesh vraagt om enige aandacht op de lo-
catie waar de uitkragende glaslagen overgaan naar een 
volwaardige drielaagse ruit. De tussenlagen en de topla-
gen vormen hier een haakse hoek, waardoor risico op 
singulariteiten ontstaat (afbeelding 4.8). Proefmodellen 
hebben aangetoond dat de lokale resultaten op dit punt 
in alle gevallen als juist zijn te beschouwen, mede door-
dat de tussenlaag aanzienlijk slapper is dan het glas. Te-
vens is een controle uitgevoerd met de bestaande mesh, 
om onder meer de juiste netfijnheid van de uitkragende 
glaslagen te bepalen (zie meshcontrole, §4.2.9). 

4.2.4 Modellering van de opleg- en voegrubbers 
Modellering van polymeren is een complexe aangele-
genheid. Het rekverloop is niet-lineair en onder meer af-
hankelijk van de belastingduur en de temperatuur. Bo-
vendien kunnen polymeren kenmerken vertonen van 
vloeistofgedrag, wat zich onder meer uit in een dwars-
contractiecoëfficient van nagenoeg 0,5. Juiste modelle-
ring kan in ANSYS plaatsvinden door toepassing van 
een zogeheten hyperelastische mesh, maar dit leidt tot 
omvangrijke rekenmodellen en sterk toenemende re-
kentijden. De noodzaak tot een hyperelastische mesh is 
echter te vermijden indien met zekerheid is vast te stel-
len dat de optredende spanningen zich beperken tot 
het lineair benaderbare rekgebied van het materiaal. 
Voor het toegepaste polyurethaan betreft dit een re-
latief groot gebied (zie polyurethaan proefresultaten, 
hoofdstuk 6). In combinatie met de in §4.3 te kwan-
tificeren (zeer lage) spanningen in de opleg- en voeg-
rubbers, kan om die reden worden volstaan met volu-
me-elementen (SOLID95) en de juiste materiaaleigen-
schappen, zoals deze zijn toegelicht in hoofdstuk 6. 
 
De randen van de drie glaslagen worden volledig 
verlijmd met de voegrubbers. De oplegrubbers worden 
daarentegen niet verlijmd. In beide gevallen bestaat 

4.8 
 

4.9 
 

4.8 Verondersteld risico op singulariteiten bij haakse aansluiting tussen de top- en tussenlaag 
 

4.9 Voegmesh en de tot stand gebrachte verbinding met de ruiten 
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echter de mogelijkheid dat mesh van de rubbers afwijkt 
ten opzichte van de aangrenzende materialen. In geval 
van de voegrubbers is dit opgelost door ter plaatse van 
het scheidingsvlak met het glas een laag contact- en 
targetelementen aan te brengen (afbeelding 4.9). De- 
ze contact- en targetelementen zijn zodanig gedefini-
eerd dat, indien gewenst, het polyurethaan als verlijmd 
gemodelleerd wordt. De krachten worden overgedra-
gen conform het in §4.2.3 genoemde multipoint con-
straint (MPC) principe.  
 
De oplegrubbers worden niet noodzakelijkerwijs ver-
lijmd (afbeelding 4.10). Vrije afschuiving tussen de rub-
bers en het staal, alsmede tussen de rubbers en het 
glas, moet kunnen plaatsvinden. Dit is mogelijk door 
tussen deze materialen een laag contact- en targetele-
menten met wrijvingscoëfficiënten van respectievelijk 
0,65 en 2,0 te definiëren (zie §3.4.2, respectievelijk 
[Michelin, 2006]). De hoge wrijvingscoëfficiënt tussen 
het polyurethaan en het glas komt voort uit de adhesie 
op molecuulniveau. De vrije afschuiving en de krachts-
overdracht van de wrijvingsvlakken is getoetst door 
middel van handberekening en kleine proefmodellen. 
 

4.2.5 Modellering van de systeemopleggingen 
Ter plaatse van de systeemoplegging draagt de ruit zijn 
normaalkrachten af op het hierna te noemen vulrubber 
(afbeelding 4.11). Dit rubber wordt vrijwel altijd vol-
ledig op druk belast. Eventuele kleine dwarskrachten 
worden in werkelijkheid via rubbers en stalen strips aan 
weerszijden van het glas opgevangen (zie detaillering 
van de systeemopleggingen, §3.5). Feitelijk ontstaat 
een licht verende inklemming als gevolg van de rubbers 
aan weerszijden. Rotaties worden echter minimaal ver-
hinderd vanwege de grote flexibiliteit van het polyure-
thaan. Met het oog op deze minimale verhindering van 
rotaties is aanvankelijk uitgegaan van een zuiver schar-
nierende oplegging, gemodelleerd door een op een 
scharnierende staalstrip verlijmd vulrubber. In werkelijk-
heid is echter sprake van een gefixeerde stalen basis. 
Aangezien het flexibele vulrubber altijd onder druk staat, 
en daarbij eenvoudig de vervorming van de glasrand 
volgt, is daarom ook de modellering aangepast op een 
gefixeerde staalstrip met verlijmd rubber. De resultaten 
blijven nagenoeg gelijk met het scharnierende model, 
maar in dit geval kunnen kabelkrachten eenvoudig met 
de juiste excentriciteit op een gefixeerd knooppunt wor-
den ingeleid. Eventuele kleine dwarskrachten worden 
via multipoint constraints afgedragen op het vulrubber. 

4.10 
 

4.11 
 

4.10 Mesh; Principeweergave van de verbinding tussen staal en glas,  
 waarbij de toegepaste rubbers vrij kunnen afschuiven 

 
4.11 Mesh: Schematische weergave van de oplegging 
 

 

PRINCIPE- 
WEERGAVE 
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4.2.6 Modellering van de voorspanning 
De kabels in het systeem worden licht voorgespannen 
teneinde systeemvervormingen te beperken en sterke 
doorhanging van kabels te verhinderen. Randvoorwaar-
de voor de modellering betreft de mogelijkheid tot voor-
spanning van meerdere, nagenoeg evenwijdig lopende 
kabels. Dit vraagt om specifieke modelvorming, aange-
zien voorspannen van een enkele kabel kan leiden tot 
ontspannen van de naastliggende kabel. Bovendien zor-
gen systeemverplaatsingen voor mogelijke afname van 
voorspanningen.  
 
Gedurende de geometrisch niet-lineaire analyse blijkt 
ANSYS niet zonder meer in staat meerdere kabels te 
voorzien van de juiste voorspanning. Om desalniette-
min in alle kabels de juiste voorspanning te bereiken, 
zijn verschillende voorspanmethodes overwogen. On-
der meer voorspanelementen (PRETS179) zijn hiertoe 
beschouwd, welke als een soort ‘veer’ te midden van de 
kabels worden geplaatst. Deze elementen blijken echter 
niet naast elkaar onder verschillende hoeken te functi-
oneren, zoals gewenst is bij de hier ontworpen ‘waaier’ 
van kabels. Een alternatief betreft de toepassing van 
staafelementen (LINK10) met een initiële rek. Deze 
optie is aanvankelijk afgekeurd, aangezien na zakking  

van het gehele systeem de berekende rekken sterk af-
weken van de ingevoerde rekken. Niettemin blijken initi-
ele rekken een geschikte modellering van de voorspan-
ning te kunnen vormen, door een eigenhandig geschre-
ven herhalingscommando (loop) in het script. Deze loop 
leest de berekende voorspanningen uit het resultaten-
bestand, waarna alle initieel berekende voorspanningen 
worden aangepast aan de gedefinieerde voorspannin-
gen. Door deze loop enkele keren te herhalen, resteert 
uiteindelijk nagenoeg de gedefinieerde voorspanning. 
Het script is zodanig vormgegeven, dat dit proces slechts 
eenmalig doorlopen hoeft te worden: Na iteratiebere-
kening kan de juiste invoer via het status-commando 
worden opgevraagd, die na kopiëren in het script 
automatisch zorgt voor de gedefinieerde voorspan-
ning. Uitschakelen van de iteraties is mogelijk door de 
parameter ITERATIE op nul te stellen. Het voordeel van 
de geschreven loop betreft het feit dat een exact voor-
spanningsniveau kan worden behaald, reeds vóór intro-
ductie van uitwendige belastingen. Deze voorspanning 
kan dankzij de loop per kabel worden aangepast. De 
uitwendige belastingen worden in een tweede bereke-
ningsfase aangebracht (load step 2), ná de eerste be-
rekeningsfase (load step 1). Vervolgens kunnen de wij-
zigingen in (voor)spanningen worden geanalyseerd. 

4.12 Symmetrievlakken schematisch weergegeven 
Maten conform de proefopstelling; parametrisch te wijzigen 

 
 

MATEN GEBASEERD OP PROEFOPSTELLING; 
PARAMETRISCH TE WIJZIGEN 
 

4.12 
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4.2.7 Modellering van de symmetrievlakken 
De cilindrische schaalconstructie is opgebouwd uit meer-
dere, aaneengeschakelde bogen. Bij uitwendige belas-
ting in de vorm van sneeuw of wind, worden hierbij be-
lastingen over de ruiten verdeeld. Elke boog zal theo-
retisch dezelfde belasting afdragen. Aangezien zich op 
het grensvlak van twee bogen één verbindingselement 
bevindt, zal bij gelijke boogbelasting sprake zijn van 
een symmetrische vervorming en spanningsverdeling. 
Het rekenmodel kan dientengevolge gereduceerd wor-
den tot slechts één boog met aan beide zijden een sym-
metrievlak. Te midden van deze boog kan vervolgens 
een derde symmetrievlak geplaatst worden, aangezien 
het gedrag van de boog op zichzelf eveneens symme-
trisch is (afbeelding 4.12). Dit resulteert in een ANSYS-
model met halve boogbreedte (afbeelding 4.13). Het 
symmetrievlak aan de voorzijde kent daarbij randvoor-
waarden toe aan de verbindingselementen, welke ge-
halveerd zijn gemodelleerd vanwege hun positie op het 
grensvlak. Het symmetrievlak aan de achterzijde ver-
zorgt de randvoorwaarden voor de gehalveerde ruiten. 
Als gevolg van de symmetrievlakken mogen overigens 
slechts halve kabeldoorsneden worden gehanteerd. In 
werkelijkheid zal immers sprake zijn van kabels die hun 
krachten zullen verdelen over twee bogen. 

4.2.8 Definitief numeriek model 
Het definitieve rekenmodel betreft een script waarin 
vrijwel elke denkbare dimensie parametrisch is gedefi-
nieerd. Dat betekent dat het systeem doorgerekend 
kan worden voor vrijwel elke reële geometrie en toe-
passing. De basis voor dit script wordt gevormd door 
een aantal wiskundige bewerkingen (zie uiteenzetting 
van de scriptbasis, bijlage I). Naast parametrische invoer 
van dimensies zijn ook mesh-gerelateerde parameters 
gedefinieerd, zodat eenvoudig elementafmetingen kun-
nen worden gewijzigd bij geometriewijzigingen. Deze 
parameters kenmerken zich door de eerste vier letters 
NDIV, aangevuld met een treffende letter van het ge-
relateerde onderdeel. Met NDIV wordt gedoeld op de 
verdeling van het desbetreffende onderdeel in N-onder-
delen. Hoe hoger de NDIV-waarde, des te fijner de 
mesh. Daarbij wordt niet automatisch gelet op element-
verhoudingen; deze verdienen te allen tijde een con-
trole van de gebruiker. 
 
In het script is een ‘switch’ ingebouwd om te kunnen 
schakelen tussen een globale (snelle, niet exacte) analy-
se en lokale (exacte) analyse. Deze switch betreft een 
parameter genaamd TYPE met waarde 0 of 1. In geval 
van lokale analyse (TYPE=1), zal alles zo goed mogelijk 

4.13 Symmetrievlakken schematisch weergegeven in het definitieve ANSYS-model 
 

 

4.13 
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conform werkelijkheid worden beschreven. Daarbij wor-
den onder meer alle rubbers door middel van wrijving 
in positie gehouden en zijn alle tussenlagen met exacte 
dikte en materiaaleigenschappen gemodelleerd. De glo-
bale analyse heeft daarentegen slechts beperkte wrij-
vingsvlakken, maar bovenal géén tussenlagen. Dit be-
tekent dat deze optie louter bruikbaar, maar ook han-
dig is voor inschattende analyses, aangezien de reken-
tijd sterk afneemt. De hoofdtrekspanning in het glas, 

σeqv+ vormt bij globale analyse in alle gevallen een ho-
gere, conservatieve benadering van de werkelijke span-
ningen (afbeelding 4.14; spanningen nader toegelicht 
in §4.3). Daarentegen wordt de maximale kabelkracht 

σmax+ in alle gevallen met circa 5% onderschat, alsmede 

de totale vervorming usum met bijna 30% onderschat. 
Het blijkt echter dat vervorming nooit maatgevend is 
(zie analyse van boogmodel, §4.3.2). Dit betekent dat 
op basis van een globale analyse een redelijke aanname 
kan worden gedaan ten aanzien van de systeemdimen-
sionering, mits rekening wordt gehouden met enigszins 
hogere kabelkrachten in werkelijkheid. De relevantie zal 
blijken bij de grotere overspanningen (hoofdstuk 5). 
 
Belastingen op het model worden automatisch gegene-
reerd conform Eurocode 1-3. Eigen gewicht is altijd aan-

wezig. De in §4.3.2 te definiëren wind- en sneeuwbe-
lastingen, hierna uitwendige belastingen genoemd, 
worden na activatie van respectievelijk de parameters 
‘qp’ en ‘qsl’ geïntroduceerd. De invoer is zodanig vorm-
gegeven, dat veiligheidsfactoren of excentriciteiten een-
voudig in de parametrische invoerwaarden kunnen wor-
den verdisconteerd. In geval van sneeuw kan bijvoor-
beeld gekozen worden voor excentrische systeembelas-
ting, al of niet met inbegrip van de herverdeling con-
form Eurocode 3. In geval van windbelasting zal de uit-
wendige stuwdruk automatisch gecombineerd worden 
met de ingegeven interne onder- of overdruk.  
 
Introductie van voorspanningen is reeds beschouwd in 
§4.2.6. De verkennende systeemanalyse zal echter op 
basis van een submodel plaatsvinden, bestaande uit 
twee ruiten, waarbij geen kabels benodigd zijn (afbeel-
ding 4.15). Vanwege de ontbrekende kabels, bestaat 
de mogelijkheid het systeem te voorzien van een hori-
zontale en verticale puntlast, welke nader gedefinieerd 
zullen worden door respectievelijk de parameters FX en 
FY (afbeelding 4.15, krachtgrootte: zie analyse; §4.3.1) 
 
De modellering beslaat in zijn definitieve vorm een script 
van 33 pagina’s (zie ANSYS-script, bijlage II).   

lokale analyse globale analyse
verschil 

[%]
globaal: over- of 
onderschatting

σ eqv+ [N/mm2] 6,24 6,68 +7% overschatting

δ vert [mm] 4,90 5,29 +8% overschatting

kabel σ max+ [N/mm2] 400 377 -6% onderschatting

σ eqv+ [N/mm2] 5,80 6,12 +6% overschatting

δ vert [mm] 4,44 4,85 +9% overschatting

kabel σ max+ [N/mm2] 394 371 -6% onderschatting

σ eqv+ [N/mm2] 5,01 5,48 +9% overschatting

δ vert [mm] 2,66 2,95 +11% overschatting

kabel σ max+ [N/mm2] 378 361 -4% onderschatting

σ eqv+ [N/mm2] 4,07 5,35 +31% overschatting

δ vert [mm] 1,92 1,38 -28% onderschatting

kabel σ max+ [N/mm2] 329 318 -3% onderschatting

σ eqv+ [N/mm2] 4,13 4,94 +20% overschatting

δ vert [mm] 1,99 1,50 -25% onderschatting

kabel σ max+ [N/mm2] 325 308 -5% onderschatting

belastinggeval

wind

gelijkmatig
verdeeld

excentrisch

herverdeling
conform

Eurocode 1-3

interne
overdruk

interne
onderdruk

sneeuw
glas

glas

glas

glas

glas

locatie waarde

resultaten

 

4.14 Resultaatvergelijking van lokale, exacte analyse met globale analyse 
 Gebaseerd op het model met afmetingen conform de proefopstelling (afbeelding 4.12) 
 

 

4.14 
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4.2.9 Meshcontrole 
Het definitieve rekenmodel vraagt om controle van de 
beschreven mesh, alvorens berekeningen uitgevoerd 
worden. Deze meshcontrole moet de juistheid van het 
model verifiëren, naast routinecontroles van onder 
meer reactiekrachten en voorspankrachten. De mesh-
controle is uit te voeren door elementafmetingen te 
vergroten ofwel te verkleinen, waarna het effect op de 
spanningen kan worden beschouwd. Indien spannin-
gen sterk wijzigen, duidt dit op mogelijke fouten in het 
model. Met name spanningen rond singuliere punten 
kunnen sterk toenemen bij verkleining van de element-
afmetingen, hierna netverfijning genoemd. Dit kan ech-
ter ook een basis vormen voor nauwkeuriger resultaten, 
maar met de consequentie dat de rekentijd toeneemt. 
Ook de rekentijd is om die reden in beschouwing geno-
men. 
 
De meshcontrole is uitgevoerd op basis van het submo-
del, bestaande uit twee ruiten van 1x1 m2, 101010, SG-
gelaagd (afbeelding 4.15). Het submodel vormt een 
exacte uitsnede uit het in §4.2.8 getoonde boogmodel. 
De oplegging van het submodel is gelijk aan dit boog-
model, evenals de verbinding tussen de ruiten. Deze 
verbinding bestaat uit het in hoofdstuk 3 beschreven 

verbindingselement en polyurethaan rubberdelen. Aan-
gezien pas na modelvorming de polyurethaanbeproe-
ving zou plaatsvinden, is de elasticiteitsmodulus van het 
polyurethaan gedurende de meshcontrole op 20 
N/mm2 gesteld. Overige materiaaleigenschappen zijn 
conform opgave in §4.2.2. De dimensionering van het 
verbindingselement is in deze fase nog niet geoptimali-
seerd. De maten zijn gebaseerd op ontwerpberekenin-
gen en wijken enkele millimeters af van de in hoofdstuk 
3 gepresenteerde maatvoering. Tevens wijkt de afstand 
tussen het verbindingselement en de terugliggende 
glaslaag af. Deze afstand is arbitrair gesteld op 5 milli-
meter, waardoor de spanningen tijdens de meshcontro-
le lager uitvallen dan bij de systeemanalyse het geval zal 
zijn bij een gelijke verticale en horizontale belasting van 
500 N (gebaseerd op kabelkrachten; zie §4.3.1) 
 
De randvoorwaarden voor de te controleren mesh zijn 
als volgt bepaald: 
• Gezonde elementverhouding (meest ongunstige 

lengte-/dikteverhouding >> 1:20); 
• Spanningen mogen niet beïnvloed worden door 

lichte mesh- of geometriewijziging;  
• Gewogen gemiddelde tussen het aantal elementen 

en de rekentijd. 

MATERIAALKLEUREN 
 - glas 
 - tussenlaag (SG) 
 - polyurethaan 

 - RVS 

SUBMODEL 

SUBMODEL - DETAILOPNAME 

ruit  101010 
SG-gelaagd [1,52 mm] 
 

4.15 Submodel 
 

 

4.15 
 

BOOGMODEL 
(maten conform proefopstelling) 
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Het uitgangspunt voor de meshcontrole betreft een op-
deling van de glaslagen in 24x12 elementen (lengte μ 
symmetrische, halve breedte), aangevuld met zowel 
drie elementen ter plaatse van het glasoverstek (AN-
SYS script: het NDIVO-getal), als twee elementen aan-
grenzend aan de voeg (ANSYS script: het NDIVS-getal). 
Deze extra randelementen maken enige netverfijning 
mogelijk. De elementverhouding ligt in het ongunstigste 
geval op 1:4, wat een zeer acceptabele waarde betreft. 
Vermindering van de 24μ12 elementen blijkt tot onder-
schatting van de maximale glastrekspanning te leiden 
(~10%), doordat de spanning niet op de juiste positie 
berekend kan worden (zie bijlage III, tabel en afbeel-
dingen III.1). Toename van het aantal elementen in de 
glaslaag leidt tot verdubbeling van de rekentijd, maar 
niet tot zeer opvallende resultaatwijzigingen (< 5%). 
Dit duidt op een juiste oppervlaktemesh. Met het oog 
op de rekentijd en resultaten wordt deze mesh van 
24μ12 elementen voor verdere berekening gehanteerd. 
Daarbij blijven het NDIVO- en NDIVS-getal ongewijzigd, 
aangezien zij de resultaten nauwelijks beïnvloeden (zie 
bijlage III, tabel en afbeeldingen III.2 en III.3).  
 
Verdubbeling van het aantal elementen over de glas-
laagdikte heeft vrijwel geen invloed op de resultaten 

(zie bijlage III, tabel en afbeeldingen III.4). Dit laat zien 
dat de enkellaagse glaslaagmesh de spanningen juist 
kan beschrijven. Deze mesh wordt om die reden ge-
hanteerd voor verdere berekening. 
 
De tussenlaag wordt opgedeeld in 36μ18 elementen. 
Verdubbeling van dit aantal leidt tot hogere tussenlaag-
spanningen (~10%), maar heeft geen opzienbarende 
invloed op de glasspanningen (< 5%). (zie bijlage III, 
meshcontroletabel en afbeeldingen III.5). De rekentijd 
verdrievoudigt bij verdubbeling van het aantal elemen-
ten. Afname van de rekentijd is mogelijk door vermin-
dering van het aantal elementen, maar dit is niet ge-
wenst met het oog op de elementverhouding. Een mesh 
met 36x18 elementen wordt acceptabel geacht, mits 
tussenlaagspanningen in het oog worden gehouden. 
 
Ten slotte is de mesh van het verbindingselement en de 
rubbers gecontroleerd. Wijziging van de mesh van deze 
onderdelen heeft nauwelijks invloed op de spanningen 
in het glas. Wel kunnen spanningen in het staal enigs-
zins toenemen, vanwege de scherpe hoek tussen de 
voegnok en de staalvleugels. De spanningen blijven ech-
ter ver onder de vloeigrens, waardoor de mesh akkoord 
is bevonden. 
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Ondanks alle controles op de modellering en meshvor-
ming kan niet verhinderd worden dat ANSYS altijd een 
waarschuwing geeft ten aanzien van een mogelijk risico 
op fouten door combinatie van symmetrievlakken met 
multipoint constraints. Met deze constraints zijn onder 
meer de tussenlagen verbonden aan de glaslagen, 
waardoor de elementafmeting van de tussenlaag 
gehalveerd kan worden ten opzichte van de glaslaag 
(zie modellering van ruiten, §4.2.3). De waarschuwing 
geeft te lezen dat een fout lang niet in alle gevallen zal 
optreden, maar dat deze ook niet zonder meer kan wor-
den uitgesloten. Om risico’s op foutieve resultaten te 
vermijden is een reeks controlemodellen gevormd, allen 
met exact dezelfde geometrie, materiaaleigenschappen, 
randvoorwaarden, belastingen en mesh, echter zonder 
de multipoint constraints. Deze modellen zijn slechts 
bruikbaar in het bijzondere geval dat de elementaf-
meting van de tussenlaag en de glaslaag exact gelijk is, 
wat gezien de dunne tussenlaag niet vaak het geval zal 
zijn. Hoe dan ook, de resultaten van het controlemodel 
komen exact overeen met het multipoint constraint 
model. Dit betekent dat met zekerheid gesteld kan 
worden dat de combinatie van symmetrievlakken en 
multipoint constraints géén aanleiding zal vormen tot 
foutieve resultaten.  

4.3 Systeemgedrag 

4.3.1 Verkennende systeemanalyse 
Het constructieve gedrag van de ontwikkelde verbin-
ding is in beginsel gelijk voor elk boogknooppunt: Een 
naar beneden gerichte kabelkracht zorgt voor een nor-
maaldrukkracht in de ruiten, die gelijkmatig over de 
voegen wordt verdeeld, terwijl dwarskrachten door het 
verbindingselement worden overgedragen (afbeelding 
4.16). Met het oog op dit eenduidige basisprincipe, 
wordt voorafgaand aan de analyse van het boogmodel 
het gedrag van het submodel beschouwd. Dit submo-
del, uiteengezet in §4.2.9, verschilt in constructief op-
zicht essentieel van de werkelijke boog, aangezien de 
twee ruiten een vormvaste driehoek vormen. Hiermee is 
instabiliteit uitgesloten. Desalniettemin zullen lokale 
spanningen vergelijkbaar zijn met het werkelijke boog-
model, doordat de belasting op overeenkomstige wijze 
op het verbindingselement wordt ingeleid en wordt 
overgedragen op het glas, alsmede de ruiten over de-
zelfde rotatievrijheidsgraden beschikken.  
 
Teneinde een redelijke inschatting te verkrijgen van 
spanningen en vervormingen, wordt een uitwendige 
puntlast ter grootte van de te verwachten kabelkracht 

4.16 Systeemgedrag conceptueel weergegeven 
 

 

4.16 
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aangebracht. In deze fase is de daadwerkelijke kabel-
kracht nog onbekend, waardoor wordt volstaan met 
een eerste inschatting. Deze inschatting is gebaseerd 
op een prematuur rekenmodel, waaruit is gebleken dat 
het maatgevende kabelverbindingspunt het knoop-
punt betreft waarop slechts één kabel wordt aangeslo-
ten. De optredende kabelkracht bedraagt in dit punt 
circa 750 N bij een overspanning van 10 meter. De  
naar rechtsonder gerichte kracht kan ruwweg wor-  
den ontbonden in een horizontale en verticale compo-
nent van 500 N, waarmee de verkennende analyse 
aanvangt. 
 
Berekening laat zien wat zich in het systeem afspeelt: 
De ruiten vertonen een naar beneden gerichte verplaat-
sing, waardoor de glasranden tegen het voegrubber 
worden gedrukt (afbeelding 4.17). De oplegrubbers 
onder het verbindingselement verdelen daarbij de naar 
beneden gerichte kracht over de onderste glaslaag. De 
maximale drukspanning in het linker oplegrubber, 1,45 
N/mm2, is groter dan in het rechter oplegrubber, 0,90 
N/mm2, vanwege het linksom roterende verbindings-
element. Tevens is de drukspanning ter plaatse van de 
glasrand circa 10% lager dan bij het uiteinde van het 
verbindingselement het geval is. Dit is het gevolg van 

de naar beneden gerichte verplaatsing van de twee rui-
ten, waardoor deze om het uiteinde van het verbin-
dingselement roteren (afbeelding 4.17, zwarte pijlen). 
De drukspanning wordt desondanks prima verdeeld, 
waardoor de maximale drukspanning in het polyure-
thaan bijna een factor 10 onder de experimenteel be-
paalde druksterkte blijft (druksterkte: circa 14 N/mm2, 
zie hoofdstuk 6).  
 
Alvorens de glasspanningen te beschouwen, dient te 
worden vastgesteld dat het verbindingselement ook in 
horizontale richting plaatsvast is. Dit blijkt zonder meer 
het geval te zijn, doordat horizontale krachten uit het 
verbindingselement via de stuikrubbers op de glasrand 
worden overgebracht. Er ontstaat wel een lichte ver-
schuiving van het verbindingselement naar rechts, maar 
deze vervorming is minimaal (afbeelding 4.17; vervor-
ming 10x werkelijkheid). De spanning in het rechter 
stuikrubber bedraagt lokaal maximaal 3,6 N/mm2, een 
factor vier onder de gemeten druksterkte. Vanwege de 
naar rechts gerichte kracht ontstaan in het linker stuik-
rubber nauwelijks spanningen. Dit betekent dat de nor-
maaldrukkracht vanuit het glas geheel wordt overge-
bracht op het voegrubber, zoals ook beoogd is in het 
conceptuele ontwerp (zie conceptueel ontwerp, §3.2).  

4.17 
 

4.17 Systeemanalyse kwantitatief weergegeven; Hoofdtrekspanningen [N/mm2] 
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Dankzij het grote oppervlak van het voegrubber, als-
mede vanwege het lage eigen gewicht, blijft de nor-
maaldrukspanning in de voegdelen beperkt tot lokaal 
0,30 N/mm2. Dit betekent dat ook de glasdrukspanning 
zeer laag blijft, welke nader beschouwd en gecontro-
leerd zal worden aan de hand van het boogmodel (zie 
integrale analyse van het boogmodel, §4.3.2). 
 
De maatgevende spanningen in het glas worden veroor-
zaakt door het ‘afpellen’ van de onderste glaslaag van 
de bovenliggende lagen: Een deel van de onderste glas-
laag wordt gekleefd aan de tussenlaag, terwijl het uit-
kragende laaggedeelte door het verbindingselement 
naar beneden wordt getrokken (afbeelding 4.18). Het 
afpellen van de uitkragende glaslaag veroorzaakt buig-
spanningen loodrecht op het boogvlak. De maximale 
buigtrekspanning op deze locatie is maatgevend voor 
het systeem. Met de nog niet geoptimaliseerde geome-

trie bedraagt deze spanning zuiver in z-richting bezien 
7 N/mm2. Onder invloed van spanningen uit andere 
richtingen resulteert dit in een hoofdtrekspanning van 8 
N/mm2 in het glas. Dit betekent dat na optimalisatie van 
de geometrie wellicht volstaan kan worden met onge-
harde ruiten, wat een geschikte optie is met het oog op 
de restdraagcapaciteit.  

De afpelling van de onderste glaslaag gaat gepaard met 
spanningen in de tussenlaag, loodrecht op het glasvlak 
(afbeelding 4.19). Deze spanning, hierna afpelspanning 
genoemd, bedraagt maximaal 2,2 N/mm2 in de tussen-
laag. Dit ligt ruim onder de te verwachten afpelsterkte 
voor PVB en daarmee wordt verwacht dat ook de af-
pelsterkte van het hier toegepaste SG niet wordt over-
schreden (zie materiaaleigenschappen, §4.2.2). Afhan-
kelijk van het type tussenlaag kunnen de spanningen 
worden gereduceerd (zie systeemoptimalisatie, hoofd-
stuk 5).  
 
Als gevolg van het vormvaste constructiesysteem, blij-
ven systeemvervormingen in dit geval beperkt tot min-
der dan een millimeter in verticale richting. Vervor-
mingen worden om die reden pas nader beschouwd op 
basis van het totale boogmodel (zie integrale analyse 
van het boogmodel, §4.3.2). 
 
Concluderend kan worden gesteld dat het systeem op 
dit niveau naar behoren functioneert. Het verbindings-
element is volledig positievast en de glasspanningen 
lijken voldoende laag om de beoogde overspanningen 
te realiseren. Nadere analyse vindt plaats op basis van 
een volwaardig boogmodel. 

4.19 
 

4.18 
 

4.18 Glasspanningen: Buigspanningen in z-richting [N/mm2] 
 
4.19 Tussenlaagspanningen [N/mm2] 
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4.3.2 Integrale analyse van het boogmodel 
Zodra het submodel wordt uitgebreid naar een model 
met drie of meer ruiten, zijn kabels noodzakelijk om de 
stabiliteit te waarborgen. Naarmate meer ruiten wor-
den toegepast kan een booggeometrie worden bena-
derd. Het kabelgestabiliseerde model wordt hierna 
boogmodel genoemd, en vormt een uitsnede van een 
cilindrische schaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
symmetrievlakken (zie symmetrievlakken, §4.2.7). 
 
De integrale analyse wordt uitgevoerd op basis van een 
booggeometrie die in verhouding staat met het Maxi-
milian Museum te Augsburg, echter met slechts vijf me-
ter overspanning en zes ruiten van 1 μ 1 m2, 101010, 
SG-gelaagd. Deze geometrie is gelijk aan het beproef-
de model, met het verschil dat de dimensionering van 
het verbindingselement in dit geval nog niet geoptima-
liseerd is. Het te analyseren gedrag is echter gelijk aan 
het geoptimaliseerde model, waarvan de mogelijkhe-
den worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. 
 
Het gedrag van het boogmodel is op detailniveau ver-
gelijkbaar met het submodel, maar daarnaast is nadere 
beschouwing gewenst van voorspanningen, vervormin-
gen en knikspanningen. De hierbij te introduceren be- 

lastingen zijn onderverdeeld in vijf belastinggevallen:  
1. Gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting. De belas-

ting wordt centrisch op het systeem geprojecteerd: 

s = μiCeCtsk = 0,8 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,56 kN/m2  
(zie Eurocode 1-3, §5.2);  

2. Herverdeelde sneeuwbelasting conform Eurocode 
1-3. De belasting wordt excentrisch op het sys-
teem geprojecteerd, waarbij links en rechts van 
het booghart twee belastingpieken ontstaan:       
slinks = μiCeCtsk  = 1,0 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 0,70 kN/m2    

srechts = μiCeCtsk  = 2,0 · 1,0 · 1,0 · 0,7 = 1,40 kN/m2  
(zie Eurocode 1-3, §5.3.5 / afbeelding 4.20); 

3. Alternatieve herverdeelde sneeuwbelasting. De 
belasting wordt excentrisch op het systeem ge-
projecteerd, waarbij op de linkerhelft een belas-
ting van 0,28 kN/m2 wordt aangebracht, alsmede 
op de rechterhelft een belasting van 0,56 kN/m2;  

4. Windbelasting met interne overdruk conform 
Eurocode 1-4, gebied III, bebouwd, op 20 meter 
hoogte:  

we = qp(20) · Cpe = 0,74 kN/m2 · Cpe (Cpe is 
afhankelijk van het belastingaangrijppunt, zie 
EC1-4, §7.2.8 en schematisering afbeelding 4.21) 

wi = qp(20) · Cpi = 0,74 kN/m2 · 0,2 = 0,15 kN/m2  

4.21 
 

4.20 
 

4.20 Herverdeelde sneeuwbelasting conform Eurocode 1-3 
 
4.21 Windbelasting conform Eurocode 1-4 
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(Voor Cpi is de meest ongunstige waarde aange-
houden. In het numerieke model is dit verdiscon-
teerd met de uitwendige belasting); 

5. Windbelasting met interne onderdruk conform 
Eurocode 1-4. 

we = qp(20)· Cpe = 0,74 kN/m2 · Cpe  

wi = qp(20)· Cpi = 0,74 kN/m2 · -0,3 = -0,22 kN/m2 

(Cpi betreft de meest ongunstige waarde) 

Daarnaast is altijd het eigen gewicht van alle onderde-
len aanwezig. Veiligheidsfactoren worden bij de sys-
teemanalyse vooralsnog niet in rekening gebracht met 
het oog op de proefneming. Dit is nadien mogelijk. 
 
Twee belastinggevallen blijken tot nagenoeg dezelfde 
maatgevende glasspanning te leiden. Dit betreffen de 
centrische, gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting en 
de excentrische, herverdeelde sneeuwbelasting conform 
Eurocode 1-3 (afbeelding 4.22). De maatgevende glas-
spanning bedraagt in beide gevallen 4,9 N/mm2 en is 
gelokaliseerd in zowel het eerste linker als rechter ka-
belknooppunt boven de oplegging, hierna de maatge-
vende knooppunten genoemd. De spanningen ont-
staan in de onderste glaslaag, analoog aan het submo-
del (zie verkennende analyse, §4.3.1). Dit is het gevolg 

van lokaal grotere rotaties en de hogere kabelkracht, 
maximaal 650 N, benodigd om met één kabel de maat-
gevende knooppunten horizontaal te fixeren. Feitelijk 
willen de knooppunten naar buiten verplaatsen. Bij 
overwegend verticale (sneeuw-) belasting is de kabel-
kracht en glasspanning in beide maatgevende knoop-
punten nagenoeg gelijk. Dit is ook het geval bij excen-
trische belasting, ondanks andere vervormingspatro-
nen. Slechts bij overwegend horizontale belasting, bij- 
voorbeeld door wind, lopen spanningen in beide punten 
sterker uiteen, al blijven zij dan beperkt tot 3,8 N/mm2 
  
De maatgevende buigspanning in het glas is ter plaatse 
van het knooppunt slechts in één ruit waarneembaar, 
doordat de tweede ruit van het verbindingselement af 
roteert (afbeelding 4.23). De vervorming is sterk ver- 
groot weergegeven; in werkelijkheid is de optredende 
opening nihil. Niettemin zijn steunrubbers aan de bo-
venzijde van het verbindingselement geplaatst, zodat 
rechtstreeks contact tussen metaal en glas te allen tijde 
is uitgesloten. Op andere, niet-maatgevende knooppun-
ten is dit bovensteunrubber ook gemodelleerd, maar 
vervult het rubber theoretisch geen functie dankzij de 
naar beneden gerichte kabelkrachten. De spanning in 
de polyurethaandelen bedraagt overigens nergens meer 

4.22 Maatgevende belastinggevallen: Vervormingen, 50x vergroot weergegeven [mm] 
 
4.23 Detailopname van het maatgevende knooppunt:  

Von Mises spanning, met uitzondering van de staalspanningen [N/mm2] 
 

4.22 
 

4.23 
 



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

70  ||  SYSTEEMANALYSE 

dan 2,0 N/mm2, ruimschoots lager dan de experimenteel 
bepaalde sterkte (zie hoofdstuk 6). Ook de afpelspan-
ning in de tussenlaag blijft in dit geval beperkt tot circa 
1,5 N/mm2, hetgeen in §4.2.2 acceptabel is bevonden. 
 
Naast beperkte systeemrotaties biedt voorspanning het 
voordeel dat de vervormingen van het totale systeem 
sterk beperkt blijven. Deze bedragen in verticale rich-
ting maximaal 5,4 mm bij het maatgevende belasting-
geval; de herverdeelde sneeuwlast conform Eurocode. 
Dit betreft slechts het 1/900e deel van de overspanning, 
daar waar voor daken 1/250e is toegestaan. In horizon-
tale richting vervormt het systeem maximaal 2,5 mm. 
Verhoudingsgewijs treden vergelijkbare vervormingen 
op bij grotere overspanningen (zie mogelijkheden na 
optimalisatie, §5.6). Dit betekent dat de bruikbaar-
heidsgrenstoestand zelden maatgevend zal zijn. 
 
De normaaldrukcapaciteit van de ruiten blijkt optimaal 
benut te kunnen worden door de gelijkmatige sprei-
ding van normaaldrukkrachten over het glasrand- en 
voegoppervlak. Met de hier gehanteerde ruiten kun-
nen dientengevolge veel grotere overspanningen wor-
den behaald, tot 20 meter en meer (zie knikbeschou-
wing, bijlage IV). Bij ongewijzigde systeemafmetingen 

kan gekozen worden voor dunnere ruiten, te realiseren 
door de bovenste, minder belaste glaslagen te vervan-
gen door lagen van 8 of 6 millimeter  De mogelijkhe-
den worden daarnaast vergroot door optimalisatie van 
het systeem (zie systeemoptimalisatie; hoofdstuk 5).  
 
4.3.3 Analyse en realisatie van voorspanningen 
Op basis van de berekeningen kan worden vastgesteld 
dat gelijke voorspanning van de kabels niet mogelijk is. 
Met name de voorspankracht van de kabel die het eer-
ste knooppunt boven de oplegging stabiliseert is sterk 
afwijkend, aangezien hier één kabel ruwweg de kracht 
van twee kabels op andere posities moet representeren. 
Ook andere kabels kunnen niet voorzien worden van 
eenzelfde voorspankracht. Dit zou betekenen dat in de 
praktijk per kabel een afzonderlijke kabelkracht moet 
worden geïntroduceerd. Om deze situatie te voorko-
men is het script zodanig opgesteld, dat kabels ook per 
groep kunnen worden voorzien van gelijke voorspan-
ning. In de praktijk betekent dit dat bij 10 kabels bij-
voorbeeld drie groepen à drie kabels een verschillende 
voorspanning krijgen, aangevuld door  een afzonder-
lijke voorspanning voor de 10e kabel, verbonden met 
het maatgevende knooppunt. In geval van het be-
schouwde boogmodel is gekozen voor twee kabels met 

symbool
resultaat bij juist 
aangebrachte 
voorspanning

resultaat bij 25% te 
laag aangebrachte 
voorspankrachten

variatie 
[%]

resultaat bij 25% te 
hoog aangebrachte 
voorspankrachten

variatie 
[%]

voorspanning kabel 1 [N] F vsp;1 310 233 -25% 388 25%

voorspanning kabel 2 [N] F vsp;2 310 233 -25% 388 25%

voorspanning kabel 3 [N] F vsp;3 455 341 -25% 569 25%

voorspanning kabel 4 [N] F vsp;4 570 570 0% 570 0%

buigtrekspanning glas [N/mm2] σ g;t 3,79 3,68 -3% 3,72 -2%

verticale verplaatsing [mm] δ res 2,62 2,14 -18% 5,79 121%

buigtrekspanning glas [N/mm2] σ g;t 4,88 4,8 -2% 4,83 -1%

verticale verplaatsing [mm] δ res 4,69 4,24 -10% 8,01 71%

buigtrekspanning glas [N/mm2] σ g;t 4,94 4,83 -2% 4,93 0%

verticale verplaatsing [mm] δ res 5,39 4,76 -12% 4,87 -10%

parameter

eigen gewicht

centrische 
sneeuw-
belasting

excentrische 
sneeuw-
belasting

aanvangs-
voor-

spanningen

 
4.24 
 

4.24 Effect van de afwijkende voorspanningen in niet-maatgevende kabels: Hoofdzakelijk invloed op de vervormingen. 
 (NB: Kabelvoorspanningen worden gedeeld met twee aangrenzende bogen;  

vanwege symmetrievlakken volgt uit numerieke analyse de halve voorspankracht) 
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een gelijke voorspanning van 310 N, één kabel met 
455 N en één kabel met 570 N. Bij deze kabeltrek-
krachten blijft de trek in de kabels voor alle belasting-
gevallen behouden. 
 
De maatgevende spanning in het glas zal door de maxi-
maal voorgespannen kabel worden geïnitieerd. De 
kracht in de desbetreffende kabel, verbonden met het 
eerste knooppunt boven de oplegging, blijkt in sterke 
mate onafhankelijk van de overige kabels te kunnen 
worden bepaald. Dit is vastgesteld op basis van zowel 
het numerieke als experimentele model. Door nu een  
voorspanningsmarge voor de overige kabels te bepalen, 
hoeft in de praktijk alléén de maximaal voorgespannen 
kabel exact op de gewenste voorspanning te worden 
gebracht. De niet-maximaal voorgespannen kabels mo-
gen zonder problemen tot 25% variëren ten opzichte 
van het uitgangspunt (afbeelding 4.24-25). Aangezien 
de maatgevende kabel een gelijke buigspanning in het 
glas blijft veroorzaken, heeft de variatie louter effect op 
de (zeer kleine) vervormingen en niet-maatgevende 
spanningen. Het is wel zaak het uitgangspunt voor de 
voorspankrachten te midden van de voorspannings-
marge te bepalen, zodat voorspanningen kunnen vari-
ëren. Dit is eenvoudig te bewerkstelligen met het script. 

4.4 Conclusies 

Naar aanleiding van de numerieke systeemanalyse kan 
worden gesteld dat het systeem naar behoren functio-
neert. De verbindingselementen zijn in alle gevallen 
plaatsvast en drukkrachten worden gelijkmatig ingeleid 
op de onderste glaslaag. De afpelling van de onderste 
glaslaag veroorzaakt de maatgevende (buig)spanning in 
het glas, alsmede een afpelspanning in de tussenlaag. 
Beide blijven in het acceptabele gebied, dankzij de rela-
tief lage voorspankrachten. De lage voorspanning zorgt 
bovendien voor beperkte normaaldrukkrachten. Deze 
krachten worden dusdanig gelijkmatig gespreid over 
het glas, dat grote overspanningen haalbaar zijn met 
relatief slanke ruiten. Dit betekent dat ook de beoogde 
toepassingen haalbaar zijn, zoals die zijn beschreven in 
het ontwerpkader (zie §1.3). 
 
Uitvoeringstechnisch leek aanvankelijk de onderlinge in-
vloed van de voorspankabels problematisch. Uit zowel 
het numerieke als experimentele model is gebleken dat 
hoofdzakelijk de maximaal belaste kabel van invloed is 
op de maatgevende glasspanning. Dankzij een ruime 
voorspanningsmarge behoeft louter deze maximaal be-
laste kabel exact te worden voorgespannen. 
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Variat ie  kabelvo o rspanning t .o .v. uitgangspunt →

4.25 
 

4.25 Voorspanningsmarge grafisch weergegeven op basis van tabel 4.24: Afwijkende kabelkrachten beïnvloeden louter vervormingen. 
Uitgangspunt: Kabels 1 en 2: 310 N, kabel 3: 455 N, kabel 4: 570 N. Een lagere voorspanning als berekeningsuitgangspunt is in     
dit geval niet mogelijk vanwege ongewenste kabelontspanning bij excentrische sneeuwbelasting. 

 
 

— eigen gewicht: glasspanning σeg;glas;eqv 
–·–  eigen gewicht: vervorming δeg 

—  sneeuw - centrisch: glasspanning σcen;glas;eqv 
– –  sneeuw - centrisch: vervorming δcen 

— sneeuw - excentrisch: glasspanning σexc;glas;eqv 
– –  sneeuw - excentrisch: vervorming δexc 
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variatie kabelvoorspanning t.o.v. numerieke uitgangspunt → 

σeg;glas 
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5 
SYSTEEMOPTIMALISATIE 

Een realistisch systeem is tot stand gekomen, dat beschikt over een bijzondere 
mate van transparantie. In hoeverre de afwegingen tussen constructieve en es-

thetische aspecten juist zijn aangenomen, moet in dit hoofdstuk blijken. Daarbij 
worden afmetingen en materiaaleigenschappen gewijzigd, wat inherent is aan 

wijziging van optredende spanningen en vervormingen. Het optimum tussen bei-
de volgt uit vergelijking van de varianten, resulterend in het definitief ontwerp. 
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5.1 Optimalisatiekader 

Systeemoptimalisatie zal plaatsvinden op basis van een 
parameterstudie. Hierbij worden parameterwaarden ge-
wijzigd, waardoor varianten op een nader te beschrij-
ven basismodel worden gegenereerd. Uit de resultaten 
volgt vervolgens een optimum. In totaal worden 11 pa-
rameters beschouwd, onderverdeeld in de volgende 
twee categorieën: 

• Parameters gerelateerd aan de verbinding: 
 1.  Lengte van de oplegging aan weerszijden van 

het verbindingselement; 
 3.  Breedte van het verbindingselement in relatie 

tot de glasafstand; 
 4. Dikte van de vleugels; 
 5.  Hoogte van de voegnok; 
 6.  Buigstijfheid van het verbindingselement; 
 7.  Buigstijfheid van de voeg. 
 
• Parameters gerelateerd aan de ruitopbouw: 

 8.  Breedte van de ruit; 
 9. Lengte van de ruit; 
 10. Dikte van de glaslagen; 
 11. Buigstijfheid van de tussenlaag. 

5.2 Uitgangspunt 

Het uitgangspunt voor de parameterstudie betreft het 
hierna gedefinieerde basismodel, gebaseerd op het in 
§4.2.9 getoonde submodel en de aldaar aangebrachte 
belasting. De parameterwaarden waarmee dit basismo-
del is vormgegeven zijn bepaald op basis van eerste in-
schattingen, waarbij een afweging is gemaakt tussen 
constructieve en esthetische aspecten. Met esthetische 
aspecten wordt gedoeld op de mate van transparantie. 
Of de basiswaarden in alle opzichten de optimale afwe-
ging betreffen, wordt per parameter onafhankelijk be-
schouwd. Indien daar aanleiding toe bestaat, worden 
parameterwaarden aangepast. Een aanleiding kan wor-
den gevormd door gunstiger constructief gedrag, waar-
bij vergelijking plaatsvindt op basis van de volgende 
rekenresultaten: 

• Maximale hoofdtrekspanning in het glas, σg;t 
Basismodel: 8,01 N/mm2 (afbeelding 5.1); 

• Maximale drukspanning in het glas (x-richting), σg;c 
Basismodel: -2,29  N/mm2; 

• Maximale afpelspanning in de tussenlaag (y-rich-
ting), σtus;p 
Basismodel: 2,21  N/mm2; 
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• Maximale drukspanning in het polyurethaan (x- of 
y-richting), σp;c. Basismodel: -3,61  N/mm2; 

• Maximale verticale verplaatsing, δres 
Basismodel: 0,87  mm. 

Variaties in resultaten worden verticaal uitgezet tegen 
de horizonaal uitgezette materiaal- of dimensionering-
variatie. Alle grafiekwaarden worden procentueel weer-
gegeven, zodat met een uniform grafiekmodel de ge-
hele parameterstudie kan worden beschreven en verge-
leken. De oorsprong representeert in dit grafiekmodel 
altijd het basismodel (0% resultaatvariatie). 
 
Verhoging van de absolute resultaatwaarde is gedefi-
nieerd als een positieve procentuele resultaatwijziging, 
verlaging als een negatieve resultaatwijziging. Bij re-
sultaatvergelijking wordt in het bijzonder gelet op de 
maximale trekspanning in het glas, hierna glastrekspan-
ning genoemd. Deze spanning is maatgevend voor de 
systeemcapaciteit. Glasdrukspanningen zijn zelden maat-
gevend, maar worden wel weergegeven om spannings-
variaties binnen de perken te houden. 
 
De afpelspanning in de tussenlaag dient te worden be-
schouwd indien uitzonderlijke (meer dan 100%) verho-

ging van de spanning optreedt. Dit betekent dat de af-
pelspanning een waarde van 5 N/mm2 nadert, wat ge-
zien de in paragraaf 4.2.2 beschreven proefresultaten 
een veilige grenswaarde betreft. De polyurethaanspan-
ningen bereiken een veilige grenswaarde bij een verho-
ging van circa 150%, gebaseerd op de in hoofdstuk 6 
bepaalde druksterkte. Variaties waarbij geen verhoogde, 
maar verlaagde tussenlaag- of polyurethaanspanningen 
optreden zijn echter géén reden tot systeemaanpassing. 
Dit vanwege het feit dat deze spanningen geenszins 
maatgevend zijn voor het systeem, mits zij niet te sterk 
toenemen. Ook systeemvervormingen zijn niet maat-
gevend, maar worden weergegeven om eventuele uit-
zonderlijke variaties vast te kunnen stellen. 
 
Maximale variaties van de basiswaarden zijn gemiddeld 
genomen begrensd op een halvering (-50%) of een 
verdubbeling (+100%) van de oorspronkelijke basis-
waarde. In gevallen waar de parameter gerelateerd is 
aan afmetingen, zijn deze grenzen links naast de resul-
tatengrafiek grafisch weergegeven. Daarbij dient in 
ogenschouw te worden genomen dat de mesh ana-
loog aan de geometrie wordt gewijzigd, zodat accep-
tabele elementverhoudingen behouden blijven (zie 
meshwijzigingen bij parameterstudie, bijlage V).  

5.1 Basismodel: Weergave van louter de glaslagen en de aldaar optredende hoofdtrekspanningen [N/mm2] 

 

5.1 
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5.3 Parameters gerelateerd aan de verbinding 

5.3.1 Parameter 1: Lengte van de oplegging aan 
weerszijden van het verbindingselement 

 
Parameterspecificatie 
De lengte van de oplegging aan weerszijden van het 
verbindingselement definieert de lengte in boogrichting 
waarover sprake is van contactdruk tussen het verbin-
dingselement en het glas, bewerkstelligd via het opleg-
rubber. Dientengevolge is de lengte gerelateerd aan zo-
wel de lengte van het oplegrubber, als de lengte van de 
hierna genoemde ‘vleugel’ van het verbindingselement. 
De basiswaarde betreft een opleggingslengte van 30 
mm, waarbij mogelijk sprake is van een middenweg 
tussen de esthetische en nader te kwantificeren con-
structieve aspecten. Naarmate de parameterwaarde 
wordt verhoogd, treedt bij het oplegrubber eenzelfde 
verlenging op als bij de vleugel van het verbindingsele-
ment. Dit resulteert in een gunstiger spreiding van druk-
krachten, maar ook in een afname van transparantie. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens wordt gedefinieerd door de lengte waar-
bij de krachtsoverdracht en stabiliteit nipt gewaarborgd 

zijn. Deze grenswaarde bedraagt circa 7,5 mm bij de 
beschreven belasting (-75% ten opzichte van het basis-
model).  De bovengrens is theoretisch gelijk aan de hal-
ve ruitlengte (500 mm), maar wordt om praktische en 
esthetische redenen beperkt tot 120 mm (+300% ten 
opzichte van het basismodel), waarbij reeds een dui-
delijke spanningsasymptoot zichtbaar wordt. 
 
Resultaten 
Glastrekspanningen nemen sterk toe bij gereduceerde 
afmetingen (afbeelding 5.2). Een 50% kleinere opleg-
gingslengte veroorzaakt 48% hogere glastrekspannin-
gen, als gevolg van het verkleinde drukvlak en de ver-
korte afbuigzone. Daarentegen leveren 50% toegeno-
men afmetingen slechts 20% winst op in glastrek-
spanningen. Een relatief geringere afname ten opzichte 
van een even sterke wijziging in transparantie, echter in 
negatief opzicht. Immers, 50% toegenomen afmetin-
gen resulteren in een vleugellengte die toeneemt van 
30 naar 45 mm. Om die reden wordt, mits glastrek-
spanningen tot een acceptabel niveau beperkt blijven, 
de oplegginglengte behouden op 30 mm. De wijziging 
van overige spanningen is daarbij niet van dusdanige 
omvang dat de opleggingslengte aangepast dient te 
worden. 
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variatie opleggingslengte verbindingselement t.o.v. basismodel → 

σg;t 

σg;c 
σtus,p 
σp,c 
δres 

5.2 

(15 mm) (60 mm) (30 mm) 

5.2 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde opleggingslengte  
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5.3.2 Parameter 2: Breedte van het verbindingsele-
ment en gerelateerde glasafstand 

 
Parameterspecificatie 
De breedte van het verbindingselement wordt gedefini-
eerd door de maat van het verbindingselement lood-
recht op de boogrichting, welke is gerelateerd aan de 
afstand tot de rand van de middelste glaslaag, hierna 
kortweg glasafstand genoemd. Deze relatie met de 
glasafstand is beschreven in §3.3.4, waar is gesteld dat 
voldoende vrije ruimte moet bestaan voor verplaatsing 
van het verbindingselement bij ruitvervanging na glas-
breuk. De basiswaarde voor de breedte is vastgesteld 
op 58 mm, welke volgt uit een voegnoksparing van 18 
mm, plus een tweezijdige oplegging, elk 20 mm breed. 
Hierbij bedraagt de benodigde glasafstand 25 mm. 
Aangezien de breedte van de voeg gelijk is aan de vast-
liggende breedte van de voegnoksparing, leidt een bre-
der verbindingselement automatisch tot bredere opleg-
rubbers. Hiermee wordt een gunstiger spreiding van 
drukkrachten bewerkstelligd, maar zal tevens de sys-
teemtransparantie afnemen. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens wordt bepaald door de afstand waarbij 

contactdruk tussen het verbindingselement en het glas 
nipt behouden blijft, in dit geval een breedte van 32 mm 
(-45% ten opzichte van het basismodel). De bovengrens-
waarde is gedurende de analyse vastgesteld op 232 
mm (+300% ten opzichte van het basismodel), waarbij 
de afstand tot het glas 112 mm bedraagt. Grotere 
waarden zijn theoretisch mogelijk, maar leiden tot een 
bijna volwaardige staal- in plaats van glasconstructie. 
 
Resultaten 
Aanvankelijk zijn varianten gegenereerd met een afzon-
derlijk gevarieerde breedte en glasafstand (zie aanvullen-
de resultaten: Bijlage VI.1-2). Verbreding van louter het 
verbindingselement leidt daarbij logischerwijs tot lagere 
(glas-)spanningen, vanwege gunstiger gespreide krach-
ten, welke bovendien dichter bij de afbuigingszone 
worden ingeleid. Zodra echter eveneens de glasfstand 
in rekening wordt gebracht, blijkt dat de eerste 25% 
verbreding een negatief effect heeft op glastrekspan-
ningen (afbeelding 5.3). Pas na een verbreding van 
meer dan 50% is winst te behalen in constructief op-
zicht. De grotere winst in vervormingen en tussenlaag-
spanningen is geen reden tot verbreding, aangezien 
deze niet maatgevend zijn voor het systeem. Een gere-
duceerde breedte lijkt in esthetisch opzicht een aardige 
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variatie breedte verbindingselement en gerelateerde glasafstand t.o.v. basismodel → 
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5.3 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde  
breedte van het verbindingselement en de gerelateerde glasafstand 
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optie, maar leidt al snel leidt tot een sterke toename van 
alle beschouwde resultaten. Daarmee lijkt een breedte 
van 58 mm de optimale middenweg te vormen tussen 
constructieve en esthetische afwegingen. 
 

5.3.3 Parameter 3: Dikte van de vleugels 

Parameterspecificatie 
De vleugels van het verbindingselement zijn gedefini-
eerd als de aan weerszijden uitstekende delen van het 
verbindingselement. De dikte van deze vleugels is in het 
basismodel vastgesteld op 6 mm, waarbij nog ruimte 
resteert voor een oplegrubber (dikte 4 mm) en een 
bovensteunrubber (dikte 3 mm). Naarmate de dikte 
toeneemt, neemt de vleugelstijfheid toe. Esthetica is 
geen criterium bij bepaling van de vleugeldikte, aan-
gezien de transparantie nauwelijks beïnvloed wordt 
door een toenemende dikte. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens is gebaseerd op een praktische maat, 
waarbij niet zonder meer vervormingen optreden als 
gevolg van een ruwe behandeling gedurende de bouw. 
Deze waarde is bepaald op 1,5 mm (-75% ten opzichte 
van het basismodel). Een theoretische bovengrens wordt 

bereikt bij 8,7 mm (+45% ten opzichte van het basis-
model). Bij dergelijke afmetingen resteert nauwelijks 
ruimte voor steunrubbers aan de bovenzijde, waardoor 
dit in werkelijkheid niet tot de mogelijkheden behoort.  
 
Resultaten 
In alle opzichten wordt het constructieve gedrag on-
gunstig beïnvloed bij afnemende vleugeldiktes (afbeel-
ding 5.4). Een dikte van 1,5 mm zorgt voor ruim 50% 
hogere trekspanningen in het glas. Dit wordt veroor-
zaakt door een sterkere rotatie van het verbindings-
element, als gevolg van de diagonaal werkende kracht. 
Door toedoen van de sterkere rotatie zal de belasting 
grotendeels op de onderlaag van één ruit komen te 
rusten, waardoor spanningen sterk toenemen. Vice 
versa zal de spanning afnemen indien de stijfheid van 
de vleugels toeneemt, waardoor belastingen beter over 
beide ruiten worden gespreid.  
 
Een maximale vleugeldikte leidt tot 3% lagere glas-
spanningen. Omwille van eventuele maatafwijkingen 
en te plaatsen bovensteunrubbers, behoort eventuele 
verdikking echter niet tot de mogelijkheden. De 
aanvankelijk bepaalde dikte van 6 mm is om die reden 
als optimale maat aangemerkt.  
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variatie vleugeldikte t.o.v. basismodel→ 
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 VERVORMINGSINDICATIE, 10X 
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5.4 
 

5.4 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde vleugeldikte 
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5.3.4 Parameter 4: Hoogte van de voegnok 
 
Parameterspecificatie 
De voegnokhoogte definieert de hoogte van de voeg-
nok, gemeten vanaf de onder- tot bovenrand van het 
verbindingselement. De voegnokhoogte is gerelateerd 
aan de excentriciteit van de aan de voegnok verbonden 
kabels, aangezien de afstand tussen de centrale kabel-
as en de onderzijde vastligt. De basiswaarde voor de 
voegnokhoogte is aanvankelijk bepaald op 35 mm, 
waarbij de initieel beoogde kabelverbindingsdelen 
moeiteloos bevestigd kunnen worden (zie kabelbeves-
tigingsmethode, §3.3.3). Naarmate de hoogte van de 
voegnok toeneemt, nemen ook excentriciteiten toe. Dit 
heeft in zoverre invloed op de esthetica, dat de vlakheid 
aan de binnenzijde van de schaalwand wordt onder-
mijnd bij sterk uitstekende voegnokken. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens is vastgesteld op 17,5 mm (-50% ten 
opzichte van het basismodel). Deze grens behoort 
slechts theoretisch tot de mogelijkheden, aangezien bij 
deze afmeting in werkelijkheid geen montageruimte 
voor de kabels bestaat. De bovengrens is bepaald bij 70 
mm (+100% ten opzichte van het basismodel). Grotere 

 
 
 
afmetingen zijn vanuit constructief en esthetisch oog-
punt niet wenselijk of benodigd. 
 
Resultaten 
Met uitzondering van licht toenemende, niet maat-
gevende glasdrukspanningen en polyurethaanspannin-
gen, is in alle opzichten een kleinere voegnokhoogte 
gunstig, zoals verwacht kan worden vanwege kleinere 
excentriciteiten (afbeelding 5.5). Verhoging leidt tot 
ongunstiger resultaten in alle opzichten. Daarbij lijkt 
een bijna lineair verband te bestaan tussen de variatie 
in voegnokhoogte en de maatgevende glastrekspan-
ningen.  
 
Duidelijk is dat gestreefd dient te worden naar een mi-
nimale voegnokhoogte, waarbij de kabels nog altijd op 
praktische wijze bevestigd kunnen worden. Anders ge-
steld: De as voor de kabels moet moeiteloos geplaatst 
kunnen worden met minimale afstand tot de systeem-
hartlijnen. Dit heeft geleid tot een gereduceerde voeg-
nokhoogte van 31 mm, waarbij glastrekspanningen met 
5% afnemen. 
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5.5 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde voegnokhoogte 
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5.3.5 Parameter 5: Buigstijfheid van                         
het verbindingselement 

 
Parameterspecificatie 
De buigstijfheid van het verbindingselement wordt 
gedefinieerd door de elasticiteitsmodulus van het 
toegepaste materiaal. De basiswaarde is bepaald op 
200.000 N/mm2, gelijk aan de elasticiteitsmodulus voor 
RVS conform NEN-EN 10088. Variatie van de stijfheid 
heeft slechts invloed op het constructiegedrag, niet op 
esthetische aspecten. 
 
Grenswaarden 
Een ondergrens wordt bepaald door het minst stijve, 
doch voldoende sterke constructiemateriaal. In dit geval 
betreft dit aluminium, met een elasticiteitsmodulus van 
70.000 N/mm2 (-65% ten opzichte van het basismodel). 
Een theoretische bovengrens is bepaald op 250.000 
N/mm2 (+25% ten opzichte van het basismodel).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resultaten 
In beperkte mate zorgt een gereduceerde stijfheid voor 
ongunstiger resultaten, doordat rotaties van het ver-
bindingselement toenemen en de belasting in sterkere 
mate op één ruit komt te rusten (analoog aan de situ-
atie bij een gereduceerde vleugeldikte: §5.3.3). Glas-
spanningen nemen tot maximaal 5% toe (afbeelding 
5.6). Dit hoeft echter niet te betekenen dat RVS in alle 
opzichten het optimale materiaal betreft, aangezien 
ook productiekosten een rol spelen. Aluminium kan bij-
voorbeeld een economisch aantrekkelijk alternatief zijn 
door verbindingselementen uit een doorgaand extrusie-
profiel te produceren. Aangezien het kostenaspect niet 
in detail is uitgewerkt, alsmede een stijfheid hoger dan 
de basiswaarde niet leidt tot aanmerkelijk gunstiger re-
sultaten, wordt RVS als geschikt materiaal aangemerkt. 
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variatie buigstijfheid verbindingselement t.o.v. basismodel → 
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5.3.6 Parameter 6: Buigstijfheid van de voeg  
 
Parameterspecificatie 
De stijfheid van het voegmateriaal wordt gedefinieerd 
door de elasticiteitsmodulus van het toegepaste trans-
parante polyurethaan, uitgaande van een ongewijzigde 
geometrie. De basiswaarde is vastgesteld op 20 N/mm2, 
bepaald op basis van bestaand polyurethaanonderzoek 
(Wright & Cumming, 1968). Variatie van stijfheid kan 
invloed hebben op esthetische aspecten, indien blijkt 
dat een veel stijver constructiemateriaal benodigd is. In 
dat geval zal het polyurethaan niet toegepast kunnen 
worden in de huidige, transparante vorm. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens voor de elasticiteitsmodulus van trans-
parant polyurethaan bedraagt globaal 10 N/mm2  (-50% 
ten opzichte van het basismodel). Minder stijve mate-
rialen zijn mogelijk, maar vooralsnog niet in transpar-
ante vorm. Materialen met aanzienlijk hogere stijfheden 
zijn beschikbaar, maar kunnen niet zonder meer wor-
den toegepast vanwege te compenseren geometrische 
imperfecties in het glas. Op basis van de mogelijkheden 
van polyurethaan, wordt een bovengrens gesteld bij 60 
N/mm2 (+200% ten opzichte van het basismodel). 

 
 
Resultaten 
Een hogere voegstijfheid blijkt een gunstig effect te 
hebben op glastrekspanningen (afbeelding 5.7). Van-
wege minder vervormde voegen nemen systeemver-
vormingen eveneens sterk af naarmate de voeg stijver 
wordt. Overige resultaten variëren slechts in beperkte 
mate bij een gewijzigde elasticiteitsmodulus. Dit heeft 
tot gevolg gehad dat in overleg met de polyurethaan-
producent, Intercol bv, is gezocht naar een stijf polyure-
thaantype, dat echter flexibel genoeg is om enige laag-
positieverschillen van de ruiten te compenseren. Tevens 
is de minimale, maar acceptabele voegdikte aangehou-
den, waardoor de glasspanningen ook enigszins be-
gunstigd worden (zie variatie van de voegbreedte: Bijla-
ge VI).   
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variatie buigstijfheid voegmateriaal t.o.v. basismodel → 
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σtus,p 
σp,c 
δres 
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5.7 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde buigstijfheid van het voegmateriaal 
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5.4 Parameters gerelateerd aan de ruitopbouw 

5.4.1 Parameter 7-8: Lengte en breedte van de ruiten 
 
Parameterspecificatie 
De lengte en breedte van de ruiten zijn twee onafhan-
kelijk gedefinieerde parameters in het numerieke model. 
De ruitlengte definieert daarbij de ruitmaat evenwijdig 
aan de boogrichting gemeten; de ruitbreedte de ruit-
maat loodrecht op de boogrichting gemeten. De 
basiswaarde is voor beide parameters vastgesteld op 
1000 mm. Naarmate de waarden toenemen, zullen in 
de praktijk grotere kabelkrachten benodigd zijn om de 
boog te stabiliseren. In dit geval wordt de kracht niet 
gewijzigd, maar wordt zuiver gekeken naar het effect 
van de gewijzigde parameterwaarde. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens is vastgesteld op een waarde van 250 
mm (-75% ten opzichte van het basismodel). De maat 
is dusdanig klein, dat deze in de praktijk niet zal wor-
den toegepast. De bovengrens is gedefinieerd op een 
verdubbelde ruitmaat: 2000 mm (+100% ten opzichte 
van het basismodel). Productietechnisch zijn eventueel 
grotere maten mogelijk (zie beschikbare maten: §2.6). 

Resultaten ruitlengte 
Variatie van plus of minus 50% van de ruitlengte heeft 
slechts effect op (niet maatgevende) vervormingen. (af-
beelding 5.8). Toename van meer dan 50% heeft enig 
effect op de glasdrukspanning, maar deze vormt geen 
kritieke factor. Afname van meer dan 50% veroorzaakt 
licht verhoogde glastrekspanningen. Dergelijke lengte-
maten zullen echter nooit worden gehanteerd, vanwe-
ge het sterk toenemende ruitaantal. Een lengtemaat 
van 1000 mm is daarmee een acceptabele maat voor 
de constructieve vormgeving. 
 
Resultaten ruitbreedte 
Bij ongewijzigde belasting blijkt een toegenomen ruit-
breedte slechts invloed te hebben op de polyurethaan-
spanningen (afbeelding 5.9). Een gereduceerde breedte 
is gunstiger ten aanzien van de glastrekspanningen, 
maar veroorzaakt bij maten kleiner dan 500 mm sterk 
toenemende vervormingen en glasdrukspanningen. Dit 
laatste is het gevolg van krachten die zich onvoldoende 
kunnen spreiden over de voeg en zich teveel concentre-
ren ter plaatse van de voegnok. De breedte waarbij dit 
plaatsvindt zal echter zelden in de praktijk worden toe-
gepast (500 mm). Een breedte gelijk aan de lengte lijkt 
een acceptabele aanname: 1000 mm. 
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5.8 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde ruitlengte 

 
5.9 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde ruitbreedte 
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5.4.2 Parameter 9: Dikte van de glaslagen 
 
Parameterspecificatie 
Het numerieke model kent drie waarden, waarmee aan 
elke glaslaag een onafhankelijke dikte kan worden toe-
gekend. Deze waarden worden hier allen op 10 mm 
gesteld. Verhoging van de parameterwaarde leidt tot 
een hoger eigen gewicht per ruit, maar daarnaast tot 
scherpere aftekening van de glascontouren door toene-
mende randafmetingen. Vanuit esthetisch oogpunt is 
om die reden een minimale dikte gewenst. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens ten aanzien van de laagdikte is afhanke-
lijk van de toegepaste vleugeldikte. Aangezien de vleu-
geldikte is vastgesteld op 6,0 mm, kunnen geen glasla-
gen dunner dan 7,5 mm worden toegepast (-25% ten 
opzichte van het basismodel). Bij toepassing van een 
1,52 mm dik tussenlaagmateriaal, ontstaat zodoende 
een vrije hoogte van 7,5 + 2μ1,52 º 10 mm. Dit be-
tekent dat een theoretische vrije ruimte van 3,0 mm 
resteert voor oplegrubbers. Praktisch niet voldoende 
voor plaatsing van de rubbers, maar theoretisch wel 
voldoende om het effect van variërende laagdiktes te 
beschouwen. Daarbij dient echter in ogenschouw te 

worden genomen dat een dunner oplegrubber even-
eens een (marginaal) wijzigend effect heeft op de span-
ningen. Voor grotere laagdiktes hoeven maten van op-
legrubbers niet te worden aangepast. Een praktische 
bovengrens is gesteld op 20,0 mm (+100% ten opzich-
te van het basismodel). In alle gevallen is daarbij de ex-
centriciteit ten opzichte van de systeemhartlijnen onge-
wijzigd ingevoerd. De juistheid hiervan kan ter discussie 
worden gesteld: Enerzijds dient bij de beschouwing van 
deze parameter geen extra spanning te ontstaan door 
de toenemende excentriciteit, anderzijds zal in wer-
kelijkheid de excentriciteit (en daarmee de voegnok-
hoogte) wel móeten toenemen doordat ook de glas-
dikte zal toenemen. Dit effect is in kaart gebracht door 
de excentriciteitvergroting gelijk te stellen aan de toe-
name van de glaslaagdikte. De invloed van deze wijzi-
ging op de getoonde resultaten blijkt slechts 5% te be-
dragen, getoond door de gestreepte rode lijn, σg;t;exc∫ 
 
Resultaten 
Zoals verwacht kan worden, zorgt een toenemende 
laagdikte in alle gevallen voor afnemende spanningen 
en vervormingen (afbeelding 5.10). Wel ontstaat gelei-
delijk een asymptoot ten aanzien ten aanzien van de 
glastrekspanningen, welke wordt geïnitieerd bij een 
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variatie dikte glaslagen t.o.v. basismodel → 
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5.10 Variaties in spanningen en vervormingen als gevolg van een gewijzigde glaslaagdikte 
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diktetoename van meer dan 6 mm. Dit wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door het grotere contactvlak tus-
sen de glasrand en de voegnok, waardoor bij dergelijke 
diktes de krachten uit de kabel-as rechtstreeks op de 
glasrand worden overgedragen. Voor meer reële laag-
diktes, zijnde diktes van 8 tot 12 mm, blijken  de resul-
taten bijna rechtevenredig met de dikte te variëren, 
waarbij trekspanningen in het glas tot 15% afnemen 
voor elke millimeter dat de laagdiktes toenemen. De 
ruitdikte dient in werkelijkheid echter te worden geko-
zen in relatie met de beoogde overspanning en de op-
tredende normaaldrukspanningen. Dit laatste met het 
oog op mogelijke lokale instabiliteit (knik). In dat opzicht 
voldoet een glaslaagdikte van 10 mm voor overspannin-
gen tot 20 m (zie knikbeschouwing; bijlage IV). 
 

5.4.3 Parameter 10: Buigstijfheid van de tussenlaag 

Parameterspecificatie 
De tussenlaagstijfheid wordt gedefinieerd door de ei-
genschappen van het toegepaste tussenlaagmateriaal. 
In het basismodel is uitgegaan van SG, waarvan de 
elasticiteitsmodulus 450 N/mm2 bedraagt conform eer-
der gedefinieerde randvoorwaarden (zie materiaaleigen-
schappen; §4.2.2). Naarmate de stijfheid toeneemt, zal 

een verbeterde samenwerking tussen de glaslagen wor-
den bewerkstelligd. 
 
Grenswaarden 
De ondergrens wordt gevormd door het gedrag van 
zwakkere tussenlaagmaterialen bij langeduurbelasting. 
Dit resulteert in stijfheden tot mogelijk 1 N/mm2 en la-
ger (-99% ten opzichte van het basismodel). De boven-
grens wordt daarentegen gevormd door korteduurbe-
lasting van een stijf tussenlaagmateriaal. De grenswaar-
de is aangenomen op een verdubbelde oorspronkelijke 
waarde: 900 N/mm2 (+100% ten opzichte van het ba-
sismodel). 
 
Resultaten 
Een hogere tussenlaagstijfheid leidt tot louter tot een 
geringe toename van tussenlaagspanningen (afbeel-
ding 5.11). Wenselijk is een minder stijf tussenlaag-
materiaal, aangezien in dat geval zowel glas-, als af-
pelspanningen zullen afnemen. Deze afnemende span-
ningen zijn het gevolg van meer gespreide krachten 
door een minder gefixeerde glaslaag. Om die reden 
wordt niet SG, maar PVB als tussenlaagmateriaal ge-
hanteerd, resulterend in 14% lagere glastrekspannin-
gen en tot 93% lagere tussenlaagspanningen.  
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5.5 Wijzigingen op basis van de parameterstudie 

Het uitgangspunt voor de parameterstudie betrof het 
basismodel. De parameterwaarden van dit basismodel 
zijn vastgesteld op basis van eerste inschattingen, waar-
bij een afweging was gemaakt tussen constructieve en 
esthetische aspecten. Ten aanzien van enkele parame-
ters bestond echter nog mogelijkheid tot optimalisatie. 
In de eerste plaats is de kabelexcentriciteit tot een mi-
nimum gereduceerd, door de voegnokhoogte terug te 
brengen naar 31 mm. Daarnaast is het tussenlaagma-
teriaal gewijzigd van SG naar PVB. Tevens blijken gun-
stiger resultaten haalbaar door een stijver verbindings-
element toe te passen. Om die reden is de hoogte van 
de sparing in de voegnok teruggebracht van 20 mm  
naar 15 mm. Gezien de geringe omvang van de wijzi-
gingen kan worden gesteld dat de basiswaarden redelijk 
zijn ingeschat. Niettemin blijken buigtrekspanningen in 
het glas na optimalisatie af te nemen van 8,0 N/mm2 
naar 5,9 N/mm2: een reductie van ruim 25%. De mate 
van transparantie blijft hierbij volledig behouden. Ove-
rige, niet maatgevende waarden nemen toe, met uiter-
lijk 24% in geval van de vervorming; 1,08 mm tegen-
over aanvankelijk 0,87 mm. Vanwege de geringe stij-
ging blijven deze waarden verre van maatgevend. 

5.6 Mogelijkheden na optimalisatie 

De mogelijkheden na optimalisatie worden beschouwd 
op basis van een model dat 15 meter overspant bij een 
pijlhoogte van 4,6 meter. De booggeometrie staat 
hiermee in verhouding met de geometrie van het van 
Maximilian Museum, maar overspant in dit geval 15 
meter, daar waar het Maximilian Museum 13,5 meter 
overspant. Ook het GUM is vergelijkbaar qua geome-
trie, echter met 14 meter overspanning. In dit geval is 
dus een grotere overspanning bewerkstelligd, gebruik 
makende van geïntegreerde verbindingen en aanzienlijk 
slankere kabels: Ø3 mm volstaat. In het Maximilian Mu-
seum meten de kabels 8 mm in diameter. Het model 
wordt opgebouwd uit 18 ruiten, 1 x 1 m2, uitgevoerd in 
thermisch versterkt glas (drie lagen à 8 mm). De ruitdik-
te is gelijk aan het Maximilian Museum, alwaar 2μ 12 
mm thermisch voorgespannen glas is toegepast.  
 
Gezien de omvang van het model en de capaciteit van 
de beschikbare computer, worden (conservatieve) con-
clusies getrokken op basis van het globale rekenmodel, 
zoals gedefinieerd in §4.2.8. In het meest ongunstige 
geval, excentrische sneeuwbelasting, blijkt bij kabel-
krachten van 2,0 kN de trek in de kabels te zijn gewaar-

5.12 
 

5.12 15 meter overspannend model; Optredende verticale vervorming [mm] 
Belasting: Sneeuw, excentrisch conform Eurocode 1-3 
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borgd (afbeelding 5.13). Op de laagst belaste kabel na 
zijn alle trekkrachten hoger dan 100 N. In werkelijkheid 
wordt bij voorkeur een licht hogere voorspanning ge-
ïntroduceerd, alhoewel ontspanning van één kabel geen 
gevolgen heeft voor de stabiliteit. De hoofdtrekspan-
ning in het glas blijft beperkt tot 25 N/mm2 (afbeelding 
5.14). Met het oog op de genormeerde veiligheids- en 
modificatiefactoren zou bij deze spanning thermisch 
versterkt glas kunnen worden toegepast, dat voldoet 
aan de in hoofdstuk 3 gestelde eisen ten aanzien van 
de restdraagcapaciteit. Knik vormt geen risico (zie te-
vens de knikbeschouwing, bijlage 4). Ook systeemver-
vormingen blijven wederom beperkt: 15,7 mm, ofwel 
circa het 1/1000e deel van de overspanning (afbeelding 
5.12). 
 

5.7 Conclusies 

Een aantal opmerkelijke zaken zijn voortgekomen uit 
de parameterstudie: 
In de eerste plaats blijkt een stijver verbindingselement 
een gunstig effect te hebben op maatgevende glas-
spanningen, aangezien de krachten beter over beide rui-
ten worden verdeeld. Dit in tegenstelling tot de aanvan-
kelijke aanname, waarbij werd verwacht dat minder 

stijve elementen de spanningen beter zouden spreiden 
over de oplegrubbers. Deze kennisneming heeft tot 
gevolg dat de verbindingselementen in RVS worden 
uitgevoerd, de vleugeldikte wordt gemaximaliseerd en 
de hoogte van de voegnoksparing geminimaliseerd 
 
In de tweede plaats blijkt dat een tussenlaagmateriaal 
met een lage stijfheid leidt tot een gunstiger span-
ningsbeeld. Dit is reden om het ‘conventionele’ PVB toe 
te passen. Afpelspanningen blijven daarbij ver onder de 
maximaal acceptabel geachte waarden. De stijfheid van 
het voegmateriaal dient daarentegen bij voorkeur zo 
hoog mogelijk te zijn. Dit is gunstig is ten aanzien van 
zowel vervormingen als spanningen. Mede om deze 
reden is een polyurethaan toegepast dat over een hoge 
stijfheid beschikt, doch voldoende flexibel is om op de 
glasrand aan te sluiten. 
  
Minder opmerkelijk is het resultaat van gevarieerde di-
mensioneringen. Kleinere excentriciteiten, alsmede gro-
tere drukvlakken zijn gunstig ten aanzien van optreden-
de spanningen. Met name de opleglengte is van grote 
invloed. Met de vastgestelde dimensionering is een mid-
denweg gevonden tussen esthetische en constructieve 
aspecten.  

5.12 15 meter overspannend model; Optredende kabelkrachten [N], gebaseerd op globale analyse (zie §4.2.8). 
NB. Symmetrisch model, dus in werkelijkheid dubbele kabelkrachten, gespreid over twee bogen. 

 
5.13 15 meter overspannend model; Hoofdtrekspanningen ter plaatse van kritieke punten [N/mm2] (globale analyse; zie §4.2.8). 

 NB. Maximale spanning bevindt zich in het staal, niet in het glas. Maximale glasspanning: 24,5 N/mm2 

 

5.13 
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5.14 
 

HOOFDTREKSPANNING [BOOGMODEL] 
WERKELIJKE VERVORMING  
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6 
EXPERIMENTELE 

 CAPACITEITSTOETSINGEN 
Numerieke analyse heeft aangetoond dat sprake is van een stabiel systeem dat 

naar behoren functioneert. Daarnaast is het systeem geoptimaliseerd, waarmee     
het doel van de ontwikkeling lijkt te zijn bereikt. De juistheid van de resultaten 

moet echter nog blijken uit experimentele toetsing. Hiertoe zijn materiaal-    
proeven uitgevoerd, alsmede toetsing van het algehele constructiesysteem. 

Theorie en praktijk worden zodoende in dit hoofdstuk samengebracht. 
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6.1 Polyurethaan beproevingen 

6.1.1 Doel van de proefneming 
Het constructieve gedrag van elastomeren in gedrukte 
situaties blijkt relatief onbekend. Zowel fabrikanten als 
onderzoekers doen zelden opgave van druksterktes of 
optredende rekken bij drukbelasting. Om die reden 
wordt een reeks proeven uitgevoerd, welke nader in-
zicht moet verschaffen ten aanzien van het vervormings-
gedrag en de druksterkte van gegoten transparant po-
lyurethaan, type PUR480, ontwikkeld door Intercol bv. 
Dit polyurethaan lijkt geschikt op basis van fabrieksdata 
en spaarzame onderzoeksresultaten uit het verleden, 
zoals nader is omschreven in §3.4.1.  
 
In de beoogde situatie wordt het polyurethaan zowel 
kort- als langdurig belast, respectievelijk korte- en lan-
geduurbelasting genoemd. Daarnaast kan sprake zijn 
van dynamische belasting. Aangezien deze effecten van 
invloed kunnen zijn op de eigenschappen van het ma-
teriaal, en daarmee van belang voor de ontwikkelde 
schaalconstructie, zullen de aspecten afzonderlijk aan 
bod komen gedurende de proefneming. Temperatuurs- 
en verouderingseffecten worden niet specifiek in be-
schouwing genomen.  

6.1.2 Proefstukken 
De proefstukken zijn eigenhandig geproduceerd door 
middel van een vacuüm gietproces. Hierbij wordt na 
menging van de twee componenten de substantie in 
een vacuüm geplaatst, gecreëerd door een daartoe be-
stemde oven, zodat ingesloten lucht aan het poly-
urethaan wordt onttrokken. Vervolgens kan het poly-
urethaan in aluminium mallen worden gegoten (af-
beelding 6.1). Dit proces uitbesteden aan een model-
makerij betrof voor de proefneming een kostbare aan-
gelegenheid. Na gietexperimenten is echter een hoog-
waardige en constante kwaliteit tot stand gekomen, 
met nauwelijks luchtinsluitingen en juiste afmetingen. 
 
De vormgeving en dimensionering van proefstukken 
zijn vastgesteld op basis van vijf criteria: 

• Vormfactoren dienen overeenkomst te vertonen 
met vormfactoren van onderdelen in de definitieve 

boogconstructie. De vormfactor S wordt daarbij be-
paald door de uit de literatuur verkregen vergelijking: 
S = ℓb / { 2t (ℓ+b) } (Wright & Cumming, 1968); 

• De proefstukken dienen zodanig gedimensioneerd 
te worden dat voldoende grote, meetbare verplaat-
singen optreden; 

6.1 Aluminium mal ten behoeve van te gieten bovensteunrubbers (bovenste vier sparingen),  
alsmede ten behoeve van te gieten proefstukken in de KA/KB/KC/LC-serie, waarvoor tijdens het  
gieten twee aluminium strippen in de langssleuven zijn gelegd 

 
6.2 Proefstukken. Vormfactor 0,5: KA/KB/KC/LC-serie, vormfactor 1,0: KD-serie 
 

6.1 6.2 
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• De sterkte van het materiaal moet bepaald kunnen 
worden met behulp van beschikbare laboratorium-
apparatuur (100 kN drukbank), alsmede met per-
manente belasting in de vorm van gewichten ter  
toetsing van  langeduureffecten; 

• De proefstukken dienen zodanig te zijn vormgege-
ven dat eenvoudige, ongeschonden verwijdering uit 
de mallen mogelijk is; 

• Bij voorkeur is sprake van beperkt materiaalgebruik 
in verband met de benodigde hoeveelheid polyure-
thaan voor de aansluitende boogbeproeving. 

Op basis van deze criteria is een tweetal afmetingen ge-
selecteerd: 10μ10μ5 mm3 en 10μ80μ4,5 mm3, respec-
tievelijk met vormfactor 0,5 en vormfactor 1,0 (afbeel-
ding 6.2). De vormfactor 0,5 komt overeen met vorm-
factoren van polyurethaanelementen uit het ontwikkel-
de systeem, zodat de vastgestelde materiaaleigenschap-
pen kunnen worden toegepast bij numerieke analyses 
van het boogmodel. De vormfactor 1,0 zorgt voor een 
meetresultaat dat is te vergelijken met resultaten uit de 
literatuur. Verplaatsingen worden tot enkele millimeters 
verwacht, welke met nader te beschrijven meetappara-
tuur op een betrouwbare wijze te meten zijn. De kleine 
proefstukafmetingen zorgen daarbij in alle gevallen voor 

een voldoende grote spanning. Grotere aantallen proef-
stukken zijn geproduceerd door gebruik te maken van 
een aluminium mal waarin 10 proefstukken tegelijker-
tijd zijn gegoten.  
 
6.1.3 Meetopstellingen  
Vanwege het feit dat het polyurethaanonderzoek niet 
het hoofddoel van dit onderzoek betreft, zijn twee een-
voudige, doch effectieve meetopstellingen ontworpen.  
 
De eerste meetopstelling is ontworpen teneinde korte-
duureffecten in kaart te kunnen brengen. Deze proef-
opstelling is feitelijk niet meer dan twee stalen volumes 
van 100x100x50 mm3, welke in een drukbank worden 
geplaatst (afbeelding 6.3-5). Met de meetopstelling kun-
nen korteduureffecten op beide proefstuktypes onder-
zocht worden, zonder noodzakelijke systeemwijzigin-
gen. Het proefmateriaal wordt hiertoe tussen de stalen 
volumes geplaatst, waarna zich een initiële drukspan-
ning in het polyurethaan zal opbouwen ten gevolge 
van het eigen gewicht van het staal. Deze spanning kan 
worden verhoogd nadat het geheel in de drukbank is 
geplaatst, waar de drukspanning (verplaatsingsgestuurd) 
kan worden opgedreven. Verplaatsingen worden daar-
bij gemeten door LVDT’s. Deze meetopstelling volstaat 

01/05  

02/06  

04/08  

03/07  

proefserie
KD 

LVDT2 

LVDT1 

LVDT3 

LVDT4 ↘  

6.3 Proefopstelling ter bepaling van korteduureffecten 
 
6.4 Locatienummers en positie van de proefstukken 10μ10μ5 mm3  
 
6.5 Positie van de proefstukken 10μ80μ4,5 mm3  
 
 

proefserie
KA/KB/KC 

6.3 

6.4 

6.5 
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voor beproeving van beide proefstuktypes. Beproeving 
van het kleinste proefstuktype vindt plaats door op elk 
hoekpunt van het staal een proefstuk te plaatsen. Dien-
tengevolge worden vier kleine proefstukken tegelijker-
tijd belast, hetgeen scheefstanden minimaliseert.  
 
De tweede meetopstelling is ontworpen met het oog 
op langeduurbelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van staal als permanente belasting, zodat gedurende de 
gehele proef, zonder gebruik van een drukbank, een 
continue drukkracht gewaarborgd is. Besloten is om 
twee stalen plaatdelen op elkaar te plaatsen, met daar-
tussen het proefmateriaal (afbeelding 6.6-7). Het bo-
venste plaatdeel van deze twee platen wordt voorzien 
van 600 mm lange draadeinden op elk hoekpunt, waar-
aan de permanente belasting wordt opgehangen. Door 
juiste montage van de draadeinden is te allen tijde een 
drukkracht aanwezig op de polyurethaan proefstukken, 
welke op elk hoekpunt tussen de plaatdelen zijn ge-
plaatst. LVDT’s op elk hoekpunt meten daarbij elke vijf 
minuten de verplaatsing. 
 
6.1.4 Definiëring van proefseries en coderingen 
In totaal zijn vier proefseries uitgevoerd, waarbij code-
ringen zijn aangebracht op basis van het type proef, de 

leeftijd van het polyurethaan en de positie in de meet-
opstelling (afbeelding 6.4).  

• Proefserie 1:   
Vijf destructieve korteduurproeven met vier proefstuk-
ken, type 10μ10μ5 mm3: 
1.  Proefstukken KA01 tot en met KA04 uit gietserie A, 

hierna KA01-04 genoemd (K = korteduur, A = giet-
serie A, nummer = positie in meetopstelling); 

2.  Proefstukken KA05 tot en met KA08 uit gietserie A, 
hierna KA05-08 genoemd; 

3.  Proefstukken KB01 tot en met KB04 uit gietserie B, 
hierna KB01-04 genoemd; 

4.  Proefstukken KB05 tot en met KB08 uit gietserie B, 
hierna KB05-08 genoemd; 

5.  Proefstukken KC01 tot en met KC04 uit gietserie C, 
hierna KC01-04 genoemd. 

• Proefserie 2: 
Vijf destructieve korteduurproeven met elk één proef-
stuk, type 10μ80μ4,5 mm3, gecodeerd als KD01 tot en 
met KD05. 

• Proefserie 3: 
Vijf niet-destructieve korteduurproeven met elk één 
proefstuk, type 10μ80μ4,5 mm3, gecodeerd als KD06 
tot en met KD10. Elke drukproef bestaat uit drie direct 

6.6 Proefopstelling ter bepaling van langeduureffecten; schematische weergave 
 
6.7 Proefopstelling ter bepaling van langeduureffecten in werkelijkheid 
 

6.6 6.7 
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opeenvolgende belastingen op het proefstuk, met een 
dubbele snelheid ten opzichte van series 1 en 2, zodat 
enige indruk wordt verkregen van dynamische effecten. 

• Proefserie 4 
Eén langeduurproef met gelijktijdige beproeving van 
vier proefstukken, type 10μ10μ5 mm3, gecodeerd als 
LC05-08. 

Voorafgaand aan alle proefseries zijn de proefstukken 
gemeten, waarna de afmetingen per proef zijn verdis-
conteerd. De gehanteerde belastingsnelheid is in begin-
sel bepaald op basis van meetresultaten uit de literatuur 
(Wright & Cumming, 1968): 0,5 mm/min (belastingduur 
tot breuk circa 5 minuten). 
 
6.1.5 Proefserie 1: Korteduurbelasting, vormfactor 0,5  
Proefserie 1 is uitgevoerd teneinde het korteduurge-
drag van het polyurethaan vast te stellen, uitgaande van 
de vormfactor 0,5. Hiertoe zijn vijf drukproeven uitge-
voerd met elk vier proefstukken, afmetingen 10μ10μ5 
mm3. Per drukproef zijn de gemiddelde rekken en span-
ningen bepaald (afbeelding 6.8). Hieruit blijkt dat, zo-
lang geen breuk optreedt, het rekgedrag van de proef-
stukken KA01-04 exact overeenkomt met het gedrag 
van de proefstukken KC01-04. Ditzelfde geldt voor de 

proefstukken KA05-08, vergeleken met KB01-04 en 
KB05-08. Met het oog op de maximaal te verwachten 
polyurethaanspanning in de boogconstructie, zijn met 
name de optredende rekken voor spanningen tot 1,5 
N/mm2 interessant. In deze spanningsrange beperken 
de rekken zich tot circa 12% en lijkt een lineaire bena-
dering van de rektoename mogelijk (afbeelding 6.9). De 
detailopname van het spannings-rekdiagram laat slechts 
een lichte afwijking zien ten opzichte van de lineaire 
trendlijn. Een elasticiteitsmodulus van 12,4 N/mm2 lijkt 
om die reden een redelijke aanname voor berekeningen 
met relatief lage spanningen, op voorwaarde dat vorm-
factoren overeenstemmen. 
 
In de getoonde grafieken zijn de lijnen 70 shore A en 
80 shore A opgenomen, welke zijn gebaseerd op proef-
resultaten uit de literatuur, uitgevoerd met deze rubber-
hardheden (Wright & Cumming, 1968). Aanvankelijk 
werd verondersteld dat rekken overeen zouden komen 
met de rekken van 80 shore A, aangezien fabrikantdata 
wees op een vergelijkbare hardheid. In werkelijkheid 
blijkt het meetresultaat voor rekken tot 30% een ge-
middelde te vormen van de literatuurwaarden voor 70 
shore A en 80 shore A. Daarboven vertonen de resulta-
ten afwijkingen, aangezien het uitdijende oppervlak 
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6.8 Spannings-rekdiagram gebaseerd op gemeten engineering stress gedurende proefserie 1 
 
6.9 Detailopname van het spannings-rekdiagram gebaseerd op gemeten engineering stress gedurende proefserie 1 
 

6.8 6.9 

rek [%] → 

sp
an

n
in

g
 [

N
/m

m
2 ] 
→

 

 
 

 

70 shore A (wright ‘68) 

80 shore A (wright ‘68) 

trend: 12,4 N/mm2 

meting KA01-04 
meting KA05-08 
meting KB01-04 
meting KB05-08 
meting KC01-04 



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

94  ||  EXPERIMENTELE CAPACITEITSTOETSINGEN 

van het rubber een grotere rol gaat spelen (afbeelding 
6.10). Dit betekent dat werkelijke spanningen lager zijn 
dan de zogeheten ‘engineering stress’, welke uitgaat 
van een constant doorsnedeoppervlak. Effecten van het 
uitdijende oppervlak zijn niet verdisconteerd, aangezien 
de drukspanningen waarbij deze effecten zich voordoen 
geenszins zullen optreden in de te realiseren boogcon-
structie. 
 
Opmerkelijk is de vorm van brosse breuk die optreedt 
bij het bereiken van de druksterkte. Proefstukken desin-
tegreren volledig in korte tijd. Zolang de kritieke span-
ning niet overschreden wordt resteert na belasting ech-
ter een volledig intact proefstuk (afbeelding 6.11ab). Dit 
brosse gedrag kan mogelijk worden ondervangen door 
juiste nabehandeling van het polyurethaan. In geval van 
de beoogde toepassing in de boogconstructie is dit niet 
noodzakelijk, aangezien gemeten druksterktes ver bo-
ven de verwachte drukspanningen liggen. Deze druk-
sterkte bedraagt, met uitzondering van de hoogst ge-
meten sterkte van 21 N/mm2, gemiddeld 12,7 N/mm2, 
gebaseerd op de engineering stress. Deze sterkte is be-
paald op het moment dat het eerste proefstuk in de 
drukproef bezwijkt. Uit de proeven blijkt dat overige 
proefstukken kort daarop ook bezwijken, wat mede 

bewezen wordt door de kleine spreiding tussen de ge-
meten sterktes, respectievelijk 12,8 N/mm2, 11,9 N/mm2, 
12,0 N/mm2 en 13,9 N/mm2 voor de laatste vier druk-
proeven. Gelijktijdig bezwijken van alle vier proefstuk-
ken is niet opgetreden, waarschijnlijk als gevolg van 
lichte scheefstanden in de proefopstelling en enige ver-
schillen tussen de proefstukken. 
 
6.1.6 Proefserie 2: Korteduurbelasting, vormfactor 1,0  
Proefserie 2 is uitgevoerd teneinde het korteduurgedrag 
van het polyurethaan vast te stellen, uitgaande van de 
vormfactor 1,0. Hiertoe zijn vijf drukproeven uitgevoerd 
met elk één proefstuk, afmetingen 10μ80μ4,5 mm3. 
Als gevolg van de gekozen afmetingen kan een afwij-
kend gedrag verwacht worden ten opzichte van de eer-
ste proefserie. Dit blijkt zich te manifesteren in een ge-
middeld 1,5μ hogere stijfheid ten opzichte van de eer-
ste proefserie (afbeelding 6.13). Drukspanningen tot 
1,5 N/mm2 zorgen voor rekken van gemiddeld 8%. Op-
tredende rekken kunnen nagenoeg lineair benaderd 
worden voor spanningen tot 1,5 N/mm2 (afbeelding 
6.14). Dit betekent dat voor lage spanningen een elas-
ticiteitsmodulus van 18,1 N/mm2 gerechtvaardigd is. 
 
Voor drukspanningen tot circa 7 N/mm2 zijn de rekken 

6.11a 

6.12 

6.10 Uitdijend doorsnedeoppervlak bij belasting van 2 kN (~5 N/mm2). 
 
6.11ab Detailopnames van de proefserie KA01-04. Proefstuk KA02 is volledig intact gebleven. 
 
6.12 Detailopname van de proefstukken KD02-04. Kern blijft intact. 
 

6.10 

6.11b 
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gemiddeld groter dan was verwacht op basis van de 
aan de literatuur ontleende waarden voor 70 shore A 
(Wright & Cumming, 1968). Bij spanningen hoger dan 
circa 7,5 N/mm2 worden rekken juist kleiner ten opzich-
te de verwachte waarden. Dit wordt waarschijnlijk ver-
oorzaakt vanwege het feit dat de resultaten zijn geba-
seerd op de engineering stress. Werkelijke spanningen 
zijn kleiner, als gevolg van het uitdijende drukoppervlak. 
Om eerder genoemde reden zijn de effecten van het 
uitdijende oppervlak niet verdisconteerd (zie §6.1.5). 
 
De druksterkte van het materiaal bedraagt gemiddeld 
13,8 N/mm2. Deze gemiddelde sterkte ligt 10% hoger 
dan voor proefstukken met vormfactor 0,5 is vastge-
steld. Vergelijkbaar is het breukgedrag: Ook hier treedt 
een brosse breuk op. Duidelijk is dat de breuk optreedt 
als gevolg van scheurvorming in de uitdijende randen. 
De ‘schil’ van het volume lijkt tot aan breuk als een 
soort omhulsel te fungeren. Mede om deze reden ont-
staan mogelijk volume-effecten (afbeelding 6.12). 
 
6.1.7 Proefserie 3: Dynamische belastng 
Proefserie 3 is uitgevoerd teneinde een indicatie te ver-
krijgen van het polyurethaangedrag bij dynamische be-
lasting, uitgaande van vormfactor 1,0. Hiertoe zijn vijf 

drukproeven uitgevoerd, waarbij drie keer een belasting 
van 5 kN op hetzelfde proefstuk is aangebracht. Span-
ningen lopen telkens op tot circa 6 N/mm2. Bezwijken is 
bij deze spanningen uitgesloten en de blijvende vervor-
ming nihil. Tijdens de gehele proefserie is sprake ge-
weest van een verdubbelde belastingsnelheid ten op-
zichte van de proefseries 1 en 2. Dit betekent dat het 
beoogde spanningsniveau in circa 60 seconden wordt 
bereikt met een snelheid van 1,0 mm/min.  
 
De versnelde introductie van belastingen heeft gemid-
deld genomen een minimale invloed op de stijfheid ten 
opzichte van de tweede proefserie. Daarbij is met name 
de stijfheid voor spanningen tussen de 0 en 1,5 N/mm2 
van belang. Uit de lineair toenemende rekken blijkt de 
elasticiteitsmodulus in deze spanningsrange in beperkte 
mate lager uit te vallen door de hogere belastingsnel-
heid: 17,5 N/mm2. Deze waarde betreft het gemiddelde 
van de aanvangswaarden, zijnde de waarden vastge-
steld op basis van de eerst geïntroduceerde belasting. 
De direct daarna geïntroduceerde tweede en derde be-
lasting zorgen voor een gemiddelde afname van de rek-
ken met 2,6%, wat betekent dat de elasticiteitsmodu-
lus toeneemt bij herhaaldelijke belasting (zie afbeelding 
6.16, onderste tabelrijen, proefstukken KD06-10).  
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Indien de getoonde trend zich doorzet, zal het materi-
aal stijver worden naarmate vaker een drukbelasting 
wordt geïntroduceerd. De grens van deze verstijving is 
niet bereikt en verdient om die reden nader onderzoek. 
 
6.1.8 Proefserie 4: Langeduurbelasting  
Proefserie 4 is uitgevoerd teneinde het gedrag van het 
polyurethaan onder langeduurbelasting vast te stellen, 
uitgaande van de vormfactor 0,5. Onder meer kruip en 
relaxatie kunnen een rol spelen. Ter indicatie (en niet 
meer dan dat) van de omvang van deze effecten is één 
drukproef uitgevoerd met vier proefstukken, afmetingen 
10μ10μ5 mm3. De permanente belasting op deze proef-
stukken is bepaald uit de som van het aangebrachte 
staalgewicht en het eigen gewicht van de proefopstel-
ling dat op de proefstukken rust, respectievelijk 109,64 
kg en 24,55 kg. Het totaalgewicht bedraagt daarmee 
134,19 kg; 1316 N na verrekening met de heersende 
valversnelling. Gespreid over de vier proefstukken met 
gemiddelde oppervlakte 10,04μ10,08 mm2, zorgt de 
aangebrachte belasting voor een gemiddelde drukspan-
ning van 3,25 N/mm2. Op basis van deze spanning en 
resultaten uit proefserie 1 is de rek bij aanvang be-
paald, waarna de meting is gestart en gedurende ruim 
2,5 weken is gecontinueerd (afbeelding 6.15). 

De resultaten tonen aan dat de aanvangsrek, 22,07%, 
na 12 dagen tot maximaal 22,42% toeneemt: Louter 
relatief gezien een stijging van 1,6%. Hierna zet zich 
een daling in, resulterend in 22,35% aan het einde van 
de meetduur. Gezien de zeer kleine absolute variaties, 
is de daling waarschijnlijk het gevolg van temperatuurs-
invloeden. Deze invloed kan worden vermeden door 
beproeving in een klimaatkamer, maar is niet nood-
zakelijk gezien de minimale effecten. 
 
De proefstukken zijn na beproeving gecontroleerd op 
eventuele scheurvorming of beschadigingen. Hiervan 
bleek in geen enkel opzicht sprake.  
 
6.1.9 Conclusies 
Het constructieve gedrag van op druk belast, gegoten 
polyurethaan is in beschouwing genomen. De materi-
aalkenmerken blijken bij korteduurbelasting zeer con-
stant, mits afmetingen gelijk worden gehouden. Afwij-
kende afmetingen kunnen, als gevolg van volume-ef-
fecten, zorgen voor sterk gewijzigde rekken, terwijl om-
gevingsinvloeden gelijk blijven. Op basis van de gehan-
teerde vormfactor kan echter uitspraak worden gedaan 
over de optredende rekken in verschillende situaties. 
Het lijkt in alle gevallen gerechtvaardigd rekken lineair 
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te benaderen, mits spanningen beperkt blijven tot 1,5 
N/mm2. Een hogere spanning veroorzaakt al snel een 
onevenredig sterke toename van rekken. 
 
Uitgaande van een vormfactor met waarde 0,5, blijkt  
een elasticiteitsmodulus van 12 N/mm2 een redelijke 
aanname voor ontwerpberekeningen, mits optredende 
spanningen beperkt blijven tot de bovengrens van het 
lineair benaderbare gebied. In geval van polyurethaan 
met  vormfactor 1,0 kan een 50% hogere elasticiteits-
modulus verwacht worden: Circa 18 N/mm2. In beide 
gevallen zijn duidelijke overeenkomsten te vinden met 
waarden uit de literatuur, wat wijst op een eenduidige 
relatie tussen de rubberhardheid en optredende rekken, 
ongeacht de esthetische aspecten van het polyure-
thaan. 
 
De druksterktes vertonen in de gemeten gevallen sterke 
overeenkomst; gemiddeld 14 N/mm2 (engineering stress). 
Opmerkelijk is het feit dat het zeer flexibele materiaal 
een brosse bezwijkvorm kent. Nabehandeling kan dit 
effect voorkomen, al blijven hoge rekken aanwezig in-
dien de spanningen de druksterkte benaderen. 
 
Toetsing met repeterende belasting is uitgevoerd ten-

einde een indicatie te krijgen van het materiaalgedrag 
bij dynamische belasting. De resultaten laten zien dat 
rekken afnemen naarmate de belasting vaker op het 
proefstuk wordt geïntroduceerd. Langeduurbelastingen 
zorgen daarentegen voor een toename van de rekken 
tot maximaal 1,6%.  
 
Gerelateerd aan het ontwikkelde constructiesysteem, 
kan gesteld worden dat de gemeten materiaaleigen-
schappen op redelijke wijze voldoen aan de eisen. De 
druksterkte is ruim een factor 10 groter dan de optre-
dende spanningen in het basismodel, waarmee geen 
vrees bestaat voor overschrijding van de drukcapaciteit. 
De elasticiteitsmodulus blijkt daarnaast ook zeer accep-
tabel. Ten slotte lijken de effecten van langdurige en 
dynamische belasting binnen de perken te blijven. In-
dien het materiaal daadwerkelijk wordt toegepast, ver-
dienen deze aspecten echter wel enig nader onderzoek. 
Dit geldt eveneens voor temperatuurs- en verouderings-
effecten. Zowel deze als andere aanbevelingen voor na-
der onderzoek worden beschreven in het besluit (zie 
hoofdstuk 7). 
 
 
 

 

proefstuk 
druksterkte 

[N/mm2] 
rek bij breuk 

[%] 
elasticiteitmodulus bij 0 < σ <1,5 N/mm2 

[N/mm2] 
gemiddelde 

[N/mm2] 

KA01-04 21,0 52,1 12,5 

KA05-08 12,8 46,6 12,0 

KB01-04 11,9 45,2 11,7 

KB05-08 12,0 45,4 11,7 

KC01-04 13,9 46,7 12,7 

12 

      

KD01 15,7 40,5 19,4 

KD02 14,5 36,7 19,0 

KD03 12,0 34,4 18,0 

KD04 13,9 36,4 17,6 

KD05 12,8 37,0 16,3 

18 

      

beproeving 1 15,5 

beproeving 2 15,9 KD06 

beproeving 3 

N.v.t. 

16,0 
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6.2 Toetsing van het constructiesysteem 

6.2.1 Doel van de proefneming 
De experimentele toetsing wordt in de eerste plaats uit-
gevoerd ter validatie van het ontwikkelde numerieke 
model, dat uiteengezet is in hoofdstuk 4. Het model 
lijkt een representatief beeld van de werkelijkheid te 
geven. Eventueel onvoorzien afwijkend gedrag kan met 
deze proefneming worden vastgesteld. 
 
Een secundair doel van de proefneming betreft het vast-
stellen van de beoogde eenvoud in realisatie van het 
systeem, alsmede de beoogde mate van transparantie. 
Beide zijn theoretisch naar wens, maar kunnen pas in 
de praktijk ten volle worden beschouwd. Dit is in opti-
male vorm mogelijk aan de hand van een proefobject 
op ware grootte. 
 
6.2.2 Proefobject 
Gezien het feit dat de ontwikkelde constructie een aan-
eenschakeling van bogen betreft, is gekozen voor be-
proeving van een enkele, zelfdragende boog, zijnde het 
proefobject (afbeelding 6.17). Mits het rekenmodel op 
deze situatie wordt aangepast, kan door middel van be-
proeving van deze boog uitspraak worden gedaan over 

de juistheid van het numerieke model. De noodzakelij- 
ke modelaanpassingen houden onder meer relatie met 
symmetrievlakken (zie numerieke basis: §6.2.3).  
 
De geometrie van de boog is zodanig vastgesteld, dat 
de verhouding tussen de overspanning en de pijlhoogte 
sterke gelijkenissen vertoont met het in hoofdstuk 1 
getoonde GUM en Maximilian Museum. In dit geval 
wordt echter uitgegaan van slechts 5 meter overspan-
ning en een pijlhoogte van 1,54 m, gemeten vanuit het 
hart van de ruitranden (zie tevens de grafische toelich-
ting; bijlage 1). Bij dergelijke afmetingen is boogvor-
ming mogelijk met zes ruiten van 1 μ 1 m2, alsmede 30 
mm brede voegen. De dimensies van deze voegen zijn 
gelijk aan de in §3.3.4 getoonde detaillering. De voe-
gen bieden hiermee voldoende ruimte voor de te plaat-
sen verbindingselementen. 
 
De ruiten worden samengesteld uit drie lagen ongehard 
glas, verbonden met PVB tussenlagen. Gezien het feit 
dat de rekenmodellen nog niet waren uitgekristalliseerd 
ten tijde van de glasbestelling, is een veilige glaslaag-
dikte van 10 mm aangehouden. In werkelijkheid blijkt 
met dit glas een veel grotere overspanning gerealiseerd 
te kunnen worden. 

6.17 6.18 

6.17 Proefobject zonder aangebrachte meetapparatuur 
 
6.18 Boogaanzicht vanaf de onderzijde 
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Alle rubberdelen zijn gevormd uit transparant polyure-
thaan, geproduceerd volgens het in §6.1.2 beschreven 
vacuüm gietproces. Deze rubbers worden in géén geval 
verlijmd met het proefobject, zodat het systeem volle-
dig demontabel blijft. In de praktijk zal tussen de voeg-
rubbers en het glas ter naadafdichting een kit worden 
toegepast. Deze veroorzaakt echter geen noemens-
waardige wijziging van het constructieve gedrag, zo 
blijkt uit numerieke analyse. De lengte van alle polyure-
thaandelen is beperkt tot 500 mm, aangezien grotere 
mallen niet mogelijk waren. Dit vanwege de ter plekke 
beschikbare freesapparatuur. Dit betekent dat de rub-
berelementen voor zowel de voegen als de systeemop-
leggingen uit twee delen bestaan, met een gezamen-
lijke lengte van één meter (afbeelding 6.19a). In totaal 
zijn 62 polyurethaandelen in de proefopstelling ver-
werkt: 2μ5 voegrubbers, 2μ6 rubbers voor de systeem-
opleggingen, 20 bovensteunrubbers en 20 oplegrub-
bers voor de verbindingselementen (afbeelding 6.19b). 
 
De verbindingselementen zijn gevormd uit RVS, volgens 
het in §3.4.1 beschreven draadvonkproces. De breedte 
van deze elementen betreft 34 mm, bijna een halve-
ring ten opzichte van het in hoofdstuk 3 gepresenteerde 
prototype. Dit is noodzakelijk vanwege het feit dat de 

elementen maar één boog stabiliseren (afbeelding 6.20). 
De kabelbevestiging is bewerkstelligd door kabels niet 
ter plaatse van de langsvoeg, maar net onder het glas 
te plaatsen (afbeelding 6.18). Overige verbindings- en 
kabelspecificaties zijn conform opgaaf in §3.3.4. 
 
De metalen delen van de systeemopleggingen zijn ge-
vormd uit standaard constructiestaal, met dimensies vol-
gens de detaillering in §3.5.1. De boutgaten zijn aange-
past op de laboratoriumprofielen (afbeelding 6.21). 
 
6.2.3 Numerieke basis voor de proefneming 
Het gedrag van de vrijstaande boog is niet zonder meer 
te simuleren met het in hoofdstuk 4 beschreven nume-
rieke model. Dit model is gebaseerd op het gedrag van 
een doorgaande cilindrische schaalconstructie, mogelijk 
gemaakt door symmetrievlakken (zie symmetrievlakken, 
§4.2.7). Verwijdering van deze symmetrievlakken leidt 
echter niet zonder meer tot een juist rekenmodel. Im-
mers, de kabels worden in dit geval onder het glas ge-
plaatst, wat betekent dat in het model de positie van 
krachtinleiding moet worden aangepast. Tevens is het 
noodzakelijk de geometrie van de gemodelleerde ver-
bindingselementen te wijzigen, daar deze aanvankelijk 
gehalveerd zijn gemodelleerd vanwege het aanwezige 

6.19b 

6.20 6.21 

ruit, 101010.4

polyurethaan 

buis ø114.3

laboratorium-
H-profiel 

6.19a 

6.19ab Polyurethaandelen: a. Voeg- en systeemopleggingsdelen; b. Oplegrubbers 
 
6.20 Oorspronkelijk verbindingselement (links) en aangepaste versie (rechts) ten behoeve van proefneming 
 
6.21 Detailopname van de systeemoplegging, gemonteerd op laboratoriumprofielen 
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symmetrievlak. Deze wijzigingen zijn conform werke-
lijkheid verwerkt in het numerieke model. Daarnaast is 
het resultaat van de polyurethaanbeproevingen verdis-
conteerd in het numeriek model. Gebaseerd op de in 
§6.1.2 genoemde vormfactoren is een elasticiteitsmo-
dulus van 12 N/mm2 het meest geschikt voor de capaci-
teitsberekeningen.  
 
Glasdimensies zijn in het numerieke model aangepast 
op basis van de werkelijke maten. (zie gemeten ruitma-
ten in de proefopstelling; bijlage VII). Hiertoe zijn de 
ruiten gecodeerd als G01 tot en met G06, met de klok 
mee genummerd vanaf de meest linkse ruit in de proef-
opstelling. Het blijkt dat de gemiddelde laagdikte van 
het geleverde glas 10,0 mm bedraagt, alsmede dat de 
diepte ter plaatse van de terugliggende laag gemiddeld 
op 45,2 mm kan worden gesteld. Deze maten zijn con-
form de opgegeven productieorder. Afwijkend is de tus-
senlaagdikte, welke gemiddeld circa 0,7 mm bedraagt, 
terwijl 1,52 mm was beoogd. Als gevolg hiervan is min-
der vrije hoogte beschikbaar voor plaatsing van de ver-
bindingselementen. Dit is noodgedwongen gecompen-
seerd door de bovensteunrubbers en oplegrubbers dun-
ner uit te voeren, waardoor voor deze rubbers respec-
tievelijk een dikte van 2 en 3,5 mm resteert.  

6.2.4 Meetopstelling 
De meetopstelling is vormgegeven op basis van drie 
meetonderdelen. Dit betreffen de spanningen in het 
glas, systeemverplaatsingen en kabelkrachten. Meting 
van deze aspecten heeft plaatsgevonden op basis van 
nader te omschrijven meetapparatuur, welke al dan 
niet permanent is verbonden met het proefobject. Daar-
bij worden meetpunten aangeduid op basis van de 
positie van het gerelateerde verbindingselement, hierna 
de knooppunten genoemd. Deze knooppunten, in totaal 
10, zijn herkenbaar aan hun plek aan de voor- of achter-
zijde van het model,  alsmede aan de locatienummers 1 
tot en met 5, met de klok mee genummerd vanaf het 
meest links gelegen knooppunt (afbeelding 6.22). 
 
• Glasspanningen 

De spanningen in het glas zijn bepaald op basis van 
gemeten rekken, door middel van op het glas verlijmde 
rekstroken. Deze rekstroken, lengte 10 mm, zijn ter 
plaatse van alle 10 knooppunten aan beide zijden van 
het element op de kritieke locaties aangebracht (af-
beelding 6.22, onderaanzicht). De rekstroken zullen 
dientengevolge in alle gevallen een drukspanning moe-
ten meten, welke ontstaat door buigspanningen in de 
onderste glaslaag (zie integrale analyse van het boog-

6.22 

6.22 Knooppuntnummering, verplaatsingsmeters en rekstrooklocaties  
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model; §4.3.2). Meting aan de andere zijde, de boven-
zijde, alwaar buigtrekspanningen ontstaan, is niet mo-
gelijk, aangezien de onderste glaslaag daar via de PVB-
tussenlaag is verbonden met de bovenlagen. 
 
De rekstroken zijn voorafgaand aan de boogmontage 
op het glas verlijmd, zodat deze op ooghoogte nauw-
keurig op de juiste locaties konden worden geplaatst. 
Tevens zijn oplegrubbers voor de verbindingselementen 
gepositioneerd, maar niet volledig verlijmd daar dit van-
uit constructief oogpunt niet benodigd is (afbeelding 
6.23). De elektradraden tussen de rekstroken en de ver-
sterkers zijn na glasplaatsing aan elkaar gesoldeerd. 
Vervolgens zijn vóór introductie van voorspanningen en 
verwijdering van de onderstempeling alle rekken op nul 
gesteld, aangezien in die situatie het glas nog nage-
noeg onbelast is. 
 
• Systeemverplaatsingen 

In totaal zijn in het systeem 14 verplaatsingsmetingen 
verricht: In verticale richting op alle 10 knooppunten, 
alsmede in horizontale richting ter plaatse van de 
knooppunten op de locaties 1 en 5.  Deze horizontale 
verplaatsingsmeting is uitgevoerd met het oog op de 
aldaar verwachtte, naar buiten gerichte verplaatsing.  

De gehanteerde apparatuur voor de metingen varieert 
van LVDT’s op de locaties 1 en 5, tot digitale klokmeters 
op de locaties 2, 3 en 4. De LVDT’s hebben een bereik 
van 10 mm, terwijl de klokmeters verplaatsingen tot 25 
mm kunnen meten. De klokmeters zijn gehanteerd om 
eventueel buitensporige verplaatsingen te kunnen me-
ten in het systeem. Buitensporig wil zeggen dat ver-
plaatsingen aan de top oplopen tot meer dan het 1/250e 
deel van de overspanning, ofwel 20 mm. Verwacht 
worden verplaatsingen tot uiterlijk 3 mm, waartoe de 
nauwkeurigheid van de gehanteerde apparatuur zich 
uitstekend leent.  
 
Vanwege schuin geplaatste ruiten bestaat het risico dat 
meetpennen wegschieten indien deze rechtstreeks op 
het glas of op de voegen zijn geplaatst. Tijdens de ver-
plaatsingsmeting wordt bovendien over de gehele boog-
breedte belasting in de vorm van zandzakken aange-
bracht. Deze zakken reiken tot aan de glasrand. Om die 
reden is een horizontaal en verticaal meetoppervlak 
gecreëerd door middel van aan de glasrand gelijmde 
‘meetblokjes’ (afbeelding 6.24). Deze aluminium blok-
jes liggen buiten het daadwerkelijk te beschouwen 
oppervlak van het proefobject, maar deze zogenoemde 
offset weegt niet op tegen het gemak bij plaatsing van 

horizontale 
verplaatsingsmeting 

             

 net t.b.v. belasting 
 

verticale
verplaatsingsmeting 

 

 

 meetblok  
 

6.24 6.23 

6.23 Detailopname van ruit met geassembleerde rekstrook en het zeer plaatselijk verlijmde oplegrubber 
 
6.24 Detailopname van verplaatsingsmeters aan de linkerzijde van de proefopstelling 
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de belastingen en de zekerheid van een juiste meting. 
 
Positionering van de verplaatsingsmeters is in dit geval 
een bijzondere aangelegenheid, aangezien gedurende 
de boogmontage voldoende montageruimte is gewenst 
voor plaatsing van onder meer steigers. Om deze reden 
zijn alle verplaatsingsmeters gemonteerd aan twee por-
talen, hierna meetframes genoemd (afbeelding 6.25/26). 
Deze meetframes, 1,95 m hoog, 3,3 m breed, zijn elk 
voorzien van zeven verplaatsingsmeters, alsmede ter 
plaatse van de voet een stekkerset, waarmee het frame 
in zijn geheel kan worden losgekoppeld. Het meetfra-
me kan dus worden weggezet gedurende de boogmon-
tage, maar staat op deze manier bovendien volledig vrij 
van het proefobject gedurende de beproeving. 
 
• Kabelkrachtmeting 

Voorspankrachten in de kabels zijn gemeten met be-
hulp van een speciaal daartoe ontworpen apparaat, 
hierna kabelkrachtmeter genoemd. (afbeelding 6.27a-
b). De reden voor dit specifieke ontwerp betrof het feit 
dat geen kabelkrachtmeter voorhanden was in het 
laboratorium, maar bovendien zeer beperkte kabel-
krachten (< 600 N) gemeten dienden te worden. Het 
principe van de kabelkrachtmeter berust op een eenvou-

dige krachtenveelhoek, welke ontstaat wanneer een 
kracht loodrecht op de kabelrichting wordt geïntrodu-
ceerd. Deze kracht ontstaat door het aandraaien van 
een vleugelbout, welke via een dunne staalstrip is ver-
bonden met de kabelkrachtmeter. Naarmate de vleu-
gelbout sterker wordt aangedraaid zal de staalstrip ver-
der opbuigen. De opbuiging is een maat voor de nor-
maalkracht in de bout, waaruit vervolgens de voor-
spankracht in de kabel is te bepalen (zie werking en ka-
libratie van kabelkrachtmeter: Bijlage VIII). 
 
De constant gehouden uitwijking van de kabel zorgt 
voor een lineaire relatie tussen de voorspankracht en de 
opbuiging van de dunne strip, welke analytisch is be-
naderd en gecontroleerd aan de hand van kalibratie.  
De kalibratie toont aan dat de meetpunten gemiddeld 
slechts 2,9% afwijken van de lineaire trendlijn, met in-
begrip van de maximale afwijking van 7,5% voor de 
laagst gemeten voorspankracht. Een voldoende kleine 
afwijking, waarmee de kabelkrachtmeter akkoord is be-
vonden voor de beoogde toepassing. 

6.25 

6.25 Schematische weergave van het meetframe en gemonteerde verplaatsingsmeters 
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6.2.5 Belastinggevallen 
Gezien de doelstelling, validatie van het numerieke mo-
del, kan praktisch elke denkbare belasting worden aan-
genomen, zolang deze maar op gelijke wijze in het nu-
meriek model wordt ingevoerd. Naast belasting door 
eigen gewicht in voorgespannen toestand is als uit-
gangspunt echter de gelijkmatig verdeelde sneeuwbe-
lasting genomen. Deze belastingvorm is relatief een-
voudig aan te brengen, maar veroorzaakt bovenal mo-
gelijk maatgevende spanningen (zie integrale analyse 
van het boogmodel, §4.3.2). Na voltooiing van de cen-
trische belastingfase, wordt ter indicatie van het sys-
teemgedrag de belasting op de linker systeemhelft ge-
halveerd. Dit betekent dat sprake is van drie belasting-
gevallen gedurende de proefneming: 

 1.  Eigen gewicht in voorgespannen toestand; 

 2. Eigen gewicht in voorgespannen toestand met 
centrische sneeuwlast; 

 3.  Eigen gewicht in voorgespannen toestand met 
alternatieve excentrische sneeuwlast, zoals deze is 
gedefinieerd in §4.3.2. 

 
 

6.2.6 Belastingmethode 
Introductie van de voorspanning heeft plaatsgevonden 
tijdens en direct na verwijdering van de onderstempe-
ling. Een eerste, stabiliserende voorspanning is in drie 
stappen geïntroduceerd, met telkens enige zakking van 
de onderstempeling. Nadat de constructie als vrijstaand 
kon worden beschouwd, is de resterende voorspanning 
aangebracht. Hierbij zijn de kabels, beginnend aan de 
voorzijde, gelijkmatig aangespannen aan de linker- en 
rechterzijde, waarbij van onder naar boven is gewerkt. 
De kracht in de onderste, maximaal voorgespannen 
kabel bedraagt in de eindfase 630 N. Deze voorspan-
kracht bedraagt het dubbele van de in werkelijkheid 
benodigde voorspanning, zodat ook in onverwachte 
situaties trek in de kabels is gewaarborgd. 
 
De belastinggevallen 2 en 3 vragen om nadere beschou-
wing van de aan te brengen sneeuwlast. Conform de 
huidige normgeving werkt deze louter als projectie op 
het systeem. Feitelijk zouden dus vele kleine zandzak-
ken onder het systeem kunnen worden gehangen, zo-
dat een zuiver verticale belasting op het systeem werkt. 
Belasting aan de bovenzijde is eenvoudiger, maar lasti-
ger te bewerkstelligen vanwege de steile ruithellingen. 
Stapelen vanaf de oplegging is daarbij geen oplossing, 

6.27b 6.26 

6.27a 

6.26 Proefopstelling inclusief meetframes en belastingnet 
 
6.27 Kabelkrachtmeter 
 a. Ontwerp driedimensionaal weergegeven 
 b. Gerealiseerde meter 
 

 meetframe  
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aangezien een deel van de krachten in dat geval recht-
streeks naar de oplegging wordt afgedragen. Om die 
reden is gekozen voor een ruitbreed net, dat volledig 
vrij hangend over het systeem wordt gedrapeerd (af-
beelding 6.26). Kleine tapestroken zijn aangebracht om 
dit net (tijdelijk) te positioneren voor de eerste belas-
ting, maar deze stroken zijn door de symmetrische be-
lastingopbouw al snel niet meer benodigd.  
 
De belasting wordt aangebracht in de vorm van buis-
vormige zakken, waarvan de diameter samenvalt met de 
maaswijdte van het net (100 mm). Het gewicht van de 
zakken is zodanig gekozen dat de zakken verdeeld kun-
nen worden op basis van deze maaswijdte, daarbij re-
sulterend in een gelijkmatige, verticale belastingprojec-
tie van 0,56 kN/m2, ofwel 57 kg per strekkende meter 
overspanning na correctie met de heersende valversnel-
ling (afbeelding 6.28/29). In totaal is op deze manier in 
de eerste belastingfase 284 kg zand op het systeem ge-
plaatst, wat gelijk staat aan 5 vierkante meter sneeuw-
belasting (zie controletabel; afbeelding 6.28). In de 
tweede belastingfase is de belasting op de linker sys-
teemhelft gehalveerd, resulterend in een resterende 
213 kg. Door de zakken te bevestigen met tie wraps, is 
deze belasting in ruim een uur aangebracht.  

6.2.7 Basis voor resultaatbeschouwing 
De experimentele resultaten worden per locatie, per be-
lastinggeval vergeleken met de numerieke resultaten. De 
experimenteel optredende spanningen en vervormingen 
zijn bepaald op basis van een reeks opeenvolgende me-
tingen gedurende het geldende belastinggeval. Deze 
worden beschouwd op basis van de knooppuntnum-
mering, zoals gedefinieerd in §6.2.4 (afbeelding 6.22). 
Verplaatsingen worden vergeleken op basis van de ge-
middeld gemeten vervorming aan de voor- en achter-
zijde per locatienummer. Spanningen worden berekend 
uit het product van de gemeten rekken en de elastici-
teitsmodulus. De spanningen worden vergeleken op 
basis van de gemiddelde spanning per knooppunt, maar 
ook op basis van de maximale spanning per knooppunt. 
Dit laatste met het oog op het feit dat het glas zal be-
zwijken zodra reeds op één locatie de kritieke spanning 
wordt overschreden. De maximale spanningen doen 
zich voor ter plaatse van de maximale drukkracht van-
uit de vleugel van het verbindingselement. Deze druk-
kracht kan links of rechts van de voegnok lichtelijk 
groter zijn, zoals beschreven in §4.3.2, en wisselt in de 
praktijk met de willekeur van de optredende rotatie. 
Om die reden worden spanningen niet per vleugelzijde, 
maar per knooppunt vergeleken.  

aantal zakken gewicht per zak [kg] totaal [kg]
2×11 5,50 121,0
2×10 4,76 95,2
2×9 3,37 60,7
2×1 1,90 3,8
2×1 1,60 3,2

283,9
theoretisch 2×2,49 m × 57 kg 283,9 → OK

totaal

6.28 

6.28 Schematische weergave en controle van de aangebrachte belasting 
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6.2.8 Proefresultaten 
• Controle van voegdrukspanning 

Bij aanvang van de proef is in eerste instantie vastge-
steld of de voegen ook in niet-verlijmde toestand plaats-
vast zijn. Theoretisch gezien zou dit te allen tijde het 
geval moeten zijn, aangezien normaalkrachten vanuit 
het glas de voegdelen in positie klemmen. Zoals be-
oogd bleek dit ook in werkelijkheid het geval, waarbij 
duidelijk voelbaar is dat de voegen over de gehele 
lengte onder druk staan. 
 
• Vergelijking van optredende spanningen 

Van belang zijn met name de spanningen ter plaatse 
van de beoogde maatgevende knooppunten (locaties 1 
en 5). Belastinggeval 1 hierbij in ogenschouw nemen-
de, blijkt dat de experimenteel bepaalde spanning 
maximaal 4,6 N/mm2 bedraagt, terwijl spanningen tot 
3,9 N/mm2 waren verwacht. Dit betekent dat het nume-
rieke model de spanningen tot maximaal 17% onder-
schat (afbeelding 6.33; tabel 6.34). Dit terwijl de voor-
spanning in de met deze knooppunten verbonden ka-
bels correct is aangebracht op 624 N, wat slechts 1% 
afwijkt van de numeriek bepaalde voorspanning. De re-
sultaatverschillen wijzigen in positieve zin bij centrische 
sneeuwbelasting: De spanningen bedragen in dat geval 

maximaal 4,7 N/mm2 voor locatie 1, terwijl aldaar 4,9 
N/mm2  was verwacht. Voor locatie 5 is de spanning ex-
perimenteel vastgesteld op 5,6 N/mm2. Dit betekent dat 
de spanning door het numerieke model respectievelijk 
wordt overschat met 4%, alsmede onderschat met 
15%. (afbeelding 6.33; tabel 6.37). Gedurende belas-
tinggeval 3 zijn spanningen gemeten tot 5,3 N/mm2, 
welke voor de locaties 1 en 2 zijn onderschat met 7 tot 
13% (afbeelding 6.33; tabel 6.38).   
 
Het blijkt dus dat de maximale spanning in de meeste 
gevallen wordt onderschat door het numeriek model. 
Echter, wat betreft de maatgevende knooppunten is de 
gemiddelde spanning 1% lager dan berekend. 
 
Opvallend genoeg blijkt achteraf dat de beoogde maat-
gevende knooppunten geenszins maatgevend zijn, wat 
het gevolg is van een incorrect aangebrachte voorspan-
ning. De incorrecte voorspanning is veroorzaakt door-
dat geforceerd is gepoogd de numeriek bepaalde voor-
spanning exact te evenaren. Deze (asymmetrische) voor-
spanpoging heeft geresulteerd in voorspanafwijkingen 
tot 32% voor de twee middengelegen kabels (zie voor-
spankrachten: bijlage IX); met tot gevolg dat knooppunt 
4 te sterk naar binnen is verplaatst  (afbeelding 6.30).  

6.29a 6.29b 

6.29 Proefobject gedurende de meting 
 a. Belastinggeval 1: Eigen gewicht in voorgespannen toestand 
 b. Belastinggeval 2: Eigen gewicht in voorgespannen toestand met centrische sneeuwlast 
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De ongewenste vervorming bleek nauwelijks te corrige-
ren, waardoor beproeving heeft moeten plaatsvinden in 
deze vervormde toestand. Daarbij zijn de verbindings-
elementen op onbedoelde plaatsen losgekomen van de 
oplegrubbers (afbeelding 6.31). Dit heeft tijdens het 
voorspannen geleid tot hogere spanningen vanwege 
het sterk gereduceerde contactoppervlak, oplopend tot 
20,5 N/mm2, terwijl een maximale spanning van 4,4 
N/mm2 werd beoogd (afbeelding 6.34). 
 
Achteraf blijkt dat de geïntroduceerde voorspanning 
numeriek gezien niet mogelijk is: Beoogd was een 
‘waaier’ van voorspanningen, van de hoogst gelegen 
kabel tot aan de onderste kabel respectievelijk 250 N, 
300 N, 400 N en 630 N. Geïntroduceerd is echter 249 
N, 479 N, 323 N en 624 N. De maatgevende, maximaal 
voorgespannen kabel is dus correct op spanning ge-
bracht, evenals de minst voorgespannen kabel. Het 
verschil in voorspanning van de middengelegen kabels 
blijkt achteraf de ingrijpende verschillen te veroorzaken. 
Numerieke benadering van de incorrecte situatie toont 
aan dat de spanningen in de knooppunten 2, 3 en 4 
inderdaad zullen toenemen, tot waarden nog boven 
spanningen van de aanvankelijk beoogde maatgevende 
knooppunten: De spanningen in knooppunten 2 en 4 

lopen in de numerieke berekening op tot 5 N/mm2; ruim 
30% boven de spanning in de knooppunten 1 en 5, ter-
wijl de werkelijke voorspankracht in de kabels niet eens 
geëvenaard kan worden. Daarmee lijkt het numerieke 
model de werkelijkheid te willen benaderen.  
 
De eerder beschreven spanningsvergelijking van de 
knooppunten 1 en 5 wordt niet ondermijnd door de 
foutieve voorspanning, aangezien op deze locaties de 
voorspanning correct is aangebracht en geen onjuiste 
vervorming is geconstateerd. Dientengevolge blijft de 
glasspanning aldaar gelijk, ook al wijzigen krachten in 
andere kabels. Dit fenomeen is reeds nader toegelicht 
bij bepaling van de voorspanningsmarge (zie analyse en 
realisatie van voorspanningen; §4.3.2) 
 
Ondanks het feit dat gemeten spanningen niet op alle 
locaties vergeleken kunnen worden, kan op basis van 
belastinggeval 2 en 3 wel worden gesteld dat spannin-
gen door uitwendige belasting slechts marginaal toene-
men. Dit geldt eveneens voor de meest afwijkende lo-
caties, waar gedurende belastinggeval 2 en 3 spannin-
gen tot 21,8  N/mm2 optraden; een stijging van 6%. 
 
Discutabel ten opzichte van het numerieke model zijn 

 opwaarts verplaatst (detail: afb. 6.31) 

 
neerwaarts verplaatst

6.30a 6.30b 

6.30ab Ongewenste vervorming als gevolg van incorrecte voorspanning 
 a. Schematische weergave van de situatie 
 b. Werkelijke situatie 
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6.32 

6.33 

6.34 

6.31 Detailopname van het middenknooppunt ten tijde van 
centrische belasting conform belastinggeval 2 

 
6.32 Belastinggeval 1: Numeriek bepaalde spanningen in  

z- richting (evenwijdig aan de rekstrookrichting) 
 
 

6.33 Grafische weergegeven vergelijking van numeriek en 
experimenteel bepaalde spanningen op de punten 1 en 5 

 
6.34 Overzicht en vergelijking van experimentele en numerieke, 

werkelijke voorspanning benaderende, resultaten voor BG 1 
 
 BG1 - EIGEN GEWICHT 
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de trekspanningen die in alle gevallen bij de linkerrek-
strook ter plaatse van locatie 3 aan de voorzijde aanwe-
zig zijn. Ook knooppunt 1 vertoont bij excentrische be-
lasting plotseling trek. Theoretisch gezien kunnen op 
deze meetlocaties geen trekspanningen optreden, door-
dat het verbindingselement te allen tijde een naar be-
neden gerichte afbuiging veroorzaakt. Zelfs zonder de-
ze verticale kracht zou de ruit geen trekspanning aan 
de onderzijde kunnen creëren. Aangezien visueel geen 
bijzonderheid is waargenomen, wordt geconcludeerd 
dat de spanningen mogelijk te wijten zijn aan torsie-
spanningen ter plaatse van de glasranden. De proefop-
stelling was helaas niet ingericht op meting van derge-
lijke spanningen. 
 
• Vergelijking van optredende vervormingen 

Vervormingen zijn gemeten voor de belastinggevallen 2 
en 3, waarbij deze positief zijn aangenomen indien de 
verplaatsing naar de binnenzijde van de boog is gericht. 
Als gevolg van belastinggeval 2, centrische sneeuwbe-
lasting, werden vervormingen verwacht tot maximaal 
2,9 mm ter plaatse van de top (knooppunt 3). In werke-
lijkheid bleek de verplaatsing van het toppunt 1,05 mm, 
vergelijkbaar met het 1/5000e deel van de overspanning. 
Ter plaatse van de knooppunten 2 en 4 is een hogere 

vervorming gemeten: Gemiddeld 1,9 mm, alwaar 0,9 
mm was verwacht. Dit is het gevolg van de eerder ge-
noemde onjuiste voorspanning. Desondanks kan wor-
den gesteld dat de vervormingen in de voorspelde orde 
van grootte liggen. Ook de horizontale uitwijking treedt 
in de voorspelde richting op, al is deze gemeten op 0,8 
mm, terwijl 0,2 mm was verwacht.  
 
Excentrische sneeuwbelasting heeft geleid tot grotere 
vervormingen, oplopend tot 2,5 mm ter plaatse van 
knooppunt 4. De numeriek voorspelde, maximale ver-
plaatsing is eveneens 2,5 mm, echter vastgesteld ter 
plaatse van het toppunt, terwijl knooppunt 4 conform 
berekening 1,4 mm zou verplaatsen. Desalniettemin 
kan gesteld worden dat het vervormingsgedrag duide-
lijke gelijkenissen met het numerieke model vertoont. 
Geen van de meetpunten heeft noemenswaardig grote 
vervormingen vertoond (overige verplaatsingsdata: bij-
lage X). Dankzij de kleine verplaatsingen treden zeer 
kleine rotaties op ter plaatse van de knooppunten. Dit 
is gunstig, aangezien door de in §6.2.3 beschreven on- 
gewenst dunne tussenlagen weinig ruimte resteert tus-
sen het staal en glas (afbeelding 6.35). Aanbevelens-
waardig is de staalvleugels in de praktijk dunner uit te 
voeren, zodat meer ruimte voor de rubbers aanwezig is.  

6.35ab Detailopname van de verbindingen aan de voorzijde (a) en achterzijde (b) op locatie 1 gedurende centrische sneeuwbelasting. 
 Aan de bovenzijde resteert slechts 1 à 2 mm ruimte vanwege ongewenst dun uitgevoerde tussenlagen. 
 
6.36  Belasting vanaf de onderzijde bezien 
 

6.35b 

6.35a 

6.36 
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BG2 - SNEEUW; CENTRISCH 

BG3 - SNEEUW; EXCENTRISCH 

6.38 

6.37 Overzicht en vergelijking van experimentele en numerieke, werkelijke voorspanning benaderende, resultaten voor belastinggeval 2 
 
6.38 Overzicht en vergelijking van experimentele en numerieke, werkelijke voorspanning benaderende, resultaten voor belastinggeval 3 
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6.3 Conclusies 

De experimentele glazen boog bevestigt dat een realis-
tisch constructiesysteem is ontworpen, waarbij de es-
thetische aspecten geheel naar wens tot uiting komen. 
Tevens blijkt realisatie van het systeem zo mogelijk nog 
eenvoudiger dan verwacht.  
 
Het experimentele model laat daarnaast zien dat het 
systeem in beginsel naar verwachting functioneert, wat 
bewezen is geacht door zowel de voegdelen, die door 
drukkrachten volledig plaatsvast bleken zonder ook 
maar enige lijm te hebben toegepast, alsmede door de 
verbindingselementen die in de regel op de juiste ma-
nier met de onderste glaslaag verbonden bleven. 
 
De meetresultaten laten zien dat sprake is van duidelij-
ke gelijkenissen tussen het experimentele en numerieke 
vervormingsgedrag. Vervormingen liggen in dezelfde 
orde van grootte, waarbij zij in dit geval beperkt blijven 
tot maximaal 2,5 mm. Deze zeer beperkte vervormin-
gen betekenen dat rotaties ter plaatse van de verbin-
dingen eveneens beperkt blijven, wat gewenst is met 
het oog op de nauwkeurige passing van de verbin-
dingselementen. 

 
 
Op de beoogde maatgevende knooppunten vertonen 
ook de spanningen duidelijke overeenkomsten met het 
numerieke model: Maximale spanningen zijn op deze 
punten tot 17% hoger dan verwacht, terwijl gemiddeld 
optredende spanningen 1% lager zijn bevonden. 
 
Een incorrect aangebrachte voorspanning heeft echter 
geresulteerd in het feit dat spanningen op niet maat-
gevend beoogde knooppunten aanzienlijk afwijken van 
de numeriek bepaalde waarden. Wanneer de incorrec-
te voorspanning numeriek wordt benaderd, wordt niet-
temin duidelijk dat het model conform werkelijkheid 
reageert, door waar nodig spanningen te verhogen. In 
dat opzicht zou met het volste vertrouwen een tweede 
serie beproeving kunnen worden uitgevoerd, waaruit 
moet blijken dat de beoogde numerieke mogelijkheden 
geen utopie zijn. 
 
Aanbevelingen voor nader onderzoek zijn omschreven 
in het besluit (zie hoofdstuk 7). Deze zijn onder meer 
gerelateerd aan de voorspanningen, torsiespanningen 
en spanningen in de tussenlaag. 
 

6.39 Impressie van de overspanningsmogelijkheden op basis van de GUM-gevels te Moskou.  
De oorspronkelijke dakconstructie is in hoofdstuk 1 getoond. 
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7 
BESLUIT 

De ontwikkeling van een cilindrische glazen schaalconstructie heeft plaatsge-     
vonden, waarbij het systeem is geanalyseerd, geoptimaliseerd en beproefd. De    
meest essentiële conclusies worden in dit hoofdstuk benoemd, aangevuld door     

enkele algemene conclusies. Tevens vindt evaluatie plaats van de initieel gestel-      
de doelen, alsmede van het algehele ontwikkelingsproces. Tot slot worden 

aanbevelingen gedaan voor vergelijkbaar en aanvullend onderzoek.  
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7.1 Meest essentiële conclusies 

Op basis van de beschreven resultaten in dit rapport, 
worden een aantal conclusies essentieel geacht. Deze 
worden onderstaand in vijf categorieën benoemd. 
 

 
Met betrekking tot de kwalitatieve beschouwing van 
het ontwikkelde systeem, beschreven in hoofdstuk 3, 
worden de volgende conclusies essentieel geacht: 

• Een realistisch en bijzonder transparant constructie-
systeem is tot stand gekomen dankzij kleine, in het 
glas geïntegreerde verbindingselementen, een slan-
ke kabelstructuur en heldere, transparante voegen; 

• Alle onderdelen, inclusief de kleine verbindingsele-
menten, zijn op praktische wijze te monteren; 

• Na bezwijken van een onderdeel bestaat voldoende 
restdraagcapaciteit, hoofdzakelijk door de aaneen-
schakeling van bogen met gedeelde verbindingen. 

 

 
Met betrekking tot de kwantitatieve beschouwing van 
het ontwikkelde systeem, beschreven in hoofdstuk 4, 
worden de volgende conclusies essentieel geacht: 

• Het systeem gedraagt zich naar behoren; 

• Verticale verplaatsingen blijven beperkt tot bij bena-
dering het 1/1000e deel van de overspanning; 

• De maatgevende glasspanningen betreffen buig-
trekspanningen in de onderste glaslagen, ontstaan 
doordat de betreffende lagen worden afgepeld van 
de bovenlagen; 

• Normaaldrukkrachten in de ruiten blijven beperkt 
door de lage voorspanning. De polyurethaan voe-
gen zorgen bovendien voor een zeer gelijkmatige 
spreiding van krachten over de glasrand, wat resul-
teert in minimale normaaldrukspanningen; 

• Louter de maximaal belaste kabel dient exact te wor-
den voorgespannen bij realisatie. Overige kabels mo-
gen afwijken van de uitgangswaarde, zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de maatgevende glasspanning. 

 

 
Met betrekking tot de optimalisatie van het ontwikkel-
de systeem, beschreven in hoofdstuk 5, worden de vol-
gende conclusies essentieel geacht: 
• De afweging tussen constructieve en esthetische as-  

 
 

pecten heeft geleid tot een optimale dimensione-
ring voor het ontwikkelde systeem; 

• Een stijver verbindingselement heeft een gunstig ef-
fect op de maatgevende glasspanningen; 

• Tussenlaagmaterialen met een lage stijfheid leiden 
tot een gunstiger spanningsbeeld, wat reden is 
geweest voor toepassing van PVB tussenlagen. 

 

 
Met betrekking tot de experimentele capaciteitstoetsing 
van het toegepaste polyurethaan, beschreven in §6.1, 
worden de volgende conclusies essentieel geacht: 

• De druksterkte van het polyurethaan bedraagt ge-
middeld 14 N/mm2, wat ruimschoots voldoet; 

• Lineaire benadering van rekken tot 1,5 N/mm2 voor 
het toegepaste polyurethaan is gerechtvaardigd; 

• Binnen het lineair benaderbare gebied zijn elastici-
teitsmoduli van 12 tot 18 N/mm2 gemeten voor 
polyurethaanelementen met vormfactoren van res-
pectievelijk 0,5 en 1,0, waarmee  de stijfheid voldoet;  

• Het toegepaste polyurethaan kent een brosse be-
zwijkvorm; 

• Tussen rubberhardheden en optredende rekken lijkt 
een eenduidige relatie te bestaan; 

• Langeduurbelastingen hebben slechts een beperkt 
effect op de optredende rekken; 

• Dynamische belastingen hebben een stijver mate-
riaalgedrag tot gevolg. 

 

 
Met betrekking tot de experimentele capaciteitstoetsing 
van het ontwikkelde systeem, beschreven in §6.2, wor-
den de volgende conclusies essentieel geacht: 

• De esthetische aspecten zijn geheel naar wens tot 
uiting gekomen; 

• Experimentele en numerieke modellen vertonen dui-
delijke gelijkenissen ten aanzien van vervormingen; 

• Experimenteel en numeriek vastgestelde spannin-
gen komen op redelijke wijze met elkaar overeen 
op de beoogde maatgevende knooppunten; 

• Spanningen op niet-maatgevend beoogde knoop-
punten wijken aanzienlijk af, als resultaat van een 
incorrect aangebrachte voorspanning. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een gunstig constructief gedrag en een sterk benutte construc-
tieve glascapaciteit samenkomen in een zeer stabiel en inzichtelijk constructiesysteem met een bijzondere ma-  
te van transparantie, voortkomend uit een optimale afweging tussen constructieve en esthetische aspecten.  
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7.2 Aanvullende algemene conclusies 

Conclusies gerelateerd aan het ontwikkelingsproces, 
maar niet louter van toepassing op het ontwikkelde 
systeem, zijn gedefinieerd als aanvullende algemene 
conclusies. Dit betreffen de volgende twee conclusies:  

• Optimale glastoepassing kan leiden tot innovatieve 
constructies. De tegenwoordig nog vaak onderbe-
nutte glascapaciteit biedt interessante mogelijkhe-
den voor nieuwe, uitdagende constructievormen. 
Niet zozeer transparantie, maar juist innovatie op het 
gebied van verbindingen en de integratie van con-
structie en vormgeving worden daarbij beoogd; 

• Transparantie is méér dan het toepassen van glas. 
Het transparante polyurethaan, van oorsprong veel 
toegepast in de LED verlichtingsindustrie, laat zien 
dat (potentiële) transparante bouwmaterialen zich 
niet beperken tot louter glas. In algemene zin kan 
worden gesteld dat een ontwikkeling zich niet be-
perkt tot de conventionele grenzen, in dit geval die 
van de bouw, maar dat ook grensoverschrijdende 
aspecten een rol van belang kunnen spelen. Naast 
polyurethaan is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
kabelsystemen bestemd voor zeiljachten. Deze vol-
doen meer dan uitstekend voor de beoogde toepas-
sing, waardoor het spreekwoordelijke wiel niet op-
nieuw hoeft te worden uitgevonden. 

 

7.3 Projectevaluatie 

7.3.1 Evaluatie van initieel gestelde doelen 
De doelstelling, zoals genoemd in §1.2, kenmerkt zich 
door drie aspecten, welke onderstaand worden 
geëvalueerd. 

• Een locatieonafhankelijke, gestandaardiseerde con-
structie is naar wens ontwikkeld. Met slechts mini-
male geometrische aanpassingen kan het systeem 
voor een scala aan cilindrische glazen schaalcon-
structies worden ingezet; 

• Maximale transparantie is bewerkstelligd door glas 
in sterke mate constructief te benutten, waarbij ge-
bruik is gemaakt van heldere, transparante voegen 
en kleine, geoptimaliseerde verbindingen, alsmede 
een slanke, nauwelijks zichtbare kabelstructuur; 

• Constructieve optimalisatie heeft zich gemanifes-
teerd in een inzichtelijk constructief systeem, dat ge-
zien zijn slankheid relatief eenvoudig is te monte-
ren, maar dat bovenal een gunstig constructief ge-
drag vertoont met slechts beperkte spanningen. Dit 
laatste dient nader geverifieerd te worden door aan-
vullende proefnemingen, maar met het oog op de 
numeriek aangetoonde overspanningmogelijkheden, 

getoond in §5.6, alsmede de daarbij voorziene ruit-
slankheden, is de gewenste mate van optimalisatie 
zonder twijfel bereikt. 

 
7.3.2 Algemene projectevaluatie 
De interesse in glas, alsmede de interesse in de integra-
tie van vormgeving en constructie heeft geleid tot een 
interessante combinatie van onderzoek en constructief 
ontwerpen. Het resultaat dat beoogd werd is exact tot 
stand gekomen via een breed, doch soepel verlopen 
ontwikkelingsproces. De persoonlijke kennis met betrek-
king tot constructieve glastoepassing is gedurende dit 
proces synchroon met de systeemontwikkeling tot was-
dom gekomen: Een blanco lei is vervangen door een 
breed scala aan kennis, gebaseerd op referentieprojec-
ten en literatuur, alsmede op raad en advies van com-
missieleden en collega’s. Dankzij de verkregen kennis 
en de reeds aanwezige basiskennis, is met vertrouwen 
gewerkt aan diverse uitdagingen. De ontwikkelde knik-
theorie voor schijfvormig glas is één van deze uitdagin-
gen geweest. Alhoewel deze ontwikkeling enigszins in 
de schaduw staat van het ontwikkelde systeem, wordt 
hier met tevredenheid op teruggekeken.  
 
De ontwikkeling van het constructiesysteem is de voor-
naamste uitdaging geweest. Het conceptontwerp is een 
geschikte basis gebleken voor het gehele proces, wat 
eens te meer het nut aangeeft van een gedegen voor-
onderzoek en een gedegen constructief basisontwerp. 
Het ontwerpproces op zichzelf is conform tijdsplanning 
verlopen. Het ontwikkelen van een geschikt rekenmodel 
heeft echter des te meer tijd gevraagd, vanwege het 
omvangrijke numerieke script. Het verkregen model 
verschaft echter dusdanig veel inzicht, dat het de pro-
grammeertijd waard was. Bovendien is veel extra kennis 
ten aanzien van parametrische modellen verkregen.  
 
Experimentele toetsingen hebben gezorgd voor een zeer 
waardevolle toevoeging. Kanttekening is dat zij ook de 
nodige tijd hebben gekost. In het bijzonder de realisatie 
van de experimentele glazen boog, waarbij veel onder-
delen op meerdere plekken zijn geproduceerd. Werkte-
keningen zijn gemaakt, onder meer voor de mallen, al-
lerlei stalen onderdelen en de onderstempeling. Gezien 
de omvang van de systeembeproeving, bestond een 
aanmerkelijk groter risico op (fatale) fouten dan bijvoor-
beeld bij beproeving van een kleine, overzichtelijke hou-
ten balk het geval zou zijn. Een eerste beproeving is 
immers niet exact voorspelbaar. Een uiterst stabiele 
constructie bleek echter gevormd. In dat opzicht wordt 
met tevredenheid teruggekeken op de experimenten, 
ondanks dat meetresultaten niet in alle opzichten over-
eenkomen met de numerieke modellen. 
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7.3.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Gerelateerd aan het ontwikkelde systeem worden de 
volgende aspecten aanbevolen: 

• Restdraagcapaciteit na breuk van een ruit is kwalita-
tief beschouwd, maar dient zowel numeriek als ex-
perimenteel nader beoordeeld te worden op basis 
van de in §3.3.5 genoemde bezwijkscenario’s; 

• Indien in de praktijk overwegend natuurlijke ventila-
tie wordt toegepast, verdient het in §3.3.6 genoem-
de ventilatieconcept nadere uitwerking; 

• Het onderstempelingsconcept, zoals beschreven in 
§3.3.7, vereist enige nadere uitwerking met betrek-
king tot te verplaatsen stempels en effecten van 
lichte systeemzakkingen na stempelverwijdering; 

• Met betrekking tot de systeemdimensionering wor-
den enigszins dunnere vleugels van het verbindings-
element aanbevolen, zodat ook bij afwijkende ruit-
afmetingen voldoende positioneringsruimte in de 
terugliggende laag beschikbaar is. NB: Spanningen 
nemen hierdoor licht toe; 

• Met het oog op theoretisch niet voorziene trekspan-
ningen in het glas, dienen torsiespanningen in de 
glasranden te worden waargenomen bij toekom-
stige systeembeproeving; 

• De afpelsterkte van het gehanteerde tussenlaagma-
teriaal dient gekwantificeerd te worden, waarbij on-
der meer langeduureffecten van belang zijn; 

• Bij voorkeur wordt een grotere betrouwbaarheid 
van de proefneming gecreëerd door gelijke belas-
tingen te beschouwen bij verschillende voorspan-
krachten. 

 

 
Gerelateerd aan toepassing van het gehanteerde poly-
urethaan worden de volgende aspecten aanbevolen: 

• Uitharding van het polyurethaan bij temperaturen 
lager dan het vriespunt is te verhinderen door che-
mische modificatie, maar verdient nader experimen-
teel onderzoek teneinde mogelijk gewijzigde ma-
teriaaleigenschappen vast te stellen. Dit is ook wen-
selijk voor hoge temperaturen, zoals deze geduren-
de de zomerdagen kunnen worden verwacht; 

• Het effect van dynamische belasting op de drukstijf-
heid van polyurethaan dient nader te worden ge-
kwantificeerd; 

• Alhoewel langeduurbelastingen geen noemenswaar-
dige effecten op de drukstijfheid van het polyure-
thaan lijken te hebben, zijn bij daadwerkelijke toe-
passing van het materiaal aanvullende proeven aan 
te bevelen; 

• De eigenschappen van polyurethaan zijn mogelijk 
afhankelijk van veroudering. Deze invloed is niet 
gemeten, en dient om die reden nader te worden 
gekwantificeerd. 
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Bijlage I Uiteenzetting van de scriptbasis 
 
I.1 Randvoorwaarden 
Teneinde een locatieongebonden, breed inzetbaar, parametrisch rekenmodel te realiseren, is een wiskundige basis 
vereist. Deze is ontwikkeld op basis van de volgende randvoorwaarden: 

• Maximale flexibiliteit in dimensionering; 
• Minimaal aantal parameters; 
• Heldere, beknopte set vergelijkingen. 

 
I.2 Bepaling van de radius 
De in te voeren parameters zouden bij voorkeur beperkt worden tot slechts de overspanning ℓ, de pijlhoogte h, het 

aantal ruiten N en de voegbreedte v. Met deze basis is een gesegmenteerde cirkelboog te beschrijven, mits eerst 
de boogradius bepaald wordt. Dit is mogelijk aan de hand van de wiskundige cirkelbenadering in een Carthesisch 

x-y-vlak: 
 

222 ryx =+                 (I.1) 

Waarin: 
r = boogradius 

 
Vergelijking (I.1) is niet direct bruikbaar, vanwege het feit dat de radius niet zonder meer uit de ingevoerde para-

meters volgt. Wel is bekend dat de x-coördinaat van de boogtop gelijk is aan 0, aangezien de oorsprong het mid-
delpunt van de cirkel betreft (afbeelding I.1). 

I.1 Schematische weergave van een arbitraire booggeometrie met universeel te bepalen parameters  
 

I.1 
 



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

128  ||  BIJLAGE I – UITEENZETTING VAN DE SCRIPTBASIS 

Wetende dat de x-coördinaat van de top gelijk is aan 0, kunnen uitspraken worden gedaan met betrekking tot de 

y-coördinaat van het middenpunt: 
 

222 ryx toptop =+   

2220 rytop =+   →  rytop =                (I.2) 

 
Tevens is bekend dat de x-coördinaat van de rechter systeemoplegging gelijk is aan de halve overspanning, 2

l
 (af-

beelding I.1), alsmede dat de y-coördinaat van de systeemoplegging exact gelijk is aan de y-coördinaat van de top 
minus de pijlhoogte h: 
 

2222
  

 
ryx

hyy

x
oplegopleg

topopleg

opleg
=+

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−=

= l

  →  ( ) ( )22
2

2 hyr top −+= l        (I.3) 

 

Vergelijking (I.2) kan in vergelijking (I.3) gesubstitueerd worden, waaruit een vergelijking voor de radius r volgt: 
 

 ( ) ( )22
2

2 hyr top −+= l  waarin: rytop =  

( ) ( )22
2

2 hrr −+= l  

( ) 222
2

2 2 hrhrr +−+= l  

  ( ) 22
2 20 hrh +−= l    →   

( )
h

h
r

2

22
2 +

=
l

           (I.4) 
 

De totale booghoek α, de ruithoek αp en de voeghoek αv dienen nu gedefinieerd te worden, alvorens de coördi-
naten van de gesegmenteerde boog kunnen worden vastgesteld. 
 
 
I.3 Bepaling van de totale booghoek en booglengte 
De totale booghoek α kan worden bepaald uit het verschil tussen een haakse hoek en de hoek αs (afbeelding I.1): 
 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=−=

2

902902
l

hras arctan**α            (I.5) 

 
Om het model volledig onafhankelijk te stellen van de opleggingsvormgeving, wordt de overspanning niet vanuit 
het hart van de oplegging, maar vanuit de onderkant van de eerste ruit gedefinieerd (xopleg en yopleg, zie afbeelding 

I.1). Vanuit de gedefinieerde booghoek α kan nu de booglengte bepaald worden, wetende dat de verhouding 

tussen de totale booghoek α en de cirkelhoek (360º) gelijk is aan de verhouding tussen de totale booglengte Lb en 

de cirkelomtrek (2πr): 
 

 Omtrek cirkel:  2
 2 rπ               (I.6) 

Verhouding:  
r

Lb

 2

 booglengte

360
 booghoek

π
α

=            (I.7) 

Booglengte: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

360
2  

απ rLb              (I.8) 
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I.4 Bepaling van de hoek en booglengte per ruit 
De totale booglengte is benodigd om de hoek per ruit te bepalen. Hiervoor wordt eerst de booglengte geredu-

ceerd met de som van de voegbreedtes v, die door de kleine afmetingen gelijk gesteld kunnen worden aan de 
plaatselijk gekromde booglengte: 
  

vNLL brb ⋅−−= )(, 1                (I.9) 

 
De booghoek per ruit, αp, is nu te bepalen door te stellen dat de verhouding tussen de gereduceerde booglengte 

Lb,r en de cirkelomtrek, gelijk is aan de verhouding tussen de som van de ruithoeken N· αp en de cirkelhoek: 

 

Verhouding:   
360

 ruithoek

2

 booglengte degereduceer

 

prb N
r

L α
π

⋅
=,        (I.10) 

 Booghoek per ruit:  ( )N
r

L rb
p /, 360

2  π
α =            (I.11) 

 
Met een bekende booghoek per ruit kan ook de lengte per ruit Lp worden bepaald: 
 

( )
r
L

a p
p

2
1

2
1 =sin → ( ) raL pp ⋅= 2

12sin            (I.12) 

 
 
I.5 Bepaling van de hoek en booglengte per voeg 
De som van de voegbreedtes is gelijk aan het verschil tussen de booglengte en de gereduceerde booglengte. Hier-

uit kan de booghoek per voeg αv worden bepaald, analoog aan de booghoek per ruit:  
 

Verhouding:   
360

1

2  

vrbb aN
r
LL )(, −

=
−

π
            (I.13) 

 Booghoek per voeg:  ( )( )1360
2  

−
−

= N
r
LL rbb

v π
α ,          (I.14) 

 
 
I.6 Systeemcoördinaten 
Het systeem wordt gemodelleerd in een tweedimensionaal vlak, voorzien van een cilindrisch assenstelsel. Coördi-

naten worden dus gedefinieerd met een radius r en een hoek θ; (r, θ). 
 

Het eerste punt dat wordt uitgezet betreft het hart van de onderzijde van de ruit rechtsonder, met coördinaat (r, 
αs) (afbeelding I.1). Hieronder zal een systeemoplegrubber worden gevormd in een later stadium. De bovenzijde 

van de eerste ruit wordt gedefinieerd door (r, [αs + αp] ). Vervolgens wordt de onderzijde van de tweede ruit van 

rechts vastgesteld door (r, [αs + αp+ αv] ). Door nu te stellen dat vanaf de tweede ruit de hoek van de onderrand 

gelijk is aan α1 = α2 + αv, nadat voor ruit 1 is vastgelegd dat α2 = α1 + αp en α1 = αs, kan met een herhalingscom-
mando (‘loop’) elke denkbare gesegmenteerde boog met elke voegbreedte en ruitlengte worden gemodelleerd. Dit 
vindt als volgt plaats:  

Vorming van ruit 1:  Hoek van ruitonderrand: α1 = αs , met αs = arctan ((r-h) / (ℓ/2)) 

Hoek van ruitbovenrand: α2 = α1+ αp , met αp conform vergelijking (I.11) 

Vorming overige ruiten: Hoek van ruitonderrand: α1 = α2 + αv 

 Hoek van ruitbovenrand: α2 = α1 + αp 
 

 herhaald. keer  1-  wordt N
⎭
⎬
⎫
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I.7 Verwerking in het ANSYS script 
In het ANSYS script zijn de in §I.2 tot en met §I.7 genoemde parameters als volgt gedefinieerd: 
 

L = ℓ; overspanning 

H = h; pijlhoogte 
N = N; aantal ruiten 
V = v; voegbreedte 

 
Hiermee zijn achtereenvolgens de vergelijkingen (I.4) t/m (I.14) te herschrijven conform ANSYS code (tabel I.2) 
 
In het ANSYS-model is tevens een controlevergelijking voor de voegbreedte gedefinieerd (vergelijking ‘BV’), als-
mede een vergelijking waarmee de hier gedefinieerde systeemhartlijnen op de juiste manier worden opgedikt tot 
een volwaardige drielaagse ruit (vergelijking ‘OL’, zie ANSYS-script; bijlage II). 
 
 
 
             
 
 
 
 

Vergl.nr. Beschrijving Vergelijking conform §I.2 - §I.5 ANSYS 

(I.4) Boogradius ( )
h

h
r

2

22
2 +

=
l

 R=((L/2)**2+H**2)/(2*H) 

(I.5) Totale booghoek ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

2

902
l

hrarctan*α  a=2*(90-ATAN((R-H)/(L/2))) 

(I.8) Totale booglengte ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

360
2  

απ rLb  LB=(2*PI*R)*(a/360) 

(I.9) Gereduceerde booglengte vNLL brb ⋅−−= )(, 1  LBR=LB-(N-1)*V 

(I.11) Booghoek per ruit ( )N
r

L rb
p /, 360

2  π
α =  aP=LBR/(2*PI*R)*(360/N 

(I.12) Lengte per ruit ( ) raL pp ⋅= 2
12sin  LP=2*SIN(0.5*aP)*R 

(I.14) Booghoek per voeg ( )( )1360
2  

−
−

= N
r
LL rbb

v π
α ,  aV=(LB-LBR)/(2*PI*R)*360/(N-1) 

I.2 Schematische weergave van een arbitraire booggeometrie met universeel te bepalen parameters  
 

I.2 
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I.8 Driedimensionale modellering 
Het driedimensionale model wordt gevormd door de tweedimensionale tekening met een halve ruitbreedte afstand 
te kopiëren in het tekenvlak. Het symmetrievlak zorgt voor de spiegeling tot volwaardige ruit. Vervolgens wordt de 
terugliggende laag gemodelleerd, door van de middelste glaslaag een strook te verwijderen. De breedte van deze 

strook is afhankelijk gesteld van de breedte van het verbindingselement be, de afstand van het verbindingselement 

tot de middelste glaslaag ag, alsmede de breedte van de evenwijdig aan de boog lopende voeg ve. (afbeelding I.3). 
De bijbehorende vergelijking bo (breedte overstek) is in het ANSYS script weergegeven als BO: 
 

 egeo vAbb 2
1

2
1 −+=               (I.15) 

 
De relatief kleine systeemonderdelen, zoals het verbindingselement zelf, worden gevormd door ruimtelijke opdik-
king van oppervlaktes of bijvoorbeeld samenvoeging van volumes. Dit vormingsproces beslaat circa vijf scriptpa-
gina’s en wordt niet in deze bijlage beschouwd. Via de helpfile van ANSYS en het bijgevoegde ANSYS script, 
getoond in bijlage II, kunnen stappen worden achterhaald. 
 
 
 
 
 

I.3 Schematische weergave van de parameters ter bepaling van de overstekbreedte 
 

I.3 
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FINISH $/CLEAR $/FILNAME,SCRIPT,1 
!======================================================================================= 
! A N S Y S S C R I P T    
!======================================================================================= 
 
 /TITLE,PARAMETRISCH_MODEL 
 
!======================================================================================= 
!PREPROCESSOR 
!======================================================================================= 
  
 /PREP7   
 
!=====Parameters========================================================================== 
 
!Analysetype 
 TYPE=1  !Analysetype: 1 = Lokale analyse, 0 = Globale analyse 
 BOVEN=1  !Bovensteunrubber: 1 = Bovensteunrubber actief, 0 = Inactief 
 PLOT=1  !Opslaan van spanningsplots: 1 = Actief, 0 = Inactief 
 ITERATIE=0  !Voorspankrachten iteratieberekening: 0=Inactief, >0=Aantal it.  
 SOLVE=1  !Solve: 1=Actief, 0=Inactief (automatisch 1 indien iteratie=1) 
 
!Booggeometrie 
 L=5000  !Boogoverspanning, h.o.h.        [mm] 
 H=1540  !Pijlhoogte          [mm] 
 N=6   !Aantal ruiten         [-] 
    
!Voegen  
 V=29.88805      !Voegbreedte         [mm] 
 VE=16  !Voeg evenwijdig aan belastingafdracht   [mm] 
 
 NDIVHVB=1 !Aantal elementen over hoogte bovenste voegdeel 
 NDIVHVO=2 !Aantal elementen over hoogte onderste voegdeel 
 
!Ruiten 
 B=1000  !Ruitbreedte         [mm] 
    !Ruitlengte bepaald door aantal ruiten en overspanning 
 T1=9.7  !Laagdikte eerste glaslaag van boven    [mm] 
 T2=9.7  !Laagdikte tweede glaslaag van boven     [mm] 
 T3=9.7  !Laagdikte derde glaslaag van boven     [mm] 
 
 NDIVB=12    !Aantal elementen over ruitbreedte 
 NDIVL=24    !Aantal elementen over ruitlengte 
 NDIVO=3  !Aantal elementen t.p.v. glas-oversteklaag 
 NDIVS=2  !Aantal elementen in lengterichting t.p.v. staal 
 NDIVT1=1   !Aantal elementen over hoogte laag 1 
 NDIVT2=1   !Aantal elementen over hoogte laag 2 
 NDIVT3=1    !Aantal elementen over hoogte laag 3 
  
!Tussenlaag 
 TT=1.52  !Tussenlaagdikte       [mm] 
 
 M=1.5  !Multiplier tussen mesh glas en tussenlaag 
 NDIVTT=1    !Aantal elementen over hoogte tussenlaag 
 
!Verbindingselement 
 BS=56  !Totale breedte verbindingselement   [mm] 
 LO=29  !Lengte oplegging staal-glas     [mm] 
 TS=6   !Dikte staalvleugel      [mm] 
 HN=31  !Hoogte voegnok       [mm] 
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 TN=14  !Dikte voegnok       [mm] 
 AO=7  !Afstand hart As tot Onderzijde voegnok   [mm] 
 BSS=VE  !Breedte staalsparing      [mm] 
 HSS=15  !Hoogte staalsparing      [mm] 
 AG=25  !Afstand verbindingselement tot glasrand  [mm] 
 
 NDIVBS=2   !Aantal elementen over vleugelbreedte ex.sparing(alleen lokaal) 
 NDIVLS=4   !Aantal elementen over vleugellengte   (alleen lokaal)   
 NDIVLO=4   !Aantal elementen over overlap staal-glas  (alleen lokaal) 
 NDIVTS=1   !Aantal elementen over staalvleugelhoogte  (alleen lokaal) 
 NDIVBSS=1  !Aantal elementen over breedte staalsparing  (alleen lokaal) 
 
!Oplegrubbers 
 LBO=5   !Lengte bovensteunrubber     [mm] 
 TO=4   !Dikte oplegrubber      [mm] 
 
 NDIVBO=5   !Aantal elementen over oplegrubberbreedte (alleen lokaal) 
 NDIVHS=2   !Aantal elementen over hoogte van stuikrubber  
 
!Kabels 
 Aeff=2.42   !Effectief staaloppervlak per kabel      [mm2]  
 EK=1.4E5       !E-modulus kabels (streng 1x19)    [N/mm2]   
  
!Kabelkrachten per set 
 SPANNINGSVAR=0 !Spanningsvariatie=0: Krachten tijdens iter.1 op FVSP_0 gebaseerd 
       !Spanningsvariatie=1: Krachten gebaseerd op FVSP_1,2,etc. 
 FVSP_0=300 !Voorspan uitgangskracht voor alle kabels indien SPANNINGSVAR=0 
    !Krachten per set: Onderstaande waarde wordt door iteratieve berekening bereikt  
    !Herberekening kan zonder iteratie: Hanteer FVSP_INVOER-waarden via *STAT 
 !#####Eigenhandig aan te vullen tot N-2 indien SPANNINGSVAR=1!##### 
 FVSP_1=300 !Initiële kracht kabelset 1  [N] 
 FVSP_2=300 !Initiële kracht kabelset 2  [N] 
 FVSP_3=300 !Initiële kracht kabelset 3  [N] 
 FVSP_4=300 !Initiële kracht kabelset 4  [N] 
 FVSP_5=0  !Initiële kracht kabelset 5  [N] 
 FVSP_6=0  !Initiële kracht kabelset 6  [N] 
 FVSP_7=0  !Initiële kracht kabelset 7  [N] 
 FVSP_8=0  !Initiele kracht kabelset 8  [N] 
 !#####Eigenhandig aan te vullen tot N-2 indien SPANNINGSVAR=1!##### 
  
!Uitwendige belastingen  

!Analyse boogmodel 
 !Windbelasting 
 qp=0.0E-3      !Extreme stuwdruk: 0 = inactief 
 Cpi=0.2      !Coëfficiënt voor inwendige overdruk (negatief=zuiging)  
 PmaxA=2    !Uiterste ruitnummer vanaf rand in gebied A Eurocode 
 Pgrens=1   !1 indien ruit op grens van gebied A-B of B-C is geplaatst 
  
 !Sneeuwbelasting 
 qsL=0.0E-3   !Sneeuwbelasting links van de oorsprong: 0=inactief 
 qsR=0.56E-3   !Sneeuwbelasting rechts van de oorsprong 
 SNEEUWEC=0   !Eurocode 1-3 herverdeelde belasting: 1=actief, 0=inactief 
 
 !Analyse submodel 
 FX=500     !Puntbelasting in X-richting   [N] 
 FY=500     !Puntbelasting in Y-richting   [N] 
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!=====Materialen========================================================================== 
 
!Glas  
 MP,EX,1,7.0E4  !Elasticiteitsmodulus  [N/mm2]  
 MP,PRXY,1,0.23   !Dwarskrachtcoëfficient [-] 
 MP,DENS,1,2.5E-6 !Eigen gewicht in kg/mm3 [kg/mm3] 
 
!Tussenlaag: DuPont Butacite (PVB) 
 MP,EX,2,5    !Experimentele waarde na ca. 1 uur belasting, 20 gr.C. 
 MP,PRXY,2,0.4997 !Experimentele waarde na ca. 1 uur belasting, 20 gr.C. 
 MP,DENS,2,1.08E-6 !Waarde conform fabrieksopgave DuPont 
 
!Staal 
 MP,EX,3,2.0E5   !RVS 316, nr 1.4401: Waarde conform NEN-EN 10088 
 MP,PRXY,3,0.3   
 MP,DENS,3,8.0E-6 !RVS 316, nr 1.4401: Waarde conform NEN-EN 10088 
  
!Polyurethaan op staal 
 MP,EX,4,20   !Waarde op basis van publicatie Wright & Cumming 
 MP,PRXY,4,0.499 !Dwarskrachtcoëfficient voor rubbers 
 MP,MU,4,0.65   !Shore 70A, conform onderzoek Bayer & Ludema 
 MP,DENS,4,1.1E-6 !Waarde conform fabrieksopgave Intercol  
 
!Kabels 
 MP,EX,5,EK   
 MP,PRXY,5,0  !Streng: Invloed dwarskrachtcoëfficiënt niet relevant 
 MP,DENS,5,7.85E-6  
 
!Polyurethaan op glas 
 MP,EX,6,20   !Waarde op basis van publicatie Wright & Cumming 
 MP,PRXY,6,0.499 !Dwarskrachtcoëfficient voor rubbers 
 MP,MU,6,2.0   !Waarde conform onderzoek Michelin 
 MP,DENS,6,1.1E-6 !Waarde conform fabrieksopgave Intercol  
 
 
!=====Elementen========================================================================== 
 
 ET,1,SOLID95  !Volumeelement 
   ET,2,CONTA174  !Contactelement voor volumes 
 ET,3,TARGE170  !Targetelement voor volumes;vormt schil op aanwez. mesh 
 
!Tweede contact-set - Andere keyopts: Multipoint Constraints 
 ET,4,CONTA174 
 ET,5,TARGE170 
   
 ET,6,LINK8   !Kabelelementen 
 
!Contactelementen: Keyopts & Real constants 
 KEYOPT,2,10,1     !Berekening substep op basis van gemiddelde spanning van 
     !onderliggende elementen uit vorige substep 
 
 KEYOPT,4,4,2    !Rigid constraint surface: Keyopt(4) vóór keyopt(2) def. 
 KEYOPT,4,2,2  !Multipoint constraint 
 KEYOPT,4,12,5  !Volumes verbonden, in alle gevallen 
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!=====Automatisch gegenereerde parameters====================================================== 
 
!Constanten 
 PI=4*ATAN(1) 
 
!Functies 
 *AFUN,DEG    !Functies in graden 
 
 R=((L/2)**2+H**2)/(2*H)  !Boogradius 
 a=2*(90-ATAN((R-H)/(L/2)))  !Totale booghoek 
 LB=(2*PI*R)*(a/360)   !Totale booglengte 
 LBR=LB-(N-1)*V    !Gereduceerde booglengte 
 aP=LBR/(2*PI*R)*(360/N)  !Booghoek per ruit  
 LP=2*SIN(0.5*aP)*R   !Lengte per ruit 
 aV=(LB-LBR)/(2*PI*R)*360/(N-1) !Booghoek per voeg 
 BV=2*SIN(0.5*aV)*R   !Exacte voegbreedte 
 BVE=VE     !Evenwijdige voegbreedte 
 
 !Coördinaatbepaling systeemhartlijnen 
 aS=0.5*(180-a)    !Starthoek 
 a1=aS     !Starthoek, ruit 
 a2=a1+aP     !Eindhoek, ruit 
 
 !Coördinaatbepaling twee- en driedimensionaal 
 OL=0.5*(T1+T2+T3+2*TT)  !Afstand hart tot onderste laag 
 BO=AG+0.5*BS-0.5*VE  !Breedte overstek en oplegrubbers 
 
 AK=0.5*Aeff    !Kabel doorsnedeoppervlak (helft, symm) 
 
 !Voorspanning, indien kabels aanwezig 
 *IF,N,GT,2,THEN 
  *IF,SPANNINGSVAR,EQ,0,THEN !Kabelkracht gebaseerd op FVSP_0 
  *DO,I,1,N-2,1     
  FVSP%I%=FVSP_0 
  *ENDDO 
  *ENDIF 
 
  *IF,SPANNINGSVAR,EQ,1,THEN !Kabelkracht gebaseerd op FVSP_* 
  *DO,I,1,N-2,1     
  FVSP%I%=FVSP_%I% 
  *ENDDO 
  *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 
!=====Geometrie ruiten===================================================================== 
 
 Knr=200   !Aantal bijkomende keypoints per ruit 
 Lnr=400   !Aantal bijkomende lijnen per ruit 
 Anr=200   !Aantal bijkomende vlakken per ruit 
 Vnr=50   !Aantal bijkomende volumes per ruit 
 
!Ruiten 
 *DO,I,0,N-1,1  !I=Iteratie[nummer] 
 
 NUMSTR,KP,I*Knr+1   $NUMSTR,LINE,I*Lnr+1 
 NUMSTR,AREA,I*Anr+1 $NUMSTR,VOLU,I*Vnr+1   
 
 *IF,I,GT,0,THEN  
  a1=a2+aV   
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  a2=a1+aP 
 *ENDIF   
 KSEL,U,,,ALL 
 
 CSYS,1 
 K,I*Knr+5,R,a1,0 
 K,I*Knr+6,R,a2,0 
 CSYS,0 
 
 NUMSTR,KP,I*Knr+7 $NUMSTR,LINE,I*Lnr+5 $NUMSTR,AREA,I*Anr+2 
  
 KGEN,2,ALL,,,,,-0.5*B,0,1   
       
 A,I*Knr+5,I*Knr+6,I*Knr+8,I*Knr+7  
 
 NUMSTR,KP,I*Knr+1 $NUMSTR,LINE,I*Lnr+1 $NUMSTR,AREA,I*Anr+1 
 AOFFST,I*Anr+2,OL,0 
 ADELE,I*Anr+2,,,1    
 
!Glaslaag 1 (boven) 
 AOFFST,I*Anr+1,-T3   
 
!Glaslaag 2 (midden) 
 ASEL,,,,I*Anr+2   
 AOFFST,ALL,-(T2+2*TT)        
 
!Glaslaag 3 (onder) 
 ASEL,,,,I*Anr+3 
 AOFFST,ALL,-T1     
 V,I*Knr+1,I*Knr+2,I*Knr+3,I*Knr+4,I*Knr+13,I*Knr+14,I*Knr+15,I*Knr+16    
 
!Split volume in lagen 
 ASEL,,,,I*Anr+2,I*Anr+3 
 VSBA,I*Vnr+1,ALL  
 
!Terugliggende tussenlaag 
 A,I*Knr+1,I*Knr+2,I*Knr+14,I*Knr+13     
 AOFFST,I*Anr+5,BO  
   
!Voorbereiding van geometrie op stalen verbindingselementen 
 A,I*Knr+15,I*Knr+14,I*Knr+2,I*Knr+3     
 AOFFST,I*Anr+7,LO 
 
 A,I*Knr+13,I*Knr+16,I*Knr+4,I*Knr+1     
 AOFFST,I*Anr+21,LO  
  
 ALLSEL 
 VSEL,,,,I*Vnr+2,I*Vnr+4 
 ASEL,,,,I*Anr+6 $ASEL,A,,,I*Anr+8 $ASEL,A,,,I*Anr+22 
 VSBA,ALL,ALL 
 ALLSEL    
 
!Delete terugliggende laagdelen 
 ADELE,I*Anr+5,,,1 $ADELE,I*Anr+7,,,1 $ADELE,I*Anr+21,,,1 
 VDELE,I*Vnr+5,,,1 $VDELE,I*Vnr+6,,,1 $VDELE,I*Vnr+20,,,1 
 
!Oplegrubbers 
 ASEL,,,,I*Anr+37  $ASEL,A,,,I*Anr+38 $ASEL,A,,,I*Anr+31 $ASEL,A,,,I*Anr+33 
 AGEN,2,ALL,,,0,0,0,,1 
 CSKP,11,0,I*Knr+39,I*Knr+29,I*Knr+40 
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 WPCSYS,,11 
 
 VEXT,I*Anr+3,,,,TO 
 VEXT,I*Anr+4,,,,-(T2+2*TT-TO-TS) 
 VEXT,I*Anr+1,,,,TO 
 VEXT,I*Anr+2,,,,-(T2+2*TT-TO-TS) 
 
 AOFFST,I*Anr+14,-(LO-LBO) 
 AOFFST,I*Anr+22,-(LO-LBO) 
 VSBA,I*Vnr+3,I*Anr+34  
 VSBA,I*Vnr+5,I*Anr+35  
 
!Stalen verbindingselementen 
 A,I*Knr+72,I*Knr+71,I*Knr+67,I*Knr+68  
 AOFFST,I*Anr+2,AG 
 AOFFST,I*Anr+20,0.5*BS 
 A,I*Knr+93,I*Knr+89,I*Knr+92,I*Knr+96  
 VEXT,I*Anr+29,,,-150 
 
 
 A,I*Knr+80,I*Knr+79,I*Knr+75,I*Knr+76  
 AOFFST,I*Anr+112,AG 
 AOFFST,I*Anr+113,0.5*BS 
 A,I*Knr+102,I*Knr+106,I*Knr+107,I*Knr+103  
 VEXT,I*Anr+115,,,150 
 
 CSYS,0 
 WPCSYS,,0 
 ALLSEL 
 
!Tussenlaag, alleen gemeshed indien TYPE = 1 (lokale analyse) 
 VSEL,,,,I*Vnr+7,I*Vnr+8 
 VSEL,A,,,I*Vnr+21 
 VGEN,2,ALL,,,0,0,0,,1 
 
 VSEL,,,,I*Vnr+24,I*Vnr+26 
 A,I*Knr+114,I*Knr+120,I*Knr+128,I*Knr+123 
 A,I*Knr+113,I*Knr+117,I*Knr+125,I*Knr+124 
 AOFFST,I*Anr+137,TT 
 AOFFST,I*Anr+138,-TT 
 ALLSEL 
 
 ASEL,,,,I*Anr+139,I*Anr+140 
 VSEL,,,,I*vnr+24,I*vnr+26 
 VSBA,ALL,ALL,SEPO 
 VGEN,2,I*Vnr+33,I*Vnr+35,,0,,,,1 
 VDELE,I*Vnr+33,I*Vnr+35,,1 
 NUMSTR,VOLU,I*Vnr+33 
 VGEN,2,I*Vnr+24,I*Vnr+26,,0,,,,1 
 VDELE,I*Vnr+24,I*Vnr+26,,1 
 
!Additionele bovenrubbervolumes, alleen gemeshed indien TYPE = 0 (globale analyse) 
 NUMSTR,KP,(I+1)*Knr-16   $NUMSTR,LINE,(I+1)*Lnr-24 
 NUMSTR,AREA,(I+1)*Anr-12 $NUMSTR,VOLU,(I+1)*Vnr-2  
 V,I*Knr+61,I*Knr+62,I*Knr+64,I*Knr+63,I*Knr+69,I*Knr+70,I*Knr+72,I*Knr+71 
 V,I*Knr+54,I*Knr+53,I*Knr+56,I*Knr+55,I*Knr+78,I*Knr+77,I*Knr+80,I*Knr+79 
 
 ALLSEL 
 *ENDDO 
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!=====Geometrie verbinding & voeg============================================================= 
 
 KVnr=300  !Aantal bijkomende keypoints per voeg 
 LVnr=300  !Aantal bijkomende lijnen per voeg 
 AVnr=300  !Aantal bijkomende vlakken per voeg 
 VVnr=50  !Aantal bijkomende volumes per voeg 
 
 *DO,I,0,N-2,1 
 
 NUMSTR,KP,N*Knr+I*KVnr+1  $NUMSTR,LINE,N*Lnr+I*LVnr+1 
 NUMSTR,AREA,N*Anr+I*AVnr+1  $NUMSTR,VOLU,N*Vnr+I*VVnr+1 
 
!Afsplitsen overbodige staalvolumes 
 KSEL,,,,I*Knr+93     
 KSEL,A,,,I*Knr+306 
 KGEN,2,ALL,,,,,-(0.5*B+0.5*VE),0,1  
 A,I*Knr+93,I*Knr+306,N*Knr+I*KVnr+2,N*Knr+I*KVnr+1  
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+1,100    
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+1,-100 
 ADELE,N*Anr+I*AVnr+1,,,1 
 LSEL,,,,N*Lnr+I*LVnr+5,N*Lnr+I*LVnr+11 
 LDIV,ALL,,,2 
 ALLSEL 
 
 A,N*Knr+I*KVnr+1,N*Knr+I*KVnr+13,N*Knr+I*KVnr+15,N*Knr+I*KVnr+11 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+1,0.5*TN    
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+1,-0.5*TN 
 ADELE,N*Anr+I*AVnr+2,N*Anr+I*AVnr+3,,1 
 VSBA,(I+1)*Vnr+23,N*Anr+I*AVnr+4,,,KEEP  
 VSBA,I*Vnr+5,N*Anr+I*AVnr+5,,,KEEP 
 VDELE,N*Vnr+I*VVnr+2,,,1    
 VDELE,N*Vnr+I*VVnr+4,,,1 
 
!Toevoegen voegnok 
 V,N*Knr+I*KVnr+4,N*Knr+I*KVnr+2,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+5, 
N*Knr+I*KVnr+8,N*Knr+I*KVnr+6,N*Knr+I*KVnr+7,N*Knr+I*KVnr+9 
 
 *GET,LLENGTH,LINE,N*Lnr+I*LVnr+30,LENG 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+11,HN-HSS-LLENGTH 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+18,HSS-2*AO 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+19,AO 
 V,N*Knr+I*KVnr+5,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+7,N*Knr+I*KVnr+9, 
 N*Knr+I*KVnr+10,N*Knr+I*KVnr+12,N*Knr+I*KVnr+14,N*Knr+I*KVnr+24 
 V,N*Knr+I*KVnr+10,N*Knr+I*KVnr+12,N*Knr+I*KVnr+14,N*Knr+I*KVnr+24,
 N*Knr+I*KVnr+25,N*Knr+I*KVnr+26,N*Knr+I*KVnr+27,N*Knr+I*KVnr+28 
 V,N*Knr+I*KVnr+25,N*Knr+I*KVnr+26,N*Knr+I*KVnr+27,N*Knr+I*KVnr+28,
 N*Knr+I*KVnr+29,N*Knr+I*KVnr+30,N*Knr+I*KVnr+31,N*Knr+I*KVnr+32 
  
 !Splitsen in kleinere volumes 
 A,I*Knr+93,I*Knr+96,N*Knr+I*KVnr+32,N*Knr+I*KVnr+29, 
I*Knr+307,I*Knr+306,N*Knr+I*KVnr+4,N*Knr+I*KVnr+8 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+33,0.5*BSS 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+34 $ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+1 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+1,N*Vnr+I*VVnr+6 
 VSBA,ALL,ALL,,,KEEP 
 ALLSEL 
 ADELE,N*Anr+I*AVnr+33,N*Anr+I*AVnr+34,,1 
  
!Stuikrubbers 
 A,I*Knr+273,I*Knr+276,I*Knr+217,I*Knr+201 
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 A,I*Knr+67,I*Knr+65,I*Knr+2,I*Knr+18 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+6,0 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+7,0 
 V,N*Knr+I*KVnr+62,N*Knr+I*KVnr+63,N*Knr+I*KVnr+64,N*Knr+I*KVnr+65, 
N*Knr+I*KVnr+67,N*Knr+I*KVnr+66,N*Knr+I*KVnr+69,N*Knr+I*KVnr+68 
 
 AOFFST,I*Anr+7,-100 
 AOFFST,I*Anr+219,-100 
 V,I*Knr+273,I*Knr+276,I*Knr+252,I*Knr+249, 
N*Knr+I*KVnr+76,N*Knr+I*KVnr+77,N*Knr+I*KVnr+74,N*Knr+I*KVnr+75 
 V,I*Knr+65,I*Knr+67,I*Knr+59,I*Knr+57, 
N*Knr+I*KVnr+73,N*Knr+I*KVnr+72,N*Knr+I*KVnr+71,N*Knr+I*KVnr+70 
 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+1,N*Vnr+I*VVnr+3 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+4,N*Anr+I*AVnr+5  
 
 VSBA,ALL,ALL 
 VSBA,N*Vnr+I*VVnr+6,N*Anr+I*AVnr+31 
 VSBA,N*Vnr+I*VVnr+27,N*Anr+I*AVnr+26 
 
 VDELE,N*Vnr+I*VVnr+1,,,1 
 VDELE,N*Vnr+I*VVnr+3,,,1 
 VDELE,N*Vnr+I*VVnr+28,N*Vnr+I*VVnr+32,,1 
 
 ALLSEL 
 
!Voegrubbers 
 !Hoogtebepaling toprubber 
 KSEL,,,,N*Knr+I*KVnr+4    
 KSEL,A,,,N*Knr+I*KVnr+8 
 KGEN,2,ALL,,,,,-(0.5*B+0.5*VE),0,1  
 ALLSEL 
 A,N*Knr+I*KVnr+4,N*Knr+I*KVnr+8,N*Knr+I*KVnr+17,N*Knr+I*KVnr+16 
 KSEL,,,,I*Knr+14    
 KSEL,A,,,I*Knr+213 
 KGEN,2,ALL,,,,,0.5*VE,0,1 
 ALLSEL 
 A,N*Knr+I*KVnr+18,I*Knr+15,I*Knr+216,N*Knr+I*KVnr+19 
 ASBA,N*Anr+I*AVnr+1,N*Anr+I*AVnr+4 
 ASBA,N*Anr+I*AVnr+8,N*Anr+I*AVnr+5  
 *GET,HTR,LINE,N*Lnr+I*LVnr+18,LENG !Toprubberhoogte 
  
 
 !Volumes 
 A,I*Knr+14,I*Knr+19,I*Knr+220,I*Knr+213 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+5,0 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+8,-HTR 
 ADELE,N*Anr+I*AVnr+1,,,1 $ADELE,N*Anr+I*AVnr+4,,,1 
 ADELE,N*Anr+I*AVnr+5,,,1 $ADELE,N*Anr+I*AVnr+9,,,1 
 
 A,I*Knr+15,I*Knr+14,I*Knr+2,I*Knr+3 
 A,I*Knr+213,I*Knr+216,I*Knr+204,I*Knr+201 
 ASBA,N*Anr+I*AVnr+10,N*Anr+I*AVnr+1 
 ASBA,N*Anr+I*AVnr+9,N*Anr+I*AVnr+4 
 ADELE,N*Anr+I*AVnr+10,,,1 $ADELE,N*Anr+I*AVnr+5,,,1 
 A,N*Knr+I*KVnr+23,N*Knr+I*KVnr+18,N*Knr+I*KVnr+1,N*Knr+I*KVnr+13 
 VEXT,N*Anr+I*AVnr+4,,,,,-0.5*B 
 A,I*Knr+15,I*Knr+216,I*Knr+204,I*Knr+3 
 AOFFST,N*Anr+I*AVnr+17,0 
 VEXT,N*Anr+I*AVnr+20,,,,,0.5*B-BO 



                                CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS   | 

 

    

BIJLAGE II -  ANSYS SCRIPT  ||  141

 VSBA,N*Vnr+I*VVnr+1,N*Anr+I*AVnr+21 
 VSBV,N*Vnr+I*VVnr+3,N*Vnr+I*VVnr+28,,,KEEP 
 ALLSEL 
 
!Additionele staalvolumes, alleen gemeshed indien TYPE = 1 (lokale analyse) 
 CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
 CSYS,11 
 ASEL,,LOC,Z,HN-LLENGTH-AO 
 VSLA 
 ASEL,,LOC,Y,0 
 VSLA,R 
 VGEN,2,ALL,,,,,AO,,1 
 ASEL,,LOC,X,0.5*TN 
 VSLA $ASLV 
 LSLA $KSLL 
 NUMMRG,KP 
 CSYS,0 
 ALLSEL 
  
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr,N*Anr+(I+1)*AVnr 
 ASEL,R,LOC,Z,0.5*VE 
 VSLA 
 KSEL,,,,N*Knr+I*KVnr+48 
 LSLK $ASLL $VSLA,U 
 VSEL,U,,,N*Vnr+I*VVnr+8 
 VSEL,U,,,N*Vnr+I*VVnr+10 
 ASLV $LSLA $KSLL 
 VDELE,ALL,,,1 
 ALLSEL 
 
 *ENDDO 
 
 
!=====Geometrie oplegpunten================================================================ 
 
!Rechterzijde 
 VDELE,4,,,1 $VDELE,3,,,1 $VDELE,22,,,1 $VDELE,23,,,1 $VDELE,49,,,1  
 ADELE,112,114,,1 
 NUMSTR,KP,20000 $NUMSTR,LINE,20000  $NUMSTR,AREA,20000 $NUMSTR,VOLU,20000 
 A,1,4,16,13 
 AOFFST,20000,0 
 AOFFST,20001,10   
 AOFFST,20002,10   
 V,20000,20001,20002,20003,20008,20009,20010,20011  
 AOFFST,20007,BO 
 VSEL,,,,20000 
 ASEL,,,,20002,20008,6 
 VSBA,ALL,ALL 
 ALLSEL 
 
!Linkerzijde 
 VDELE,(N-1)*Vnr+6,,,1   $VDELE,(N-1)*Vnr+2,,,1  
 $VDELE,(N-1)*Vnr+5,,,1  $VDELE,(N-1)*Vnr+20,,,1  $VDELE,(N)*Vnr-2,,,1  
 ADELE,(N-1)*Anr+2,,,1  $ADELE,(N-1)*Anr+20,(N-1)*Anr+21,,1 
 NUMSTR,KP,20100  $NUMSTR,LINE,20100  $NUMSTR,AREA,20100 $NUMSTR,VOLU,20100 
 A,(N-1)*Knr+3,(N-1)*Knr+2,(N-1)*Knr+14,(N-1)*Knr+15 
 AOFFST,20100,0 
 AOFFST,20101,10   
 AOFFST,20102,10   
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 V,20100,20101,20102,20103,20108,20109,20110,20111 
 AOFFST,20105,-BO 
 VSEL,,,,20100 
 ASEL,,,,20102,20108,6 
 VSBA,ALL,ALL 
 ALLSEL 
 
 
!=====Voorspankabels====================================================================== 
  
*IF,N,GT,2,THEN 
 
 *DO,I,0,N-2,1 
 
 CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
 CSYS,11 
 ASEL,,LOC,X,0.5*TN 
 LSLA $KSLL 
 ASEL,,LOC,Y,0.5*BS-0.5*BSS 
 LSLA $KSLL,R 
 ASEL,,LOC,Z,HN-LLENGTH-AO 
 LSLA $KSLL,R 
 *GET,KPNUM,KP,0,NUM,MAX 
 ALLSEL 
 CSYS,0 
  
 NUMSTR,LINE,21000+2*I 
 
 *IF,I,EQ,0,THEN  
    L,KPNUM,20109   
 *ENDIF  
  
 *IF,I,GT,0,THEN 
    *IF,I,LT,N-2,THEN 
     L,KPNUM,20109 
     L,KPNUM,20008 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 *IF,I,EQ,N-2,THEN 
    NUMSTR,LINE,21000+2*I+1 
    L,KPNUM,20008 
 *ENDIF 
 
 ALLSEL 
 *ENDDO 
*ENDIF 
 
 
!=====Mesheigenschappen ruiten============================================================== 
 
 *DO,I,0,N-1,1  
 
!Mesh glas 
 VSEL,,,,I*Vnr+9,I*Vnr+11 
 VSEL,A,,,I*Vnr+15,I*Vnr+17 
 ASLV $LSLA $LSEL,R,LENGTH,,T1  $LESIZE,ALL,,,NDIVT1 
  
 VSEL,,,,I*Vnr+12,I*Vnr+14 
 VSEL,A,,,I*Vnr+18,I*Vnr+19 
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 VSEL,A,,,I*Vnr+1 
 ASLV $LSLA $LSEL,R,LENGTH,,T3  $LESIZE,ALL,,,NDIVT3 
 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN  
 VSEL,,,,I*Vnr+8,I*Vnr+19 
 VSEL,A,,,I*Vnr+1 
 VSEL,A,,,I*Vnr+21 
 VSEL,A,,,I*Vnr+7  
 *ENDIF  
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN  
 VSEL,,,,I*Vnr+9,I*Vnr+19 
 VSEL,A,,,I*Vnr+33,I*Vnr+35 
 VSEL,A,,,I*Vnr+1   
 *ENDIF  
 
 ASLV  
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,0.5*B-BO  $LESIZE,ALL,,,NDIVB 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,BO   $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,LP-2*LO $LESIZE,ALL,,,NDIVL 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,LO  $LESIZE,ALL,,,NDIVS 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,T2  $LESIZE,ALL,,,NDIVT2 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,T2+2*TT $LESIZE,ALL,,,NDIVT2 
 
 VATT,1,1,1 
 ALLSEL 
 
!Mesh tussenlaag (alleen lokaal) 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN  
 VSEL,,,,I*Vnr+27,I*Vnr+32 
 ASLV 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,0.5*B-BO  $LESIZE,ALL,,,M*NDIVB 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,LP-2*LO $LESIZE,ALL,,,M*NDIVL 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,LO  $LESIZE,ALL,,,M*NDIVS 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,TT  $LESIZE,ALL,,,NDIVTT   
 VATT,2,1,1 
 ALLSEL 
 *ENDIF 
 
 *ENDDO 
 
 
!=====Mesheigenschappen opleg- en bovensteunrubbers============================================== 
  
 *DO,I,0,N-1,1  
 
!Mesh oplegrubber 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 VSEL,,,,I*Vnr+2 
 VSEL,A,,,I*Vnr+4 
 ASLV  
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,BO  $LSEL,R,TAN1,X,0 $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,LO  $LESIZE,ALL,,,NDIVS 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,TO  $LESIZE,ALL,,,1 
 VATT,4,1,1 
 *ENDIF 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 VSEL,,,,I*Vnr+2 
 VSEL,A,,,I*Vnr+4 
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 ASLV  
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,BO  $LSEL,R,TAN1,X,0 $LESIZE,ALL,,,NDIVBO 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,LO  $LESIZE,ALL,,,NDIVLO 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,TO  $LESIZE,ALL,,,1 
 VATT,4,1,1 
 *ENDIF 
 
!Mesh bovensteunrubber 
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 VSEL,,,,(I+1)*Vnr-2,(I+1)*Vnr-1 
 ASLV 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,T2+2*TT-TO-TS  $LESIZE,ALL,,,1 
 LSLA $LSEL,R,TAN1,X,0  $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 LSLA $LESIZE,ALL,,,NDIVS 
 VATT,4,1,1 
 *ENDIF 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 VSEL,,,,I*Vnr+6 
 VSEL,A,,,I*Vnr+22 
 ASLV 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,T2+2*TT-TO-TS  $LESIZE,ALL,,,1 
 LSLA $LSEL,R,TAN1,X,0  $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 LSLA $LESIZE,ALL,,,NDIVS 
 VATT,4,1,1 
 *ENDIF 
 ALLSEL 
 *ENDIF  
 
 *ENDDO 
 
 
!=====Mesheigenschappen staal=============================================================== 
 
 *DO,I,0,N-2,1  
 
! G L O B A L E   A N A L Y S E  
  
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+7,N*Vnr+I*VVnr+14 
 ASLV  
 LSLA  $LSEL,R,TAN1,X,0 $LSEL,R,TAN1,Y,0 $LESIZE,ALL,,,1 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,TS+3,100   $LESIZE,ALL,,,2 
 
 CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
 CSYS,11 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr,N*Anr+(I+1)*AVnr 
 ASEL,R,LOC,Y,0.5*BS 
 VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV  
 CSYS,0 
 
 LSLA $LESIZE,ALL,,,1 
 VATT,3,1,1 
 ALLSEL 
 *ENDIF 
 
! L O K A L E   A N A L Y S E 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
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 CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
 CSYS,11 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr,N*Anr+(I+1)*AVnr 
 ASEL,R,LOC,Y,0.5*BS 
 VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV  
 ASEL,R,LOC,Y,0 
  
 VSLA $ASLV $LSLA 
 LSEL,R,LENGTH,,0.5*BS-0.5*BSS $LSEL,R,TAN1,X,0 $LSEL,R,TAN1,Y,0  
 LESIZE,ALL,,,NDIVBS 
 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr,N*Anr+(I+1)*AVnr 
 ASEL,R,LOC,Y,0.5*BS 
 VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV  
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,0.5*BSS $LSEL,R,TAN1,X,0 $LSEL,R,TAN1,Y,0  
 LESIZE,ALL,,,NDIVBSS 
     
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+7,N*Vnr+I*VVnr+14 
 ASLV  
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,TS,TS+1 
 LSEL,U,,,N*Lnr+I*LVnr+100,N*Lnr+I*LVnr+105  
 LSEL,U,,,N*Lnr+I*LVnr+87,N*Lnr+I*LVnr+88 
 LSEL,U,,,N*Lnr+I*LVnr+90,N*Lnr+I*LVnr+92,2  
 LSEL,U,,,N*Lnr+I*LVnr+95,N*Lnr+I*LVnr+96 
 LESIZE,ALL,,,NDIVTS 
 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+11,N*Vnr+I*VVnr+14 
 ASLV $LSLA $LESIZE,ALL,,,1 
 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+7,N*Vnr+I*VVnr+14 
 ASLV  
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,TS+3,150   $LESIZE,ALL,,,NDIVLS 
 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr,N*Anr+(I+1)*AVnr 
 ASEL,R,LOC,Y,0.5*BS 
 VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV $VSLA $ASLV  
 ASLV $LSLA $LESIZE,ALL,,,1 
 VATT,3,1,1 
 ALLSEL 
 CSYS,0 
 *ENDIF 
 
 *ENDDO 
 
 
!=====Mesheigenschappen voegrubbers========================================================== 
 
 *DO,I,0,N-2,1  
 
!Stuikrubbers 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+4,N*Vnr+I*VVnr+6 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+2 
 ASLV  
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 LSEL,,,,N*Lnr+I*LVnr+24,N*Lnr+I*LVnr+27  
 LSEL,A,,,N*Lnr+I*LVnr+39,N*Lnr+I*LVnr+40 
 LSEL,A,,,N*Lnr+I*LVnr+62,N*Lnr+I*LVnr+65,3  
 LESIZE,ALL,,,NDIVHS 
 *ENDIF 
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 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 LSLA  $LSEL,R,TAN1,X,0    $LSEL,R,TAN1,Y,0  $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 *ENDIF 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 LSLA  $LSEL,R,TAN1,X,0    $LSEL,R,TAN1,Y,0  $LESIZE,ALL,,,NDIVBO 
 *ENDIF 
 
 LSLA  $LSEL,R,LENGTH,,TO,TO+0.5  $LESIZE,ALL,,,1 
 LSLA  $LESIZE,ALL,,,1 
 VATT,4,1,1 
 
!Overige rubbers (voeg) 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+27,N*Vnr+I*VVnr+28 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+1 
 ASLV  
 LSLA  $LSEL,R,LENGTH,,0.5*B-BO   $LESIZE,ALL,,,NDIVB 
 LSLA  $LSEL,R,LENGTH,,BO $LSEL,R,TAN1,X,0 $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 LSLA  $LSEL,R,LENGTH,,T1-1,T1+2    $LESIZE,ALL,,,1 
 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 LSLA  $LESIZE,ALL,,,1  
 *ENDIF 
 
 LSEL,,,,N*Lnr+I*LVnr+18,N*Lnr+I*LVnr+22,2 
 LSEL,A,,,N*Lnr+I*LVnr+191,N*Lnr+I*LVnr+195,4 
 LSEL,A,,,N*Lnr+I*LVnr+17 
 LESIZE,ALL,,,NDIVHVB 
 
 LSEL,,,,N*Lnr+I*LVnr+41,N*Lnr+I*LVnr+42 
 LSEL,A,,,N*Lnr+I*LVnr+36,N*Lnr+I*LVnr+37 
 LESIZE,ALL,,,NDIVHVO 
 
 LSLA  $LESIZE,ALL,,,3 
 
 VATT,4,1,1 
 ALLSEL 
 
 *ENDDO 
 
 
!=====Mesheigenschappen oplegpunten========================================================= 
 
 VSEL,,,,20000,20200 
 ASLV 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,0.5*B-BO    $LESIZE,ALL,,,2*NDIVB 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,BO        $LSEL,R,TAN1,X,0    $LESIZE,ALL,,,NDIVO 
 LSLA $LSEL,R,LENGTH,,10          $LESIZE,ALL,,,1 
 LSLA $LESIZE,ALL,,,3 
 
 VSEL,,,,20001,20002 
 VSEL,A,,,20101,20102 
 VATT,4,1,1 
 VSEL,,,,20003,20004 
 VSEL,A,,,20103,20104 
 VATT,3,1,1 
 ALLSEL 
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!=====Mesh============================================================================== 
 
! G L O B A L E   A N A L Y S E 
 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 
 VSEL,U,,,ALL 
 
!Stalen verbindingselementen 
 ASEL,,LOC,Z,0.5*VE 
 VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A 
  
 *DO,I,0,N-1,1  
 
!Glasvolumes  
 VSEL,A,,,I*Vnr+8,I*Vnr+19 
 VSEL,A,,,I*Vnr+1 
 VSEL,A,,,I*Vnr+21 
 VSEL,A,,,I*Vnr+7 
  
!Oplegrubbers 
 VSEL,A,,,I*Vnr+2 
 VSEL,A,,,I*Vnr+4 
 
!Bovensteunrubbers 
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
  VSEL,A,,,(I+1)*Vnr-2,(I+1)*Vnr-1 
 *ENDIF 
 *ENDDO 
 
!Stuikrubbers 
 *DO,I,0,N-2,1  
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+4,N*Vnr+I*VVnr+6 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+2 
 *ENDDO 
 
 ASLV $LSLA $KSLL 
 NUMMRG,KP 
 R,10000 
 VMESH,ALL 
 
 VSEL,U,,,ALL 
 
!Overige rubbers (voeg) 
 *DO,I,0,N-2,1  
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+27,N*Vnr+I*VVnr+28 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+1 
 *ENDDO 
 
 VMESH,ALL 
 *ENDIF 
 ALLSEL 
 
 
! L O K A L E   A N A L Y S E 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 VSEL,U,,,ALL 
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!Stalen verbindingselementen 
 ASEL,,LOC,Z,0.5*VE 
 VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A $VSLA,A $ASLV,A 
 
 *DO,I,0,N-1,1  
 
!Glasvolumes  
 VSEL,A,,,I*Vnr+9,I*Vnr+19 
 VSEL,A,,,I*Vnr+33,I*Vnr+35 
 VSEL,A,,,I*Vnr+1 
 
!Tussenlaagvolumes 
 VSEL,A,,,I*Vnr+27,I*Vnr+32 
 *ENDDO  
 
 *IF,M,EQ,1,THEN  !M=1: Volledig verbonden tussenlagen 
  ASLV $LSLA $KSLL 
  NUMMRG,KP 
 *ENDIF 
 
 VMESH,ALL 
 
 VSEL,U,,,ALL   
 
 *DO,I,0,N-1,1  
!Oplegrubbers 
 VSEL,A,,,I*Vnr+2 
 VSEL,A,,,I*Vnr+4 
 
!Bovensteunrubbers 
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
  VSEL,A,,,I*Vnr+6 
  VSEL,A,,,I*Vnr+22 
 *ENDIF 
 *ENDDO 
 
 VMESH,ALL 
 
 VSEL,U,,,ALL 
 
 *DO,I,0,N-2,1   
 
!Stuikrubbers 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+4,N*Vnr+I*VVnr+6 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+2 
  
!Overige rubbers (voeg) 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+27,N*Vnr+I*VVnr+28 
 VSEL,A,,,N*Vnr+I*VVnr+1 
 
 *ENDDO 
 
 VMESH,ALL 
 *ENDIF  
 
!Mesh oplegpunten 
 VSEL,,,,20000,20200 
 VMESH,ALL 
 ALLSEL 
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! G L O B A L E  &  L O K A L E   A N A L Y S E 
 
!Voorspankabels 
 *IF,N,GT,2,THEN 
 *DO,I,0,N-3,1 
 LSEL,,,,21003+2*I   
 LSEL,A,,,21000+(N-3)*2-2*I 
 LESIZE,ALL,,,1 
 e%(I+1)%=FVSP%(I+1)%/AK/EK 
 e%(I+1)%i=e%(I+1)% 
 R,10001+I,AK,e%(I+1)% 
 TYPE,6 $MAT,5 $REAL,10001+I 
 NUMSTR,ELEM,50000 
 LMESH,ALL 
 ALLSEL 
 *ENDDO 
 *ENDIF 
 
 
!=====Wrijvingsoppervlakken================================================================== 
 
 Rnr=22  !Aantal bijkomende real-constant sets per iteratie 
 MAT,4  !Materiaaltype 4, tenzij anders ingegeven 
 
! G L O B A L E   A N A L Y S E 
 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN 
 
!DO-loop glas 
 *DO,I,0,N-1,1 
 MAT,4 
 R,I*Rnr+1,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+2,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+3,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+4,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+5,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+6,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+7,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+8,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 
!Contactvlakken [oplegrubbers, bovenzijde, deel 1/2] 
 *IF,I,LT,N-1,THEN 
 ASEL,,,,I*Anr+5  $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+1 $ESURF 
 *ENDIF 
 *IF,I,GT,0,THEN 
 ASEL,,,,I*Anr+15 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+2 $ESURF 
 *ENDIF 
 
!Contactoppervlak [bovensteunrubbers, onderzijde]  
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
    *IF,I,LT,N-1,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+191 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+3 $ESURF 
    *ENDIF 
    *IF,I,GT,0,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+195 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+4 $ESURF 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
!Targetvlakken [glasrand links] 
 MAT,6 
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 ASEL,,,,I*Anr+55 $ASEL,A,,,I*Anr+41 
 ASEL,A,,,I*Anr+73 $ASEL,A,,,I*Anr+51 
 *IF,I,EQ,N-1,THEN $ASEL,A,,,I*Anr+69 $*ENDIF 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,3  $REAL,I*Rnr+5 
 *IF,I,EQ,N-1,THEN $TYPE,5 $REAL,I*Rnr+6 $*ENDIF 
 ESURF   
 
!Targetvlakken [glasrand rechts] 
 MAT,6 
 ASEL,,,,I*Anr+59 $ASEL,A,,,I*Anr+46  
 ASEL,A,,,I*Anr+23 $ASEL,A,,,I*Anr+77 
 *IF,I,EQ,0,THEN $ASEL,A,,,I*Anr+64 $*ENDIF 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,3  $REAL,I*Rnr+7 
 *IF,I,EQ,0,THEN $TYPE,5 $REAL,I*Rnr+8 $*ENDIF 
 ESURF  
 
 *ENDDO 
 *ENDIF  
 
 
! L O K A L E   A N A L Y S E 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 
!DO-loop glas 
 *DO,I,0,N-1,1 
 MAT,4 
 R,I*Rnr+1,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+2,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+3,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+4,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+5,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+6,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+7,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+8,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 
!Contactvlakken [oplegrubbers, bovenzijde, deel 1/2] 
 *IF,I,LT,N-1,THEN 
 ASEL,,,,I*Anr+5  $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+1 $ESURF 
 *ENDIF 
 *IF,I,GT,0,THEN 
 ASEL,,,,I*Anr+15 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+2 $ESURF 
 *ENDIF 
 
!Contactoppervlak [bovensteunrubbers, onderzijde]  
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
    *IF,I,LT,N-1,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+40  $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+3 $ESURF 
    *ENDIF 
    *IF,I,GT,0,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+104 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+4 $ESURF 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
!Targetvlakken [glasrand links] 
 MAT,6 
 ASEL,,,,I*Anr+55 $ASEL,A,,,I*Anr+172  
 ASEL,A,,,I*Anr+73 $ASEL,A,,,I*Anr+51 
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 *IF,I,EQ,N-1,THEN $ASEL,A,,,I*Anr+69 $*ENDIF 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,5  $REAL,I*Rnr+5 
 *IF,I,EQ,N-1,THEN $TYPE,5 $REAL,I*Rnr+6 $*ENDIF 
 ESURF   
 
!Targetvlakken [glasrand rechts] 
 MAT,6 
 ASEL,,,,I*Anr+59 $ASEL,A,,,I*Anr+177  
 ASEL,A,,,I*Anr+23 $ASEL,A,,,I*Anr+77 
 *IF,I,EQ,0,THEN $ASEL,A,,,I*Anr+64 $*ENDIF 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,5  $REAL,I*Rnr+7 
 *IF,I,EQ,0,THEN $TYPE,5 $REAL,I*Rnr+8 $*ENDIF 
 ESURF  
 
 *ENDDO 
 *ENDIF  
 
 
! G L O B A L E  &  L O K A L E  A N A L Y S E 
 
!DO-loop voeg 
 *DO,I,0,N-2,1 
 MAT,4 
 R,I*Rnr+9,,,1,0,0  $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+10,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+11,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+12,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 
!Contactvlakken [Oplegrubbers, bovenzijde, deel 2/2] 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+32 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,(I+1)*Rnr+2 $ESURF 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+27 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+1 $ESURF  
  
!Contactvlakken [Stuikrubber links] 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+117 
 ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+19 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,2  $REAL,I*Rnr+9 
 ESURF   
  
!Contactvlakken [Stuikrubber rechts] 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+30 
 ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+119  
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,2  $REAL,I*Rnr+10 
 ESURF   
 
!Targetvlak [Staal onder] 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+37 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,3 $REAL,(I+1)*Rnr+2 $ESURF 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+46 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,3 $REAL,I*Rnr+1 $ESURF 
  
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
!Targetvlak [Staal boven] 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+36 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,3 $REAL,(I+1)*Rnr+4 $ESURF  
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+45 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,3 $REAL,I*Rnr+3 $ESURF  
 *ENDIF 
 
!Targetvlak [Staal links] 
 CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
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 CSYS,11 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr,N*Vnr+(I+1)*VVnr 
 VSEL,R,MAT,,3 
 ASLV 
 ASEL,R,LOC,X,0  
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+7,N*Vnr+I*VVnr+14 
 ASLV,U    
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,3  $REAL,I*Rnr+9 
 ESURF 
 ALLSEL 
 CSYS,0   
 
!Targetvlak [Staal rechts] 
 CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
 CSYS,11 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr,N*Vnr+(I+1)*VVnr 
 VSEL,R,MAT,,3 
 ASLV 
 ASEL,R,LOC,X,TN 
 VSEL,,,,N*Vnr+I*VVnr+7,N*Vnr+I*VVnr+14 
 ASLV,U 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,3  $REAL,I*Rnr+10 
 ESURF   
 ALLSEL 
 CSYS,0 
 
!Contactvlakken [Voegen links] 
 MAT,6 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+126 
 ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+132 
 ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+11 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,(I+1)*Rnr+7 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN $TYPE,2 $*ENDIF 
 ESURF   
  
!Contactvlakken [Voegen rechts] 
 MAT,6 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+124 
 ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+130 
 ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+16 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,I*Rnr+5 
 *IF,TYPE,EQ,0,THEN $TYPE,2 $*ENDIF 
 ESURF   
  
 *ENDDO 
 
!Oplegpunten 
 !Contactvlak [oplegpunt links] 
 MAT,6 
 ASEL,,,,20110 
 ASEL,A,,,20116 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,(N-1)*Rnr+6 
 ESURF   
 
 !Contactvlakken [oplegpunt rechts] 
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 MAT,6 
 ASEL,,,,20010 
 ASEL,A,,,20016 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,8 
 ESURF   
 
 
!=====Multipoint constraints tussenlaag + wrijvingsoppervlakken oplegrubbers-glas=========================== 
 
! L O K A L E   A N A L Y S E 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 
!DO-loop glas 
 *DO,I,0,N-1,1 
 MAT,4 
 R,I*Rnr+13,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+14,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+15,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+16,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+15,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+16,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+17,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+18,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+19,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+20,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+21,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 R,I*Rnr+22,,,1,0,0 $RMORE,,,1E3,0,1 
 
 *IF,M,GT,1,THEN   !M=1: Keypoints gemerged tijdens meshen 
!Targetvlakken [Glaslaag 1] 
 ASEL,,,,I*Anr+44 
 ASEL,A,,,I*Anr+81 
 ASEL,A,,,I*Anr+49 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,5  $REAL,I*Rnr+13 
 ESURF 
 
!Contactvlakken [Tussenlaag 1 - Boven] 
 ASEL,,,,I*Anr+124 
 ASEL,A,,,I*Anr+133 
 ASEL,A,,,I*Anr+130 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,I*Rnr+13 
 ESURF 
 
!Contactvlakken [Tussenlaag 1 - Onder] 
 ASEL,,,,I*Anr+150 
 ASEL,A,,,I*Anr+163 
 ASEL,A,,,I*Anr+160 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,I*Rnr+14 
 ESURF 
 
!Targetvlakken [Glaslaag 2 - Boven] 
 ASEL,,,,I*Anr+167 
 ASEL,A,,,I*Anr+179 
 ASEL,A,,,I*Anr+173 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
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 TYPE,5  $REAL,I*Rnr+14 
 ESURF 
 
!Targetvlakken [Glaslaag 2 - Onder] 
 ASEL,,,,I*Anr+168 
 ASEL,A,,,I*Anr+180 
 ASEL,A,,,I*Anr+174 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,5  $REAL,I*Rnr+15 
 ESURF 
 
!Contactvlakken [Tussenlaag 2 - Boven] 
 ASEL,,,,I*Anr+145 
 ASEL,A,,,I*Anr+166 
 ASEL,A,,,I*Anr+155 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,I*Rnr+15 
 ESURF 
 
!Contactvlakken [Tussenlaag 2 - Onder] 
 ASEL,,,,I*Anr+122 
 ASEL,A,,,I*Anr+135 
 ASEL,A,,,I*Anr+128 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,4  $REAL,I*Rnr+16 
 ESURF 
 
!Targetvlakken [Glaslaag 3 - Boven] 
 ASEL,,,,I*Anr+43 
 ASEL,A,,,I*Anr+90 
 ASEL,A,,,I*Anr+26 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,5  $REAL,I*Rnr+16 
 ESURF 
 
 *ENDIF 
 
!Contactvlakken [Oplegrubbers op glas] 
 MAT,6 
 *IF,I,LT,N-1,THEN 
 ASEL,,,,I*Anr+3 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+17 $ESURF 
 *ENDIF 
 *IF,I,GT,0,THEN 
 ASEL,,,,I*Anr+1 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,2 $REAL,I*Rnr+18 $ESURF 
 *ENDIF 
 
!Targetvlakken [Glaslaag 3] 
 *IF,I,LT,N-1,THEN  
 ASEL,,,,I*Anr+37 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,3 $REAL,I*Rnr+17 $ESURF 
 *ENDIF 
 *IF,I,GT,0,THEN  
 ASEL,,,,I*Anr+31 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,3 $REAL,I*Rnr+18 $ESURF 
 *ENDIF 
 
!Contactvlakken [Bovensteunrubbers] 
 MAT,6 
 *IF,BOVEN,EQ,1,THEN 
    *IF,I,LT,N-1,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+36   $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,4 $REAL,I*Rnr+19 $ESURF 
    *ENDIF 
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    *IF,I,GT,0,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+103 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,4 $REAL,I*Rnr+20 $ESURF 
    *ENDIF 
 
!Targetvlakken [Glaslaag 3] 
    *IF,I,LT,N-1,THEN 
     ASEL,,,,I*Anr+38  $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,5 $REAL,I*Rnr+19 $ESURF 
    *ENDIF 
    *IF,I,GT,0,THEN  
     ASEL,,,,I*Anr+33 $NSLA,,1 $ESLN,,0 $TYPE,5 $REAL,I*Rnr+20 $ESURF 
    *ENDIF  
 *ENDIF 
 
!Contactvlakken [Stuikrubbers tegen glas - Links] 
 MAT,6 
 *IF,I,LE,N-2,THEN 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+12 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,2  $REAL,I*Rnr+21 
 ESURF 
 
 
!Targetvlakken [Glasrand tegen glas  - Links] 
 ASEL,,,,(I+1)*Anr+64 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,3  $REAL,I*Rnr+21 
 ESURF 
 *ENDIF 
 
!Contactvlakken [Stuikrubbers tegen glas  - Rechts] 
 MAT,6 
 *IF,I,LE,N-2,THEN 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+23 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,2  $REAL,I*Rnr+22 
 ESURF 
 
!Targetvlakken [Glasrand - Rechts] 
 ASEL,,,,I*Anr+69 
 NSLA,,1 $ESLN,,0 
 TYPE,3  $REAL,I*Rnr+22 
 ESURF 
 *ENDIF 
 
 *ENDDO 
 
 *ENDIF 
 
!=====Randvoorwaarden & symmetrie=========================================================== 
 
!Oplegpunten: Randvoorwaarden 
 ASEL, ,,,20021 $ASEL,A,,,20026  
 ASEL,A,,,20121 $ASEL,A,,,20126  
 NSLA,,1 
 NORA,ALL,-1  
 D,ALL,UX 
 LSEL,,,,20041 $LSEL,A,,,20047  
 LSEL,A,,,20141 $LSEL,A,,,20147  
 NSLL,,1 
 D,ALL,UY 
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 KSEL,,,,20008 $KSEL,A,,,20109  
 NSLK 
 D,ALL,UZ 
 ALLSEL 
 
!Mesh symmetrie DOF 
 ASEL,,LOC,Z,-0.5*B 
 NSLA,,1 
 DSYM,SYMM,Z 
 
 ASEL,,LOC,Z,0.5*VE 
 NSLA,,1 
 DSYM,SYMM,Z 
 ALLSEL 
 
 
!=====Belastingen in load step 1 (analyse submodel)================================================= 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
   *IF,N,EQ,2,THEN 
    I=0 
    CSKP,11,0,N*Knr+I*KVnr+3,N*Knr+I*KVnr+44,N*Knr+I*KVnr+41 
    CSYS,11 
    ASEL,,LOC,X,0.5*TN 
    LSLA $KSLL 
    ASEL,,LOC,Y,0.5*BS-0.5*BSS 
    LSLA $KSLL,R 
    ASEL,,LOC,Z,HN-LLENGTH-AO 
    LSLA $KSLL,R 
    NSLK 
    *GET,NNUM,NODE,0,NUM,MAX 
    CSYS,0 
 
    F,NNUM,FX,FX 
    F,NNUM,FY,-FY 
 
    ALLSEL 
   *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 
!=====Einde preprocessing=================================================================== 
 
!Titelweergave 
 /PLOPTS,FRAME,OFF 
 /PLOPTS,TITLE,OFF 
 /PSYMB,CS,0 
 /TRIAD,OFF 
 
!Systeemplot 
 *IF,PLOT,EQ,1,THEN 
 /VIEW,1,-1,1,3 
 /AUTO,1   $/REPLOT  
 /DIST,1,0.8,1  $/REPLOT 
 /NUMBER,1 
 /PNUM,MAT,1 
   /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 ESEL,,MAT,,2 
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 /REPLOT 
   /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ALLSEL 
    *ENDIF 
    *ENDIF 
 
!Afsluiten preprocessor 
 ALLSEL 
 FINISH 
 
 
!======================================================================================= 
!SOLUTION & BELASTINGEN 
!======================================================================================= 
 
 /SOLU 
 
 ACEL,,9.81   !Zwaartekrachtcoëfficient voor eigen gewichtsbepaling 
 SOLCONTROL,ON !Optimized nonlinear solution 
 AUTOTS   !Autom. Time Stepping: ANSYS bepaald optim. belastingsincrement  
 SSTIF,ON   !Stress-stiffning actief 
 NSUBST,1,300  !Initiele belasting = 1.0 * totale belasting 
     !300: Maximaal aantal substeps indien geen convergentie optreedt 
 NEQIT,100   !Number of Equilibrium Iterations for nonlinear analyses: 100 
 
 
!=====Solve: Load step 1 - alleen eigen gewicht en voorspanning======================================== 
 
 *IF,ITERATIE,EQ,1,THEN $SOLVE=1 $*ENDIF 
 *IF,SOLVE,EQ,1,THEN    $SOLVE     $*ENDIF 
 
 *IF,PLOT,EQ,1,THEN 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 *ENDIF 
 
 
!=====Belastingen na aanbrengen van voorspanning================================================= 
 
! W I N D B E L A S T I N G   C O N F O R M   E U R O C O D E   1-3 
 
 *IF,qp,GT,0,THEN 
  
!Windbelastingen; functies 
 CpeC=-0.4   $WeC=qp*CpeC !Eurocode gebied C  
 CpeB=-(H/L)-0.7   $WeB=qp*CpeB !Eurocode gebied B  
 CpeA=2.67*(H/L)-0.53  $WeA=qp*CpeA !Eurocode gebied A 
 PmaxC=PmaxA     !Nummering vanaf linkerzijde 
 PmaxB=N-PmaxC+1     !Laatste ruitnummer in kwadrant B Eurocode 
  
!Wind op ruiten 
 *DO,I,0,N-1,1 
 ASEL,,,,I*Anr+80 $ASEL,A,,,I*Anr+63 $ASEL,A,,,I*Anr+87 
 ASEL,A,,,I*Anr+84 $ASEL,A,,,I*Anr+54 $ASEL,A,,,I*Anr+58 
 NSLA,,1   
 CSKP,11,0,I*Knr+9,I*Knr+10,I*Knr+13 
 
     !Inwendige overdruk 
 SF,ALL,PRES,qp*(-Cpi) 
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   !Uitwendige druk of zuiging 
 SFCUM,ALL,ADD  
     !Ruiten in Eurocode gebied C 
 *IF,I,LT,PmaxC-Pgrens,THEN   $SF,ALL,PRES,WeC $*ENDIF 
  
     !Ruiten op grens van Eurocode gebied C & B 
 *IF,Pgrens,EQ,1,THEN  
    *IF,I,EQ,PmaxC-1,THEN    
     SFGRAD,PRES,11,X,0,(WeB-WeC)/Lp  $SF,ALL,PRES,WeC $SFGRAD 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
     !Ruiten in Eurocode gebied B 
 *IF,I,LT,PmaxB-1,THEN   
    *IF,I,GE,PmaxC,THEN   
     SF,ALL,PRES,WeB 
    *ENDIF  
 *ENDIF 
 
     !Ruiten op grens van Eurocode gebied B & A 
 *IF,Pgrens,EQ,1,THEN   
    *IF,I,EQ,PmaxB-1,THEN    
     SFGRAD,PRES,11,X,0,(WeA-WeB)/Lp  $SF,ALL,PRES,WeB  $SFGRAD 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
     !Ruiten in Eurocode gebied A 
 *IF,I,GE,PmaxB,THEN   $SF,ALL,PRES,WeA $*ENDIF 
  
 ALLSEL 
 SFCUM,ALL,REPL 
 *ENDDO 
 
!Wind op voegen 
 *DO,I,0,N-2,1 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+127 $ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+129 
 NSLA,,1   
 
    !Inwendige overdruk 
 SF,ALL,PRES,qp*(-Cpi) 
 
     !Uitwendige druk of zuiging 
 SFCUM,ALL,ADD  
    !Voeg in Eurocode gebied C 
 *IF,I,LT,PmaxC-1,THEN   $SF,ALL,PRES,WeC $*ENDIF 
 
     !Voeg in Eurocode gebied B 
 *IF,I,LT,PmaxB-1,THEN   
    *IF,I,GE,PmaxC-1,THEN   
     SF,ALL,PRES,WeB 
    *ENDIF  
 *ENDIF 
 
     !Voeg in Eurocode gebied A 
 *IF,I,GE,PmaxB-1,THEN   $SF,ALL,PRES,WeA $*ENDIF 
 
 ALLSEL 
 SFCUM,ALL,REPL 
 *ENDDO 
 *ENDIF 
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! S N E E U W B E L A S T I N G   C O N F O R M   E U R O C O D E   1-4 
  
 *IF,qsL,GT,0,THEN 
 
!Do-loop: belasting op ruiten 
 *DO,I,0,N-1,1 
 
!Topvlakken ruiten 
 ASEL,,,,I*Anr+84 $ASEL,A,,,I*Anr+87  
 NSLA,,1 
 NSEL,R,LOC,Z,0 
 
!Coördinaatbepaling voor h.o.h-afstand knopen 
 *GET,NLOCMN,NODE,0,MNLOC,X 
 *GET,NLOCMX,NODE,0,MXLOC,X 
 LPHOR=NLOCMX-NLOCMN 
 NHOH=LPHOR/(2*NDIVL) 
 NHOH_PANEEL%I+1%=NHOH 
 
!Functies 
 XTOP=0.25*L    !Afstand sneeuwbelastingstop tot oorsprong 
 FrijL=qsL*0.5*B*NHOH  !Maximale kracht per knooprij links van de oorsprong 
 FrijR=qsR*0.5*B*NHOH !Maximale kracht per knooprij rechts van de oorsprong 
 
!Startwaarden voor do-loop ruiten 
 NLOC=NLOCMN-1 !Selecteer bij I=0 álle knopen, dus van NLOCMN-1 tot NLOCMX 
 ENDLOC=10  !arbitrair positief getal om do-loop in gang te zetten 
 
 
 *DOWHILE,ENDLOC !DO-loop duurt voort totdat knooprij is geselecteerd met NLOCMX 
 
  !Selectie van alle knopen in topvlak met gelijke tussenafstand 
  ASEL,,,,I*Anr+84 $ASEL,A,,,I*Anr+87  
  NSLA,,1 
  ASEL,,,,I*Anr+87  
  VSLA  $ESLV $NSLE,U,CORNER 
  ASEL,,,,I*Anr+86 $NSLA,U,1 
  !Knoopselectie in onbelaste rij 
  NSEL,U,LOC,X,NLOCMN-2,NLOC 
  *GET,NLOC,NODE,0,MNLOC,X 
  ENDLOC=NLOCMX-NLOC 
  NSEL,R,LOC,X,NLOC-0.1,NLOC+0.1 
  *GET,NNODES,NODE,0,COUNT 
 
 !Belastingen A: Gelijkmatig verdeeld, excentriciteit mogelijk 
 *IF,SNEEUWEC,EQ,0,THEN 
    *IF,NLOC,GE,0,THEN 
     F,ALL,FY,-(FrijR/NNODES) 
    *ENDIF 
    *IF,NLOC,LE,0,THEN 
     F,ALL,FY,-(FrijL/NNODES) 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 !Belastingen B: Conform geval II Eurocode 1-3, tabel 5.6 
 *IF,SNEEUWEC,EQ,1,THEN 
    *IF,NLOC,GT,0,THEN 
       *IF,NLOC,GE,(0+XTOP),THEN 
           F,ALL,FY,-(FrijR/NNODES)*(2-NLOC/(0.25*L)) 
       *ENDIF 
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       *IF,NLOC,LE,(0+XTOP),THEN 
        F,ALL,FY,-(FrijR/NNODES)/(0.25*L)*NLOC 
       *ENDIF 
    *ENDIF 
       *IF,NLOC,LT,0,THEN 
       *IF,NLOC,GE,(0-XTOP),THEN 
        F,ALL,FY,-(FrijL/NNODES)/(0.25*L)*(-NLOC) 
       *ENDIF 
       *IF,NLOC,LE,(0-XTOP),THEN 
        F,ALL,FY,-(FrijL/NNODES)*(2+NLOC/(0.25*L)) 
       *ENDIF 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 *ENDDO  
 
 *ENDDO 
 ALLSEL 
 
!Do-loop: belasting op voegen 
 *DO,I,0,N-2,1 
 
!Topvlakken voegen 
 ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+129 $ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+127  
 NSLA,,1 
 NSEL,R,LOC,Z,0 
 
!Coördinaatbepaling voor h.o.h-afstand knopen 
 *GET,NLOCMN,NODE,0,MNLOC,X 
 *GET,NLOCMX,NODE,0,MXLOC,X 
 *GET,NCOUNT,NODE,0,COUNT 
 LVHOR=NLOCMX-NLOCMN 
 NHOH=LVHOR/(NCOUNT-1) 
 NHOH_VOEG%I+1%=NHOH 
 
!Functies 
 XTOP=0.25*L    !Afstand sneeuwbelastingstop tot oorsprong 
 FrijL=qsL*0.5*B*NHOH  !Maximale kracht per knooprij links van de oorsprong 
 FrijR=qsR*0.5*B*NHOH !Maximale kracht per knooprij rechts van de oorsprong 
 
!Startwaarden voor do-loop voegen 
 NLOC=NLOCMN-1 !Selecteer bij I=0 álle knopen, dus van NLOCMN-1 tot NLOCMX 
 ENDLOC=10  !arbitrair positief getal om do-loop in gang te zetten 
 
 
 *DOWHILE,ENDLOC !DO-loop duurt voort totdat knooprij is geselecteerd met NLOCMX 
 
  !Selectie van alle knopen in topvlak met gelijke tussenafstand 
  ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+129 $ASEL,A,,,N*Anr+I*AVnr+127  
  NSLA,,1 
  ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+127  
  VSLA  $ESLV $NSLE,U,CORNER 
  ASEL,,,,N*Anr+I*AVnr+4 $NSLA,U,1 
  !Knoopselectie in onbelaste rij 
  NSEL,U,LOC,X,NLOCMN-2,NLOC 
  *GET,NLOC,NODE,0,MNLOC,X 
  ENDLOC=NLOCMX-NLOC 
  NSEL,R,LOC,X,NLOC-0.1,NLOC+0.1 
  *GET,NNODES,NODE,0,COUNT 
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!Belastingen A: Gelijkmatig verdeeld, excentriciteit mogelijk 
 *IF,SNEEUWEC,EQ,0,THEN 
    *IF,NLOC,GE,0,THEN 
     F,ALL,FY,-(FrijR/NNODES) 
    *ENDIF 
    *IF,NLOC,LE,0,THEN 
     F,ALL,FY,-(FrijL/NNODES) 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 !Belastingen B: Conform geval II Eurocode 1-3, tabel 5.6 
 *IF,SNEEUWEC,EQ,1,THEN 
    *IF,NLOC,GT,0,THEN 
       *IF,NLOC,GE,(0+XTOP),THEN 
           F,ALL,FY,-(FrijR/NNODES)*(2-NLOC/(0.25*L)) 
       *ENDIF 
       *IF,NLOC,LE,(0+XTOP),THEN 
        F,ALL,FY,-(FrijR/NNODES)/(0.25*L)*NLOC 
       *ENDIF 
    *ENDIF 
       *IF,NLOC,LT,0,THEN 
       *IF,NLOC,GE,(0-XTOP),THEN 
        F,ALL,FY,-(FrijL/NNODES)/(0.25*L)*(-NLOC) 
       *ENDIF 
       *IF,NLOC,LE,(0-XTOP),THEN 
        F,ALL,FY,-(FrijL/NNODES)*(2+NLOC/(0.25*L)) 
       *ENDIF 
    *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 *ENDDO  
 
 *ENDDO 
 ALLSEL 
 *ENDIF 
 
!Belastingplot 
 *IF,PLOT,EQ,1,THEN 
 /PSF,PRES,NORM,2 
 /PBC,FORC,,1  
 /REPLOT 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /PBC,FORC,,0  
 /PSF,PRES,NORM,0 
 *ENDIF 
 
!=====Solve: Load step 2 - Voorspankrachten + uitwendige belasting===================================== 
 
 *IF,SOLVE,EQ,1,THEN 
 *IF,qp,GT,0,THEN 
 SOLVE    
 *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 *IF,SOLVE,EQ,1,THEN 
 *IF,qsL,GT,0,THEN 
 SOLVE    
 *ENDIF 
 *ENDIF 
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 *IF,PLOT,EQ,1,THEN 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 *ENDIF 
 
 FINISH 
 
 
!======================================================================================= 
!SOLUTION B - ITERATIEVE BEPALING VOORSPANKRACHTEN IN ONBELASTE TOESTAND 
!======================================================================================= 
 
 *IF,ITERATIE,GT,0,THEN 
 *IF,qp,EQ,0,THEN 
 *IF,qsL,EQ,0,THEN 
 *DO,I,1,N-2,1     
  FVSP%I%=FVSP_%I% 
 *ENDDO 
  *DO,IT,1,%ITERATIE%,1 
    *DO,I,1,N-2,1 
       *IF,FVSP%I%,GT,0,THEN 
       /PREP7 
       ESEL,,REAL,,10000+I 
       *GET,ENUM,ELEM,0,NUM,MIN     !Opvragen elementnummer bij real constant set 
       *GET,FR%I%,ELEM,ENUM,SMISC,1  !Opvragen huidige kracht per kabel (real) set 
       e%I%=FVSP%I%/FR%I%*e%I%i !Nieuwe rekken uit verhouding FVSP/F,huidig 
       e%I%i=e%I% 
       R,10000+I,AK,e%I%     !Nieuwe real constant set 
       ALLSEL 
       FINISH 
       *ENDIF     
    *ENDDO 
   /SOLU $SOLVE $FINISH 
  *ENDDO 
 *DO,I,1,N-2,1         !Nieuw te gebruiken kabelkrachten zonder iteratie 
 FVSP_%I%_INVOER=e%I%*EK*AK 
 *ENDDO 
 *ENDIF 
 *ENDIF 
 *ENDIF 
 
 
!======================================================================================= 
!POST-PROCESSOR 
!======================================================================================= 
 
 /POST1 
 
! R E S U L T A T E N P L O T S 
 
 *IF,SOLVE,EQ,1,THEN 
 *IF,PLOT,EQ,1,THEN 
 
 SAVE 
 
!Titelweergave & belastingsweergave 
 /PLOPTS,FRAME,OFF 
 /PLOPTS,TITLE,OFF 
 /PSYMB,CS,0 
 /TRIAD,OFF   
 



                                CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS   | 

 

    

BIJLAGE II -  ANSYS SCRIPT  ||  163

!Vervormingsschaal 
 /DSCALE,ALL,50 
 
!Volledige model 
 /VIEW,1,-1,1,3 
 /AUTO,1  $/REPLOT  
 /DIST,1,0.8,1  $/REPLOT 
 /SHOW,WIN32C 
 /CONTOUR,ALL,30 
  
      !Spanningen 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV    
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ESEL,U,MAT,,3 
 ESEL,U,TYPE,,2,5 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV   
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ESEL,,MAT,,1      !Alleen glasspanning 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV    
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,X  
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES  
 /VIEW,1,-0.5,-0.5,1  
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV    
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,X  
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ALLSEL 
      !Vervormingen 
 /VIEW,1,-1,1,3 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,SUM 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,SUM,1   !Met onvervormde model 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,Y 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ESEL,,MAT,,1 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,Y 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,Y,1 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,X 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,X,1 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ALLSEL 
 
!Kabelkrachten 
 *IF,N,GT,2,THEN 
 ETABLE,F,SMISC,1 $PLETAB,F,NOAV $/REPLOT  
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 *ENDIF 
 
!Vervormingsschaal 
 /DSCALE,ALL,10 
!Zoom op alle details 
 /VIEW,1,-1,0.5,3 $/REPLOT 
 *IF,N,GT,2,THEN $/DIST,1,0.05,1 $*ENDIF 
 *IF,N,EQ,2,THEN $/DIST,1,0.1,1  $*ENDIF 
 /REPLOT 
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 *DO,I,0,N-2,1 
 EPLOT 
 KSEL,,,,N*Knr+I*KVnr+82 
 *GET,KPLOCX,KP,0,MNLOC,X 
 *GET,KPLOCY,KP,0,MNLOC,Y 
 ALLSEL 
 /FOCUS,1,KPLOCX,KPLOCY 
 /REPLOT 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
    *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
     ESEL,,MAT,,2 
     /REPLOT 
     /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
     ALLSEL 
    *ENDIF 
 
!Spanningen & vervormingen 
 LSEL,,,,45 $LSEL,A,,,106   
 LSEL,A,,,(N-1)*Lnr+117 
 LSEL,A,,,(N-1)*Lnr+112 
 ASLL $VSLA $ESLV,U  
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV    
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,SUM 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,U,SUM,1   
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 
      !Spanningen: Glas & polyurethaan 
 ESEL,U,MAT,,3 
 ESEL,U,TYPE,,2,5 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ESEL,R,MAT,,1 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 
      !Spanningen: Polyurethaan 
 ESEL,,MAT,,4 
 ESEL,U,TYPE,,2,5 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,X 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,Y 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 
      !Spanningen: Tussenlaag 
 *IF,TYPE,EQ,1,THEN 
 ESEL,,MAT,,2 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,X 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,Y 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 *ENDIF 
 ALLSEL 
 *ENDDO 
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!Zoom op alle ruiten 
 /VIEW,1,0,0,0 
 /AUTO,1   $/REPLOT  
 /DIST,1,0.3,1  $/REPLOT 
 
 *DO,I,0,N-1,1 
 *IF,I,GE,0.5*N,THEN    $/VIEW,1,-1,1,1  $*ENDIF 
 *IF,I,LT,0.5*N,THEN    $/VIEW,1,1,1,1  $*ENDIF 
 VSEL,,,,I*Vnr+1,(I+1)*Vnr 
 ESLV 
 ESEL,R,MAT,,1 
 /AUTO,1 $/REPLOT  
 /FOCUS,1,,-0.1,0,1 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,EQV 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 /EFACET,2 $PLNSOL,S,X 
 /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES 
 ALLSEL 
 *ENDDO 
 
 *ENDIF 
 *ENDIF 
 
FINISH 
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Bijlage III Tabellen meshcontrole 
 
III.1 Controletabel 1: Controle van mesh gerelateerd aan de ruitlengte en -breedte 
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12 1 1 1 1:8 1:8 36 1:17 1:7 3,5 -2,5 0,7 1,0 4

24 1 1 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 0,8 1,7 10

36 1 1 1 1:3 1:3 36 1:17 1:20 4,2 -2,3 0,7 1,7 18

A F B E E L D I N GTUSSENLAAGGLAS TUSSENLAAG GLAS
*1: Meest ongunstige verhouding tussen de elementlengte en -dikte ter plaatse van de ruitrand.  



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

168  ||  BIJLAGE III – TABELLEN MESHCONRTOLE 

 
III.2 Controletabel 2: Controle van mesh gerelateerd aan het NDIVO-elementaantal 
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24 1 1 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 0,8 1,7 10

24 2 1 1 1:4 1:4 36 1:17 1:7 4,6 -2,3 0,8 1,7 16

24 3 1 1 1:4 1:5 36 1:17 1:4 4,7 -2,2 0,8 1,7 10

A F B E E L D I N GTUSSENLAAG
*1: Meest ongunstige verhouding tussen de elementlengte en -dikte ter plaatse van de ruitrand.

GLAS TUSSENLAAG GLAS
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III.3 Controletabel 3: Controle van mesh gerelateerd aan het NDIVS-elementaantal 
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24 1 1 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 0,8 1,7 10

24 1 2 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 0,9 1,8 10

24 1 3 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 1,0 1,8 11

A F B E E L D I N G
*1: Meest ongunstige verhouding tussen de elementlengte en -dikte ter plaatse van de ruitrand.

GLAS TUSSENLAAG GLAS TUSSENLAAG
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III.4 Controletabel 4: Controle van mesh gerelateerd aan de ruitdikte 
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24 1 1 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 0,8 1,7 10

24 1 1 2 1:8 1:4 36 1:17 1:13 3,9 -2,6 0,8 1,7 18

A F B E E L D I N GGLAS TUSSENLAAG
*1: Meest ongunstige verhouding tussen de elementlengte en -dikte ter plaatse van de ruitrand.

GLAS TUSSENLAAG
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III.5 Controletabel 5: Controle van mesh gerelateerd aan de tussenlaaglengte en -breedte 
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24 1 1 1 1:4 1:4 36 1:17 1:13 4,0 -2,4 0,8 1,7 10

24 1 1 1 1:4 1:4 48 1:13 1:10 4,1 -2,3 0,9 1,9 13

24 1 1 1 1:4 1:4 72 1:9 1:7 4,2 -2,2 1,2 2,0 29

A F B E E L D I N GGLAS TUSSENLAAG GLAS TUSSENLAAG
*1: Meest ongunstige verhouding tussen de elementlengte en -dikte ter plaatse van de ruitrand.  
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Bijlage IV Knikbeschouwing 
 
De in dit rapport getoonde modellen bestaan, tenzij anders vermeld, uit ruiten met drie glaslagen à 10 mm. De 
normaalkrachten worden dusdanig gelijkmatig verdeeld over de ruiten, dat overspanningen haalbaar zijn tot 20 
meter met deze ruiten, zonder enig risico op lokale instabiliteit. Dit zal blijken uit berekening op basis van de eerder 
ontwikkelde kniktheorie (Haarhuis, 2009). Lokaal maatgevende spanningen kunnen echter maatgevend zijn, zoals 
in §5.6  is beschouwd voor een vergelijkbare overspanning. Indien noodzakelijk, kan een dikkere onderste glaslaag 
worden toegepast. In dit geval wordt sec de normaaldrukbelasting in beschouwing genomen. 
 
Uitgangspunten bij bepaling van de knikcapaciteit: 
Boog:  Overspanning 20 meter; Pijlhoogte 6,1 m (afbeelding IV.1) 
Glas:  24 ruiten, 1x1 m2, 101010, ongehard.  

 Ruitgewicht: Mruit = ρV = 25·3(0,010·1·1) = 0,72 kN/ruit  
 (tussenlaaggewicht verwaarloosd in deze indicatieve berekening) 
Restdraagcapaciteit: Breuk van 1 laag toegestaan, conform bezwijkscenario’s 1 en 2 §3.3.5. 
 
Aangezien de kniktheorie voor glas vooralsnog geen uitwerking kent voor samenwerking tussen glaslagen, wordt 
volstaan met een ondergrens voor de drukcapaciteit. Deze ondergrens is gedefinieerd door de som van de afzon-
derlijke laagdrukcapaciteiten, als volgt bepaald: 
 
Buigtreksterkte conform NEN 2608-2:2007: 

fmt;u;d = 
m

ebkg kkkf
γ

mod; ⋅⋅⋅
             (IV.1) 

fmt;u;d = 
81

290115145
,

,, ⋅⋅⋅
= 8,3 N/mm2 (meest ongunstig; conservatieve aanname) 

 

Bepaling van de knikfactor ωbuc op basis van een tweezijdig scharnierende ruit, ℓbuc = 1000 mm: 

σcr = 2

2

buc

cr

A
EI

A
N

l

π
=               (IV.2) 

σcr = 2

3
12

12

1000100010

10100070000

⋅⋅
⋅⋅π

= 5,8 N/mm2 

 

λrel =
cr

mf
σ

               (IV.3) 

λrel =
85
38

,
,

= 1,20 → ωbuc = 0,33 (Haarhuis, 2009) 

 

Nbuc = Afmbucω                (IV.4) 

Fbuc = 1000838330 ⋅⋅⋅ ,, = 27 kN / glaslaag 

 
Ruitcapaciteit bij geen onderlinge samenwerking en breuk van één laag: 

Nruit;u = bucN2  

Nruit;u = 272 ⋅ = 54 kN 
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Belastingen: 

Ruiten 24x 0,72 kN = 17,3 kN; 8,7 kN per oplegging 

Permanente belasting 
Voorspanning 

• 22 kabels per oplegging afgespannen 
• Gemiddeld 1 kN per kabel per boogzijde benodigd 

(bovengrens; afbeelding IV.1) 
• Gemiddelde kabelhoek met verticaal: 60º 

Totale verticale component uit voorspankrachten per boogzijde 

Fvsp;vert = 2 · cos 60 · 22 · 1 = 22,0 kN (2 kabelvlakken; voor/achter) 
  

Veranderlijke belasting Qrep = 0,56 kN/m1 (boogbreedte = 1 m) 

 
Reactiekracht per systeemoplegging op basis van veiligheidsklasse 3: 

 Rv,u = γf;g · Grep + γf;q · Qrep 

 Rv,u = 1,2 · (8,7 + 22,0) + 1,5 · (0,5·20·0,56) ) = 45 kN     
 
Normaalkracht in maatgevende ruit (ruit aangrenzend aan de oplegging): 

 Nruit;s = Rv,u / cos 30 

 Nruit;s = 32,0 / cos 30 = 52 kN            
 

Unity check: 
54
52

=
uruit

sruit

N
N

;

; = 0,96 →  akkoord.            

NB: Samenwerking tussen de glaslagen is niet in beschouwing genomen. De werkelijke knikcapaciteit zal dienten-
gevolge hoger liggen, waardoor dit een conservatieve aanname betreft. 

 
 IV.1 Systeemoverspanning 20 meter; kabelkracht per kabelvlak per boogzijde 

 

Nruit 

6,1 m 

24 ruiten, 101010: 0,72 kN/ruit 
 

kabels ø2mm 
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Bijlage V Parameterstudie - Meshwijzigingen 
 

Parameter 
[SCRIPT] 

Basiswaarde 
[mm] 

Gegenereerde 
waarde 
[mm] 

Variatie 
[%} Mesh- en aanvullende geometriewijzigingen Opmerkingen 

            

7,5 -75% NDIVLO=2; NDIVLS=2; NDIVS=1 

15,0 -50% NDIVLO=2; NDIVLS=3;  NDIVS=1 

30,0 0%   

45,0 +50% NDIVLO=6; NDIVLS=6; NDIVS=3 

60,0 +100% NDIVLO=8; NDIVLS=8; NDIVS=3 

lengte 
oplegging 

verbindings-
element op 

glas 
[LO] 

30,0 

90,0 +200% NDIVLO=10; NDIVLS=10; NDIVS=4 

Zowel NDIVLO, NDIVLS als 
NDIVS houden relatie met 
de opleglengte.  

            

31,9 -45% NDIVBO=4 

43,5 -25% NDIVBO=4 

58,0 0%   

87,0 +50% NDIVBO=7; NDIVBS=3; NDIVB=11 

116,0 +100% NDIVBO=8; NDIVBS=4; NDIVO=4; NDIVB=10 

174,0 +200% NDIVBO=11; NDIVBS=6; NDIVO=4; NDIVB=8 

breedte 
verbindings-

element 
[BS] 

58,0 

232,0 +300% NDIVBO=15; NDIVBS=8; NDIVO=5; NDIVB=7 

Zowel NDIVBO, NDIVBS, 
NDIVO als NDIVB houden 
relatie met de breedte van 
het verbindingselement.  

            

6,25 -75% NDIVBO=3 

12,50 -50% NDIVBO=4 

25,00 0%   

37,50 +50% NDIVBO=6; NDIVO=3 

50,00 +100% NDIVBO=8; NDIVO=4 

afstand 
verbindings-

element  
tot middelste 

glaslaag 
[AG] 

25,0 

75,00 +200% NDIVBO=11; NDIVO=4 

NDIVO niet kleiner dan 3 
vanwege mogelijke bere-
keningsverschillen, zie 
meshcontrole, §4.2.9 

            

1,5 -75% HN=30,5 mm; NDIVLS=8 

3,0 -50% HN=32 mm; NDIVLS=6 

6,0 0%   

7,5 +25% HN=36,5 mm 

dikte 
elementvleugel 

[TS] 
6,0 

8,70 +45% HN=37,7 mm 

Excentriciteit gelijk ge-
houden door aanpassing 
van de voegnokhoogte HN. 

            

17,50 -50% HSS=10 mm, AO=3,5 mm 

35,00 0%   

52,50 +50% Verticale nokmesh aangepast 

hoogte 
voegnok / 

kabel-
excentriciteit 

[HN] 

35,0 

70,00 +100% Verticale nokmesh aangepast 

- 

            

22,5 -25%   

30,0 0%   

45,0 +50% 
NDIVLS=5; NDIVHVB=2;  
stuikdiktemesh verdubbeld 

breedte 
dwarsvoeg 

[V] 
30,0 

58,5 +95% 
NDIVLS=6; NDIVHVB=2;  
stuikdiktemesh verdubbeld 

Opleglengte van verbin-
dingselement op glas is 
constant gehouden. 

            

250 -75% NDIVB=3 

500 -50% NDIVB=6 

1000 0%   

1500 +50% NDIVB=18 

ruitbreedte 
[B] 

1000 

2000 +100% NDIVB=24 

- 

            

250 -75% NDIVL=6 

500 -50% NDIVL=12 

1000 0%   

1500 +50% NDIVL=36 

ruitlengte 
[LP] 

1000 

2000 +100% NDIVL=48 

- 

            

0,76 -50% M=3 

1,52 0%   
tussenlaagdikte 

[TT] 
1,52 

2,28 +50%   

- 
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Bijlage VI Parameterstudie – Aanvullende resultaten 
 
VI.1 Parameter 2A: Breedte van het verbindingselement, afzonderlijk gevarieerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2 Parameter 2B: Afstand tot de middelste glaslaag, afzonderlijk gevarieerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-45% 
(31,9 mm) 

 

0% 
(58 mm) 

 

+100% 
(116mm) 

 
-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

Variat ie  breedte verbindingselement t .o .v . basismo del →

σg;t

σg;c

σint,p

σp,c

δres

σg;tσp;c

σg;c

σtus ;p

δres

V
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e 
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n
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g

/v
er
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in
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 t
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.v
. b

as
is

m
o

d
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Variatie breedte verbindingselement t.o.v. basismodel → 

σg;t 

σg;c 
σtus,p 
σp,c 
δres 

-50% 
(12,5 mm) 

 

0% 
(25 mm) 

 

+100% 
(50 mm) 

 

σg;t

σtus ;p

σg;c

σp,c

δres

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Variat ie  afstand staal-glas t .o .v . basismo del →

σg;t

σg;c

σint,p

σp,c

δres

V
ar

ia
ti

e 
sp

an
n

in
g

/v
er

vo
rm

in
g

 t
.o

.v
. b

as
is

m
o

d
el

 →
 

Variatie glasafstand t.o.v. basismodel → 

σg;t 

σg;c 

σtus,p 

σp,c 

δres

(25 mm) (50 mm) (75 mm) 

(58 mm) (29 mm) (174 mm) (232 mm) 
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VI.3 Parameter 6A: Breedte van de voeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-25% 
(22,5 mm) 

 

0% 
(30 mm) 

 

+100% 
(60 mm) 
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-100% -50% 0% 50% 100% 150%
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σp;c

V
ar

ia
ti

e 
sp

an
n

in
g

/v
er

vo
rm

in
g

 t
.o

.v
. b

as
is

m
o

d
el

 →
 

Variatie breedte voeg t.o.v. basismodel → 

σg;t 

σg;c 
σtus,p 
σp,c 
δres 

(15 mm) (30 mm) (60 mm) 
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Bijlage VII Gemeten ruitmaten in de proefopstelling 
 

 

 
 proefstuk laagpositie

laagdikte
[mm]

laagpositie-
verschil [mm]

laagpositie-
verschil [mm]

1 10,2 min. 44,2 min. 44,6

3 10,1 max. 44,7 max. 45,2

totaal 32,1 min. 45,8 min. 43,7

tussenlaag 0,83* max. 46,7 max. 44,2

45,4 0,7 44,4 0,6

1 9,8 min. 44,2 min. 46,5

3 10,0 max. 44,7 max. 47,1

totaal 31,2 min. 46,6 min. 43,2

tussenlaag 0,75* max. 46,8 max. 43,3

45,6 0,3 45,0 0,3

1 9,8 min. 45,5 min. 45,9

3 9,9 max. 45,5 max. 46,1

totaal 31,2 min. 46,0 min. 44,7

tussenlaag 0,82* max. 46,0 max. 45,8

45,8 0,0 45,6 0,6

1 9,8 min. 45,4 min. 44,5

3 9,9 max. 46,2 max. 45,2

totaal 31,2 min. 45,3 min. 44,7

tussenlaag 0,82* max. 46,0 max. 46,3

45,7 0,8 45,2 1,2

1 10,4 min. 44,4 min. 44,1

3 9,8 max. 45,3 max. 44,6

totaal 31,5 min. 45,0 min. 43,5

tussenlaag 0,60* max. 46,0 max. 45,0

45,2 0,9 44,3 1,0

1 10,5 min. 45,6 min. 44,1

3 10,0 max. 46,5 max. 44,7

totaal 31,8 min. 45,4 min. 44,9

tussenlaag 0,53* max. 45,4 max. 44,9

45,7 0,4 44,7 0,3

10,1

10,0

0,73

gemidd. dikte glaslaag 1

gemidd. dikte glaslaag 3

gemidd. tussenlaagdikte gemiddeld laagpositieverschil 0,6

45,2
gemiddelde diepte terugliggende laag:

0,9

0

1

0,9

0

gemiddelde

boven

onder

0,6

0,7

0

0,8

0,7

0 boven

0,5

1,5

0,2

1,6

onder

gemiddelde

boven

1,1

0,5

gemiddelde

0,2

0,6

0,1

onder0,9

0,6

0,5

G01

G02

boven

onder

gemiddelde

G04

G06

G05

G03

diepte terugliggende laag, 
rechterzijde [mm]

boven

onder

gemiddelde

boven

onder

gemiddelde

0,5

diepte terugliggende laag, 
linkerzijde [mm]

boven

boven

onder

gemiddelde

boven

gemiddelde

onder

gemiddelde

boven

onder

gemiddelde

A  F  M  E T  I N  G E N    P  E R    R  U I T

onder

gemiddelde

boven

onder

gemiddelde

boven

onder

* tussenlaagdikte bepaald op basis van de totale ruitdikte minus zowel de gemeten toplaagdiktes als het gemiddelde van de toplaagdiktes (aanname voor de middenlaagdikte) 
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Bijlage VIII  Werking en kalibratie van de kabelkrachtmeter 
 
De kabelkrachtmeter is ontworpen naar een idee van ir. W.J.J. Huisman: Een kracht loodrecht op de kabelrichting, 
geïntroduceerd door een bout, veroorzaakt opbuiging van een dunne staalstrip. Deze opbuiging is een maat voor 
de normaalkracht in de bout. Bij een constante kabeluitwijking, kan uit een krachtenveelhoek de voorspankracht in 
de kabel bepaald worden. 
 
De bepaling van de voorspankracht in de kabel is als volgt uit te voeren, gebaseerd op een horizontaal gelegde 
kabel met verticale boutverplaatsing (afbeelding VIII.1): 
Afstand tussen linker kabeloplegpunt en hart van de vleugelbout: 99,4 mm; 
Afstand tussen linker kabeloplegpunt en hart van de vleugelbout: 101,5 mm; 

Opbuigende staalstrip, veerstaal:  b =  20 mm;  t = 1,5 mm; ℓ1 = 50 mm; ℓ 2 = 15,5 mm (afbeelding VIII.1): 

 E = 200.000 N/mm2 (veerstaal, bron: Kent’s Mechanical Engineers' Handbook) 
 
De opbuiging van de staalstrip is als volgt te bepalen: 
 

( )
( ) ( )21

2

1

51015

4995
αα

α
α

sinsin
,/arctan

,/arctan
+=

⎭
⎬
⎫

=
=

vspbout FF           (VIII.1) 

( )2

2
1

3
1

23
l

ll

EI
F

EI
F

w boutbout
meetpunt +=   waarin: 3

12
1 btI =             (VIII.2) 

 
Omgekeerd kan de voorspankracht uit de gemeten verplaatsing worden bepaald: 
 

( )223

2
1

3
1 lll

EIEI

meetpunt
bout

w
F

+
= →

21 αα sinsin +
= bout

vsp
FF            (VIII.3-4) 

 
De relatie tussen de gemeten verplaatsing en de voorspankracht in de kabel is lineair, mits de opbuigende staalstrip 
lineair elastisch gedrag vertoont. Om die reden is veerstaal toegepast, dat bij geringe dikte grote vervormingen zal 
vertonen, doch zijn vloeigrens niet bereikt (> 800 N/mm2). De theoretisch bepaalde lijn is licht verschoven op basis 
van de kalibratie, welke uiteindelijk gemiddeld 2,9% afwijking vertoont van de lineaire trendlijn (afbeelding VIII.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Verplaatsing meetpunt →

M eting
Series5
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V
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p
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h
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Verplaatsing meetpunt → 

meting 
trend 
analytisch 

VIII.1 Werkelijke maten van kabelkrachtmeter 
 
VIII.2 Kalibratiediagram 
 

VIII.1 
 

VIII.2 
 

ℓ1 
ℓ2 
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Bijlage IX Voorspankrachten - Numerieke en experimentele resultaten 
 
Kabelnummering van onder naar boven, ofwel van kort naar lang, onderscheid makend tussen links en rechts, als-
mede voor en achter op basis van getoonde aanzichten in hoofdstuk 6. 
 
 
IX.1 Voorspankrachten bij louter eigen gewicht 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.2 Voorspankrachten bij centrische sneeuwbelasting 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.3 Voorspankrachten bij excentrische sneeuwbelasting 
 
 
 
 

kabel-
nummer

kabelkracht; 
voorzijde 

[N]

kabelkracht; 
achterzijde

[N]

kabelkracht; 
voorzijde

[N]

kabelkracht; 
achterzijde

[N]

meetresultaat; 
gemiddeld

[N]

 numeriek
[N]

meetafwijking
[%]

1 87 63 68 66 71 146 -51%

2 426 442 487 330 421 175 +141%

3 206 190 289 259 236 372 -37%

4 693 710 675 650 682 624 +9%

linkerzijde

M  E E T  R  E S U L T  A  T  E N
G E M  I D  D  E L D   &  N  U M  E R  I E  K

rechterzijde

kabel-
nummer

kabelkracht; 
voorzijde 

[N]

kabelkracht; 
achterzijde

[N]

kabelkracht; 
voorzijde

[N]

kabelkracht; 
achterzijde

[N]

meetresultaat; 
gemiddeld

[N]

 numeriek
[N]

meetafwijking
[%]

1 231 241 264 261 249 251 -1%

2 479 520 512 404 479 362 +32%

3 300 281 380 330 323 412 -22%

4 683 672 583 558 624 628 -1%

linkerzijde

M  E E T  R  E S U L T  A  T  E N

rechterzijde
G E M  I D  D  E L D   &  N  U M  E R  I E  K

kabel-
nummer

kracht; 
voorzijde 

[N]

kracht; 
achterzijde

[N]

kracht; 
gemiddeld 

[N]

numeriek 
[N]

meet-
afwijking

[%]

kracht; 
voorzijde 

[N]

kracht; 
achterzijde

[N]

kracht; 
gemiddeld 

[N]

numeriek 
[N]

meet-
afwijking

[%]

1 124 107 116 174 -34% 8 33 21 142 -85%

2 429 454 442 175 +152% 520 363 442 229 +93%

3 177 149 163 323 -50% 391 335 363 430 -16%

4 677 718 697 607 +15% 634 652 643 617 +4%

linkerzijde

M EET D A T A GEM ID D ELD  & N UM ER IEK M EET D A T A GEM ID D ELD  & N UM ER IEK

rechterzijde

IX.1 
 

IX.2 
 

IX.3 
 



|   CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS                           . 

 

188  ||  BIJLAGE IX - RESULTAATOVERZICHT NUMERIEKE & EXPERIMENTELE ANALYSE 

 

 
BIJLAGE X 



                                CILINDRISCHE SCHAALCONSTRUCTIE IN GLAS   | 

 

    

BIJLAGE X – VERVORMINGEN - NUMERIEKE EN EXPERIMENTELE RESULTATEN  ||  189

Bijlage X Vervormingen - Numerieke en experimentele resultaten 
 
X.1 Vervormingen bij centrische sneeuwbelasting 
Naar binnen gerichte verplaatsingen zijn positief gedefinieerd. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X.2 Vervormingen bij excentrische sneeuwbelasting 
Naar binnen gerichte verplaatsingen zijn positief gedefinieerd. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

meting 
voorzijde
[N/mm2]

meting 
achterzijde

[N/mm2]

horiz. -0,79 -0,86

vert. -0,44 -0,51

1,78 1,63

1,11 0,99

1,99 2,19

vert. -0,37 -0,34

horiz. -0,68 -0,69

2

3

4

1,05

2,09

-0,68

1,9

1,2

0,2

0,5

0,3

0,7

0,4

0,8

-0,47

1,70

-0,82

0,91

-0,15

-0,11

knoopgemiddelde
[N/mm2]

verplaatsing per knoop
[mm]

meetafwijking; 
knoopgemiddelde 

[mm]

V E R  G E L I J  K I N  G E X P  E R  I M  E N  T  E E L

1

5

LOC A T IE

knoop-
nummer

N  U M  E R  I E K

2,94

0,91

-0,11

-0,15

-0,35

gemiddelde afwijking:

meting 
voorzijde

[mm]

meting 
achterzijde

[mm]

horiz. -0,61 -0,63

vert. -0,33 -0,38

0,64 0,52

0,80 0,76

2,37 2,54

vert. -0,20 -0,18

horiz. -0,44 -0,46

knoopverplaatsing
[mm]

-0,62

-0,36

0,580,18

-0,05

0,2

2,50

0,50,06

-0,19

-0,45

1,38

0,05

0,78

2,45

0,3

0,4

gemiddelde knoopverplaatsing
[N/mm2]

0,6

meetafwijking; 
knoopgemiddelde 

[mm]

E X P  E R  I M  E N  T  E E L V E R  G E L I J  K I N  G 

-0,07

N  U M  E R  I E K

1,73

4

gemiddelde afwijking:

1,1

0,2

2

1

5

knoop-
nummer

LOC A T IE

X.1 
 

X.2 
 



 O N T W I K K E L I N G  V A N  E E N  M A X I M A A L  T R A N S P A R A N T  C O N S T R U C T I E S Y S T E E M

Een cilindrische glazen schaalconstructie is ontwikkeld, waarbij is gestreefd naar maximale transparantie, voortkomend
 uit constructieve optimalisatie. Het resultaat betreft een systeem met kleine, in het glas geïntegreerde verbindingen,

alsmede heldere, transparante voegen. Diverse toepassingen zijn mogelijk, onder meer overkapping van winkelcentra.
Het systeem wordt in dit rapport nader behandeld, van zijn ontwikkeling tot aan experimentele capaciteitstoetsing.

C I L I N D R I S C H E  S C H A A L C O N S T R U C T I E  I N  G L A S
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