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Knowledge is of two kinds. 

We know a subject ourselves 

or we know where we can find information upon it. 

Samuel Johnson (1709-1784) 
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Samenvatting 

Vanuit de revitalisatieopgave kwam naar voren <lat er in het station van Groningen CS een transparante loopbrug moest 

komen. Het voorstel was om deze van glas te maken. De probleem- en doelstelling is als volgt geformuleerd: 

• Probleernstelling: 

Ontwerp en dimensioneer een transparante loopbrug waarbij de hoofddraagconstructie uit glas bestaat. 

• Doelstelling: 

Het aanreiken van een stuk gereedschap waarmee een zo transparant mogelijke loopbrug van dragend glas 

ontworpen en gedimensioneerd kan worden. 

V oordat er naar glas is gekeken is bekeken waarom er een brug moet komen. 

Doordat de in de jaren 60 gemonteerde tussenvloer tijdens de revitalisatie wordt 

weggehaald, wordt de verbinding tussen de kantoren die links en rechts op de 

stationshal aansluiten verbroken. Hierdoor is het noodzakelijk <lat er een nieuwe 

verbinding in de vorm van een brug komt. De totale overspanning bedraagt 20 m. 

en de bree~te bedraagt 1,2 m. 

Wanneer een constructie van glas wordt gemaakt, dient een constructeur zich te houden aan de, niet materiaalgebonden, 

NEN 6702 voor de belastingen en vervormingen. Daarnaast is er een materiaalgebonden norm voor windbelasting op 

verticaal geplaatst glas, te weten NEN 2608. Aangezien er steeds meer toepassingen van beloopbaar glas zijn is er ook 

een concept voor horizontaal en schuin geplaatst glas: NEN 2608A. 

Naast verschillende samenstellingen kent glas verschillende typen. Ten eerste is er het standaard floatglas <lat zijn naam 

dankt aan zijn productieproces: vloeibaar glas verhardt op een tinnen bad. Ten tweede is er voorgespannen glas. Het 

voorspannen kan op twee manieren gebeuren: chemisch en thermisch. Het voordeel van voorspannen is <lat er een 

drukspanning aan het oppervlak ontstaat die de aanwezige putten en krassen dichtdrukt. Tot slot is er gelamineerd glas. 

Dit is niet een specifiek type, maar een samengesteld pakket platen <lat wordt verkleefd met PolyVinylButyralfolie. Het 

voordeel hiervan is <lat er bij het bezwijken van een glasplaat geen scherven naar beneden vallen, doordat ze aan de 

andere plaat blijven plakken. 

Dat glas bros is, is bekend, maar <lat wil niet zeggen <lat het zwak is. Zo heeft glas een intrinsieke treksterkte van 10.000 

N/mm2 en <lat is meer dan 40 keer de vloeigrens van staal. Toch wordt er van een gemiddelde grensspanning van 50 

N/mm2 uitgegaan, doordat er altijd putten en krassen in het glas aanwezig zijn. Door een plaat op trek te belasten zal er 

ter plaatse van de put een trekspanning ontstaan die vele malen groter is dan de aangelegde spanning. Glasbreuk is dan 

ook niets anders dan het openscheuren van een bestaande barst. Wanneer glas lang belast wordt krijgen de putten en 

krassen de kans om te groeien, waardoor ook de piekspanning ter plaatse van de put zal toenemen. Daarom wordt er 

voor floatglas met een representatieve langeduur treksterkte van 7 N/mm2 gerekend. Wanneer het glas kort wordt 

belast, is er geen kans <lat de scheur gaat groeien, zodat de korteduur treksterkte van floatglas 28 N/mm2 is. Bij 

(thermische) voorspanning ontstaat er een drukspanning aan het oppervlak die een orde van grootte van 185 N/mm2 

heeft. Door de variatie in voorspanning en de invloed van de randafwerking wordt er voor voorgespannen glas met een 

representatieve sterkte van 50 N/mm2 gerekend. De elasticiteitsmodulus van glas is 70.000 N/mm2
• 

Het is mogelijk om te kiezen uit allerlei constructies die een ranke afmeting kunnen hebben. Om de keuze te beperken 

wordt er een beperking opgelegd ten aanzien van de te gebruiken materialen. Alleen staal en glas worden toegepast. 
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Hiermee kunnen verschillende soorten bruggen ontworpen worden: van een prismatische stalen ligger en een 

vakwerkligger met glazen vloer tot een Jawerthsysteem met glazen drukstaven. Uit al de beschreven soorten zijn er 4 

varianten op transparantie met elkaar vergeleken. Maar eerst moet worden beschreven hoe transparantie gemeten kan 

worden. 

Door een constructie met evenwijdige bundels aan te lichten zal er een schaduw ontstaan; dit wordt het dichte 

oppervlak Adicht genoemd. Om deze schaduw kan een vierhoek worden getekend die het omhullende oppervlak Aomh 

wordt genoemd. Uit het quotient van deze 2 ontstaat een term voor de dichtheid van de constructie. Aangezien het hier 

om transparantie-metingen gaat, wordt de dichtheid van I 00% afgetrokken, waardoor een waarde voor de transparantie 

ontstaat. Hoe transparant is glas? Glas kent een LTA-factor die aangeeft hoe doorzichtig, oftewel transparant, het glas 

is. Omdat er voor de transparantieberekening met Adicht wordt gerekend, wordt het glasoppervlak met de factor (1-LTA) 

vermenigvuldigd. 

Gebaseerd op deze definitie van transparantie worden een volledig stalen brug, een volledig glazen brug, een 

vakwerkbrug met glazen vloer en borstwering en een onderspannen glazen wandliggerbrug met elkaar vergeleken. Dit 

wordt gedaan door voor de varianten de dimensies te bepalen voor constructies met 2, 3 en 4 steunpunten; wanneer de 

dimensies bekend zijn kan ook de transparantie worden berekend. Het blijkt dat de volledig stalen brug wint op 

transparantie, doordat staal betere eigenschappen heeft dan glas, waardoor rankere dimensies voldoen. Voor het verder 

uitwerken van de dimensies wordt alleen de volledig glazen brug bekeken. 

Het ontwerpen van een glazen brug valt of staat met het detailleren van de verbinding. Voor de glazen brug is gebruik 

gemaakt van wandliggers die worden gekoppeld, waarbij de koppeling bestaat uit een verticale rij verbindingen in het 

glas. Voor het bekijken van het gedrag van de koppeling is niet de totale rij , maar slechts een verbinding bekeken. Zo 'n 

verbinding bestaat uit een glazen plaat waarin een kunststof ring zit. In deze ring wordt een gat geboord waar een stalen 

pen precies in past. De pen wordt vast gemaakt aan een koppelstuk en kan zodoende de belasting van wand naar wand 

overdragen. Er is gekozen om met behulp van een Eindig-Elementen-Model inzicht te krijgen in de optredende 

piekspanningen. Voordat er een model is gemaakt, is gekeken in de literatuur. Het blijkt dat M.M. Frocht reeds in 1948 

proeven heeft gedaan voor een bakelieten proefstuk. Voor deze proeven is gebruik gemaakt van de Moire-methode en 

als resultaat worden 2 grafieken gegeven, die beide de spanningsconcentratiefactor voor de piekstrekspanning nabij de 

kleinste keeldoorsnede in het glas geven. Met het EEM is geprobeerd om deze grafieken te benaderen. Dit is gelukt, 

zodat met het model uiteindelijk grafieken zijn gemodelleerd voor een verbinding bestaande uit een stalen pen met daar 

omheen een kunststofring die in een glazen plaat zit. Als resultaat worden 2 grafieken gegeven als gereedschap voor de 

constructeur om de optredende piekspanningen in een dergelijke verbinding te 

bepalen. De ene grafiek · geeft de spanningsconcentratiefactor weer voor de 

piektrekspanning in het glas; de andere geeft de spanningsconcentratiefactor 

weer voor de piekdrukspanning in de kunststof. Met deze ontwerpgrafieken kan 

de constructeur de verbindingen in glasconstructies ontwerpen en daarmee 

construeren in glas. 
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Voorwoord 

Zoals de titel al verraadt speelt de afstudeeropdracht zich af in de stationshal van Groningen CS. In 1998 is begonnen 

om het station te revitaliseren waarbij de directie en advisering in handen is van Holland Railconsult. In die 

revitalisatieopgave zit een post voor een transparante loopbrug; de architect had deze brug in glas gedacht. Aangezien 

er momenteel weinig bekend is over construeren in glas was er de wens vanuit Holland Railconsult om bier meer 

onderzoek naar te plegen. Omdat er intern weinig tijd was om dit onderzoek uit te voeren, is dit vertaald naar een 

afstudeerstage binnen het bedrijf. Uit de afstudeeropdracht is bet volgende rapport naar voren gekomen. Om bet rapport 

te begrijpen wordt verondersteld dat de lezer beschikt over kennis van constructief ontwerpen. 

Hoofdstuk 1 tot en met 3 bevatten de probleem- en doelstelling, de situering en een kennismaking met bet materiaal 

glas. In hoofdstuk 4 tot en met 9 warden verschillende brugontwerpen behandeld, die uiteindelijk op transparantie 

getoetst warden. Vanaf hoofdstuk 10 wordt de dimensionering van een glazen brug en met name de verbinding verder 

uitgewerkt. 

Ik wil de begeleiding, van zowel Holland Railconsult als de Technische Universiteit Eindhoven, bedanken voor hun 

kostbare tijd en oprechtheid. Mijn familie en vrienden wil ik bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die en 

vertrouwen dat ze mij alle jaren hebben gegeven. En natuurlijk mag studievereniging KOers niet ontbreken in dit rijtje. 

Met haar vele excursies, interessante lezingen en barrels is bouwkunde voor mij echt gaan leven. 

Erwin ten Brincke 

Eindhoven, april 1999 
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1. Algemene inleiding 

Zoals de titel al verraadt speelt de afstudeeropdracht zich af in de stationshal van Groningen CS. In 1998 is begonnen 

om het station te revitaliseren. In die revitalisatieopgave zit een post voor een transparante loopbrug; de architect had 

deze brug in glas gedacht. Aangezien er momenteel weinig bekend is over construeren in glas was er de wens om hier 

meer onderzoek naar te plegen. 

1.1. Probleemstelling 

Ontwerp en dimensioneer een transparante loopbrug waarbij de hoofddraagconstructie uit glas bestaat. 

1.2. Doelstelling 

Het aanreiken van een handvat waarmee een zo transparant mogelijke loopbrug van dragend glas ontworpen en 

gedimensioneerd kan worden. 

1.3. Plan van aanpak 

Om een handvat te geven, moet aangegeven worden waar de specifieke problemen van een glazen constructie liggen. 

Dit betekent, in het geval van deze afstudeeropdracht, het inzicht verschaffen in de piekspanningen die ontstaan 

wanneer een glasplaat lokaal door een verbinding wordt belast. Daarbij is noodzakelijk dat er ook wordt aangegeven 

welke globale dimensies nodig zijn voor een glazen constructie. Oftewel, hoe groot moeten de doorsnedegrootheden 

zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat beter bekend wordt wat de mechanische eigenschappen van glas zijn. Om te 

kunnen meten of een brug transparant is, wordt ook het begrip transparantie gekwantificeerd. 

Alvorens de brug gedimensioneerd wordt, wordt in hoofdstuk 2 eerst uitleg gegeven over de situering van de brug. 

Informatie over de eigenschappen van glas wordt in hoofdstuk 3 gegeven. Om een glazen brug te kunnen toetsen op 

transparantie is het van belang dat er vergelijkingsmateriaal is. Dit vergelijkingsmateriaal bestaat uit bruggen die op een 

andere wijze zijn geconstrueerd. In hoofdstuk 4 wordt een opsomming gegeven van verschillende wijzen om een brug 

te construeren. Uit de opgesomde bruggen worden er uiteindelijk 4 gedestilleerd. In hoofdstuk 5 wordt de basisvariant, 

een brug volledig opgebouwd uit staal, behandeld. Hierin wordt uitleg gegeven over de hoofddraagconstructie en 

word en enkele aandachtspunten gegeven voor het construeren. V oor hoofdstuk 6 geldt hetzelfde, maar dan voor een 

brug volledig opgebouwd uit glas. Een combinatie van staal en glas wordt in hoofdstuk 7 gegeven: een onderspannen 

glazen wandligger. De basis hiervoor is de glazen brug van hoofdstuk 6, waaraan stalen drukstaven en trekstangen zijn 

toegevoegd. Ook in hoofdstuk 8 wordt een combinatie van staal en glas behandeld: een stalen vakwerkwandligger met 

glazen vloer en borstwering. Een definitie voor transparantie wordt in hoofdstuk 9 gegeven. Deze definitie wordt 

gebruikt om de 4 varianten op transparantie met elkaar te vergelijken. 

Van alle varianten wordt de volledig glazen brug verder uitgewerkt. Dit uitwerken bestaat uit het dimensioneren van de 

toe te passen verbinding. Met behulp van een EEM-programma wordt inzicht verschaft in de piekspanningen in die 

verbinding. In hoofdstuk 10 worden ontwerpgrafieken voor de piekspanning in de verbinding gegeven. In hoofdstuk 11 

wordt de verbinding toegepast in de situatie zoals die in hoofdstuk 2 reeds naar voren kwam. Wat met het 

afstudeerproject bereikt is en bereikt kan worden, wordt in de conclusies en aanbevelingen van hoofdstuk 12 gegeven. 



2. Groningen CS 

In de doelstelling en het plan van aanpak is nog niet beschreven waar de brug gepositioneerd wordt, in de paragraaf 

situering wordt hier uitsluitsel over gegeven. Uit de doelstelling kan ook niet gehaald worden welke eisen de allure van 

het gebouw aan de brug stelt. Om te begrijpen welke positie het stationsgebouw inneemt in vergelijking met andere 

oude stations is een blik in het verleden noodzakelijk. 

2.1 Historie 

De terugblik begint rond 1860 toen tijdens de aanleg 

van de Staatsspoorwegen de uiterlijke vormgeving van 

een stationsgebouw werd vastgelegd. Ook werd de 

grondslag gelegd voor wat een station inhoudelijk 

moet zijn: een representatief ontvangstgebouw dat een 

reiziger alles biedt wat hij nodig mocht hebben (van 

wachtruimte en boeken tot toiletten en zelfs een 

kapper) en waar het contact wordt gelegd tussen de 

spoorwegen en de reiziger. Maar het station moet ook 

een goede verbinding hebben met de overige middelen 

van vervoer. 

De aanleg van spoorwegen en stations was in handen 

gegeven van rijksbureaus, maar de exploitatie ervan 

bleef in particuliere handen. Deze rijksbureaus 

ontwikkelden een voorgeschreven standaardontwerp 

met vijf typen, afhankelijk van de grootte en het 

inwoneraantal van de betrokken plaatsen. Tot dan toe 

kwam er geen particuliere architect aan te pas en overal 

verschenen stations in de zogenaamde 'Waterstaatstijl', 

die varieerden van de eerste tot de vijfde klasse. 

albeelding 2.1: Stations l'", 2•• & 3•• klasse type 

3 

Een station van de eerste klasse is Zwolle (afbeelding 

2.la) dat een indrukwekkende gevellengte van 100 

meter heeft met een hoge ha! als middengedeelte. Een 

station van de eerste klasse onderscheidt zich van 

andere klassen doordat het we! enigszins aangepast 

worden aan de situatie. 

Tweede klasse stations zoals Meppel ( afbeelding 2.1 b) 

onderscheidden zich nog van haar lagere zusters door 

de uitgebreide bagage- en goederenvoorzieningen. Bij 

de derde klasse waar Harlingen een goed voorbeeld 

van is ( afbeelding 2 .1 c) nemen de afmetingen flink af, 

maar houdt het uiterlijk nog de representatie van de 

grotere stations. Bij de vierde en vijfde klasse zoals 

Oisterwijk en Vught blijft er van die representatie 

weinig over (afbeelding 2.2). 

Hoewel latere series van de Staatsspoorwegstations een 

wat minder stijve architectuur hebben, kwam een 

belangrijke ornzwaai pas rond 1890, toen bekende 

architecten als dr. P. Cuypers en dr. E. Cuypers 

opdracht kregen voor het maken van enkele 

belangrijke stations. Omdat de spoorwegen weinig 

invloed ondervonden van de concurrentie van het 

overige vervoer, waren de financiele middelen van 

zo'n omvang dat men fraaie gebouwen met een 

'exclusief aanzien kon betalen. Die stations deden in 

rijkdom aan materiaalkeuze, detaillering en afmetingen 

niet onder voor stadhuizen, musea en andere openbare 

gebouwen. Als eerste in deze serie werd, het nog steeds 

fraaie , Amsterdam CS ontworpen dat qua stijl een 

mengeling van neo-gotiek en neo-renaissance heeft. In 

dezelfde periode werden Den Haag HS (1893), 



Groningen (1894) en 's Hertogenbosch (1896) 

voltooid1
• 

albeclding 2.2: Stations 4" & s•• klasse type 

Het ontwerp van station Groningen komt van de 

architect I. Gosschalk die leefde van 183 8 tot 1907 en 

met dit werk zijn voorkeur voor gotische en 

renaissance gebouwen tot uitdrukking laat komen. Het 

was naast de Westergasfabriek in Amsterdam zijn 

belangrijkste en tevens laatste werk. De opbouw 

bestaat uit blokvormige hoek- en middengedeelten, die 

door langere, !age vleugels met elkaar zijn verbonden 

(afbeelding 2.3). Gosschalk gebruikte opzettelijk bij dit 

station naast Oberkirchener zandsteen de kleurige 

Groningse baksteen. Het exterieur dat door dit 

materiaalgebruik is ontstaan is goed bewaard gebleven; 

de ha! is in 1968 gemoderniseerd waarbij het 

bovengedeelte omgebouwd werd tot sport- en 

ontspanningszaal van de personeelsvereniging. Deze 

daad zou cultureel onsportief genoemd kunnen 

worden2
• 
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albeelding 2.3: Station Groningen (1895) 

2.2 Situering 

Waarom Groningen? De overkoepelde gebeurtenis 

voor het bouwen van een brug is de revitalisatie van 

station Groningen. In deze revitalisatie zit een 

renovatie-opgave waarbij verschillende ruimtes een 

nieuwe indeling krijgen. De meest ingrijpende 

verandering ondergaat de stationshal: in deze 15 meter 

hoge hal zit een tussenverdieping die verwijderd wordt 

zodat de dubbelhoge ruimte, met een plafond van 

papier-mache en wanden met tegeltableaus, weer in ere 

hersteld wordt. Aan beide zijden van de ha! sluiten op 

verschillende hoogte (8,5 en 6,3 meter) 

kantoorvleugels aan waarvan de verbinding, door het 

weghalen van de verdieping, verbroken wordt 

(afbeelding 2.4). Aangezien het noodzakelijk is dat 

deze verbinding stand houdt is er een brug gepland 

waar, van vroeger af aan, ramen met siermetselwerk 

hebben gezeten. Hierdoor ligt het hart van de brug 

ongeveer 3 Yi meter uit de achtergevel. 

2.3 Ontwerpopgave 

De hierboven beschreven brug die twee 

kantoorvleugels met elkaar verbindt, krijgt zijn positie 

in een voormalig raam met siermetselwerk. De breedte 

van de brug kan gelijk zijn aan die van het raam of de 

helft ervan om het beeld van de gevelindeling niet te 

verstoren. Aangezien de verwachting van de 

verkeersintensiteit tussen de kantoorvleugels laag is, 



wordt van de halve breedte 1,2 meter uitgegaan, wat 

ook de transparantie bevorderd. Hoewel de 

verwachting van de verkeersintensiteit laag is schrijft 

de norm NEN 6702 voor verkeersgebieden van 

kantoren een veranderlijke belasting van 3,0 kN/m2 

voor. 

22,0 
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_r-

20,0 

3,5 . 
.. .. .. .. .... -................ , ............ .. 

kantoor . oop rug : ..................................... 
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afbeelding 2.4:: Positie van de brug in doorsnede en plattegrond 

In de doelstelling stond dat er een stuk gereedschap 

gegeven wordt voor de constructeur, waarmee een 

brug van glas gedimensioneerd kan worden. Dit is een 

zeer algemene omschrijving en is niet specifiek voor 

de brug m Groningen. Hierdoor wordt de 

ontwerpopgave niet alleen tot de stationshal van 

Groningen beperkt, maar kan het een breder draagvlak 

vinden bij andere brugontwerpen in glas. 
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3. Glas 

In de architectuur neemt glas een paradoxale positie in door 'er te zijn en er niet te zijn'. Als enige materiaal kan glas 

door zijn aanwezigheid afwezigheid suggereren: een gat in een muur of een leegte tussen constructieve elementen. Het 

is als het ware de antimaterie van de architectuur3
• In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven op de constructieve 

eigenschappen van glas die voomamelijk uit [3] gehaald zijn, indien de informatie uit andere bronnen komt dan wordt 

dat vermeld. 

3.1 Normen 

V oordat een on twerp in constructief glas uitgevoerd 

kan worden zal de constructeur een norm nodig hebben 

om te kunnen toetsen. V oor een constructie in glas 

geldt geen materiaalgebonden norm; net zoals bij de 

gebruikelijke constructiematerialen geldt NEN 6702 

voor belastingen en vervormingen. Er is wel een 

materiaalgebonden norm voor windbelasting op glas, 

te weten NEN 2608 van 1991 en het concept voor 

NEN 2608A vanjuli 1995. 

Het is echter moeilijk om aan een norm te toetsen als 

de materiaaleigenschappen niet bekend zijn. Een van 

de eigenschappen die wel bekend is, is dat glas bros is 

en dat het bij breuk kans op verwonding geeft. Toch is 

die kans op verwonding niet bij elke type glas even 

groot. 

3.2 Glastypen 

Er zijn verschillende glassoorten verwerkt in 

gebruiksvoorwerpen van alledag. Over het algemeen 

zijn dit natronkalk-, silicaat- en borosilicaatglas die 

verwerkt zijn in vensterglas, lampen, TV-buizen en 

laboratoriumglas. Verder zijn er speciale glazen die in 

samenstelling een grote varieteit kunnen hebben omdat 

ze voor speciale doeleinden gebruikt worden, hierbij 

kan aan optische glassoorten gedacht worden4
• 

Natuurlijk zouden de glassoorten die hier boven staan 

uitgediept kunnen worden, maar in het kader van de 

afstudeeropdracht wordt dat beperkt tot het eerste 

glassoort, te weten natriurnkalkglas. Dit glas wordt 

voor vensterglas gebruikt en kent verschillende typen 
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die door een bewerking andere eigenschappen krijgen. 

Het meest bekende type glas is vlakglas dat als ruit 

vaak toegepast wordt. Het productieproces bestaat uit 

vloeibaar glas dat verhardt op een tinnen bad; daarom 

wordt bij voorkeur de term floatglas gebruikt 

(afbeelding 3.1 ). 

Toevoerleiding 
voor inert gas Elektrische stralingsclementen 

Lipstcen Toprollers Tin bad 

afbeelding 3.1: Productieproces van Ooatglas 

Een ander type glas is gehard glas of liever gezegd 

voorgespannen glas; dit voorspannen kan thermisch of 

chemisch gebeuren. Het chemisch versterken kan 

gebeuren door glas in gesmolten zouten te dompelen 

waardoor het oppervlak een andere samenstelling 

krijgt. Bij natronkalkglas gebeurt dat in een bad van 

300°C met gesmolten lithiumzout waardoor de 

natriumionen uitwisselen met de kleinere lithiurnionen. 

Hierdoor wordt aan het oppervlak een laag van 0,01-1 

millimeter gevormd. Na een thermische behandeling 

zal bij kamertemperatuur de buitenste laag onder 

drukspanning komen te staan, waardoor de weerstand 

tegen breken vergroot wordt4
• Waarom de weerstand 

groter wordt zal na de uitleg over thermisch 

voorspannen worden beantwoord. 

Bij het thermisch voorspannen wordt de plaat 

verwarmd, waama de zijden van de plaat snel 

afgekoeld worden door er lucht over te blazen. Doordat 



de kern langzamer afkoelt dan de oppervlakken 

ontstaat er aan het oppervlak een drukspanningslaag 

over een diepte van ±2/9 van de glasdikte. Bij deze 

therrnische variant is er onderscheid tussen 

voorgespannen en versterkt glas; het verschil zit in de 

mate van voorspanning die een directe relatie heeft met 

het opgebrachte temperatuurverschil tussen het midden 

en de oppervlakken. De drukspanning die aan de 

oppervlakke!l ontstaat heeft een grootte yan 150 

N/mm2 bij voorgespannen glas (bij therrnisch versterkt 

is <lat 70 N/mm2
). In het centrum ontstaat een 

trekspanning met een waarde van 60 N/mm2 

(afbeelding 3.2). Bij de productie zal een zekere 

spreiding in de mate van voorspanning optreden. Met 

de aanname <lat er door voorspanning altijd een 

minimum drukspanning van 75 N/mm2 (bij 

voorgespannen glas) en 30 N/mm2 (bij versterkt glas) 

aanwezig is kan de toelaatbare langdurige breuksterkte 

berekend worden. Voor deze landurige sterkte is ook 

de eigen sterkte van belang. Volgens de statistiek is 

een spanning van 10 N/mm2 toelaatbaar (zie paragraaf 

'Faalkans '); NEN 2608A schrijft een maxirnale 

belasting van 7 N/mm2 voor. Voor het vervolg van het 

verhaal wordt van de ongunstige waarde uitgegaan. 

trek druk 
< I :> 

afbeelding 3.2: Spanningsverloop gehar.d glas 

Bij voorgespannen glas wordt de 75 N/mm2 ten 

gevolge van de voorspanning gebruikt om van druk 

naar nul te komen en met een eigen langdurige sterkte 

van 7 N/mm2 wordt <lat samen 82 N/mm2
: 

therrnisch voorgespannen glas: 

• 75 (drukspanning) + 7 (eigen sterkte)= 82 N/mm2 

therrnisch versterkt glas: 

• 30 (drukspanning) + 7 (eigen sterkte)= 37 N/mm2
• 

8 

Door de drukspanning worden de aanwezige krassen in 

het oppervlak dicht gedrukt, deze krassen groeien niet 

totdat de optredende belasting de drukspanning 

overschrijdt. Doordat er een drukspanning in het 

oppervlak ontstaat is het niet toegestaan om 

bewerkingen, zoals boren en slijpen, uit te voeren na 

het voorspannen. Een indicatieve waarde voor de 

afstand tussen het van te voren aangebrachte gat en de 

plaatrand ligt om en nabij 100 millimeter. 

Tot slot van <lit rijtje is er gelamineerd glas, eigenlijk is 

<lit geen type maar een combinatie van een pakket 

glasplaten die verkleefd zijn door polyvinyl

butyralfolie (pvb-folie) of kunsthars. Bij toepassing 

van minirnaal 3 lagen mag een hogere sterkte voor de 

middelste plaat worden aangehouden, omdat deze 

tegen de buitenlucht en beschadigingen beschermd 

wordt. Het komt erop neer dat de beschadiging van de 

middelste plaat niet meer toeneemt na verkleven, zodat 

de plaat minder kans op breken heeft dan de, aan 

verdere beschadiging bloot staande, buitenste platen. 

Een ander voordeel is <lat de kleeflagen voor extra 

gebruiksveiligheid zorgen doordat er bij breuk geen 

glasscherven vanaf komen. Vooral bij dakbeglazing en 

balustraden in een openbaar gebouw moet met deze 

gebruiksveiligheid rekening worden gehouden. 

Als het pakket met pvb-folie verkleefd wordt dan is de 

samenhang zwakker dan met kunsthars. De mate van 

samenwerking kan tussen twee extremen gesteld 

worden: 

• geen overdracht van schuifspanning dus gelijk aan 

een stapel losse platen (afbeelding 3.3b); 

• volledige overdracht van schuifspanning dus een 

massieve plaat (afbeelding 3.3c). 

De mate waarin de platen met elkaar samenwerken 

hangt af van de snelheid van belasten en de 

temperatuur. Om met de eerste te beginnen; bij 

kortstondige belastingen zoals extreme windbelasting 

mag van 100% samenwerking worden uitgegaan, dus 



de equivalente dikte is de totale dikte (t= t 1+t2+t3+ .. +1u) 

wat in afbeelding 3.3a uitgebeeld is. 

a 

~-=<: 
c 

altijd 100% 

b·h 3 
I= __ 1_ 
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albeelding 3.3: Samenwerking tussen gelamineerde platen 

Uit proeven is naar voren gekomen dat er bij 

langdurige belastingen met een kleinere equivalente 

dikte gerekend moet worden. In Zwitserland bij 'The 

Swiss Federal Institute of Technology' zijn proeven 

gedaan met 2 verlijmde glasplaten van elk 10 

millimeter dik, voor station Stadelhofen in Zurich dat 

ontworpen is door dr. S. Calatrava5
• Het onderzoek was 

gericht op het zoeken van een equivalente dikte voor 

het weerstandsmoment om zodoende de spanningen te 

kunnen berekenen. De verplaatsingen zijn gemeten en 

door de relatie tussen vervormingen en spanningen 

konden de resultaten verkregen worden. Ze wezen uit 

dat de vervorming in de tijd toenam bij gelijke 

belasting, wat op kruip duidt. De conclusies die uit het 

onderzoek naar voren kwamen waren dat er bij 

gelamineerd glas met een permanente belasting niet 

van een samengestelde doorsnede uit mag worden 

gegaan, want de weerstand neemt af door het kruipen 

van de tussenlaag. Er wordt zelfs geadviseerd om ook 

bij kortdurende belastingen niet van een samengestelde 

doorsnede uit te gaan, omdat de samenhang na 2 uur 

belasten aanzienlijk gereduceerd is (afbeelding 3.4). 

Voor de extreem korte (stoot)belastingen kan wel met 

een samengestelde doorsnede worden gerekend. 

De tweede invloedsfactor voor de samenhang, 

temperatuur, mag niet groter zijn dan 50°C; deze 

temperatuur kan optreden bij zonwerend glas. 
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cS plutmiddn 8 
[mm] 

4 

IO I 25 3 45 Tijd sinds voile 
bclasting [dagcn] 

albeelding 3.4: Vervorming van 2 verlijmde glasplaten, t=IOmm 

Met deze laatste opmerking wordt een nieuwe bron 

aangeboord wat glassoorten betreft, te weten de 

glassoorten met verschillende ZTA- en LTA-factoren 
' 

hoewel deze in het kader van de afstudeeropdracht niet 

van belang zijn, worden de termen nader verklaard en 

worden enige toepassingen gegeven. De zonnestraling 

die door het raam wordt doorgelaten wordt 

geabsorbeerd door de vloer en wanden en wordt 

omgezet in warmte. Maar dat is niet alle warmte die 

door zonnestraling binnen komt: door het glas wordt 

een deel van de zonnestraling geabsorbeerd. Het glas 

stijgt daardoor in temperatuur en een deel zal door 

langgolvige straling en door convectie in het vertrek 

komen, de rest wordt naar buiten afgegeven. De som 

van het doorgelaten deel en het geabsorbeerde deel dat 

naar binnen afgegeven wordt, heet de 

zontoetredingsfactor ZTA6
. Dus een lage ZTA betekent 

weinig warmte-toetreding. Er zijn verschillende typen 

glas om een lage waarde te halen, namelijk: 

• in-de-massa-gekleurd glas: dit glas bevat 

metaaloxiden en absorbeert daardoor een grater 

deel van de opvallende zonnestraling; 

• reflecterende beglazing: deze beglazing is voorzien 

van een coating die de zonnestraling reflecteert en 

eventueel ook nog de warmteweerstand van de 

beglazing vergroot; 

• gescreende beglazing: door op glas een laagje email 

aan te brengen, is de zonstoetreding te 

verminderen; 



• glas met ge"integreerde zonregulering: dit is 

beglazing waarbij in de spouw lamellen of screens 
.. 7 

z1Jn opgenomen . 

LTA staat voor lichttoetredingsfactor. Deze grootheid 

is het deel van het opvallende zonlicht ( dus niet van de 

zonnestraling) dat de ruimte binnenkomt. Dus een hoge 

LTA betekent dater veel licht binnen komt6. Zo zijn er 

in glas verschillende voorzieningen op te nemen die de 

lichttoetreding be"invloeden: 

• prismatisch geslepen glas; 

• transculente isolatie: kunststof honingraat materiaal 

in de spouw van isolerende beglazing, die de 

warmteweerstand verhoogt en de LTA-waarde 

verlaagt ( dit glas is ondoorzichtig maar geeft wel 

diffuus licht); 

• prismatische elementen in de glasspouw; 

• opalineglas: blank glas waarop een dun laagje 

melkglas is aangebracht, waardoor licht wordt 

verstrooid; 

• glas met vezelmat: door een glasvezelmat van circa 

1,5 tot 3 millimeter dik tussen twee glasbladen aan 

te brengen wordt het licht diffuus gespreid en 

dieper in het vertrek gestuurd; 

• glas met hologrammen: een hologram op een 

glasoppervlak geeft een driedimensionaal effect. 

Met hologrammen is het licht, of een deel daarvan, 

een bepaalde kant op te sturen; 

• reflecterende lamellen: in de spouw van isolerende 

beglazing zijn reflecterende en eventueel draaibare, 

lamellen op te nemen, die de zonnestraling naar 

binnen ofbuiten reflecteren; 

• hoek-afhankelijke folies : op glas is een hoek

afhankelijke, lichtdoorlatende folie aan te brengen, 

die lichtstralen bij een bepaalde invalshoek 

verstrooit en daardoor ondoorzichtig is; 

• dichroYtisch glas: dit is glas dat licht ontbindt in de 

verschillende spectraalkleuren 7• 
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Tot slot van deze paragraaf volgt tabel 3.1 met de 

algemene eigenschappen van glas: 

eigenschap waarde eenheid 

dichtheid p 25,0 kN/m0 

elasticiteitsmodulus E 70000 Nlmm" 

Poisson-constante µ 0,2 -
warmtecapaciteit c 720 J/(kgK) 

lineaire uitzetting a 9.10·0 Ker 

warmtegeleiding /... I W/(mK) 

tabel 3.1: Algemene e1genschappen van glas 

Nu de typen bekend zijn en er enig inzicht in de 

eigenschappen van glas is moet er inzicht verschaft 

worden in het breukgedrag en de faalkans van de 

glastypen. 

3.3 Breukgedrag 

Zoals in de eerste paragraaf al gezegd is, is brosheid 

een eigenschap van glas, maar dat wil niet zeggen dat 

het automatisch breekbaar of zwak is. Zo heeft glas een 

intrinsieke treksterkte van 10-103 N/mm2
• de 
' 

druksterkte is nog een factor 10 hoger. In de praktijk is 

de treksterkte veel lager: voor floatglas wordt met een 

gemiddelde waarde van 50 N/mm2 gerekend wat 

slechts 0,5% van de intrins4eke sterkte is (afbeelding 

3.5). 

O'trek 400 
[N/mm2] 

300 

200 

200 

100 

. 'ioo 

[%] 

afbeelding 3.5: Verschil in materiaalgedrag tussen staal en glas 

Dat deze waarde zo laag is komt door de aanwezigheid 

van putten en krassen in het oppervlak: bij geringe 

spanningen kunnen op deze plekken piekspanningen 



ontstaan die makkelijk tot 200 keer de aangelegde 

spanning kunnen bedragen. Hierdoor zou glas kunnen 

breken. Maar wat is glasbreuk? Het is niets anders dan 

het openscheuren van een reeds bestaande barst aan het 

oppervlak onder invloed van de spanningsconcentratie 

in de tip. Bepalend voor de ontstane trekspanning is het 

product uit de aangelegde trekspanning cr en de (wortel 

uit) barstdiepte: de spanningsintensiteitsfactor. Als 

deze een zekere kritische waarde overschrijdt zal snelle 

breuk plaatsvinden; de barst scheurt verder waardoor 

de barstdiepte toeneemt en daardoor de 

spanningsintensiteit ook, de barst wordt nog groter net 

zo lang tot de barst scheurt met een snelheid van 1500 

mis (afbeelding 3.6). 

cr 
crtip= (2cr.../L)/r 

cr L= putdiepte 
r =radius putpunt 

afbeelding 3.6: Spanningsconcentratie in de tip van een barst 

De kritische waarde van de spanningsintensiteit heet de 

scheurweerstand die voor glas een grootte van 0,76 

MPa--Jm heeft. Hieruit valt terug te rekenen wat de 

kritische treksterkte is bij bekende beschadiging L. 

• spanningsintensiteitsfactor:K1 = cr--JnL 

[Mpa--Jm] 

• scheurweerstand: 

Uit de scheurweerstand en de uiterste waarde voor de 

spanningsintensiteitsfactor en een aangenomen 

beschadiging kan een kritische sterkte gehaald worden: 

• K1 = cr --JnL· 
c ' 

• K1c =0,76MPa--Jm; 

• L = 100 µm; 

• dus crc = 0,76/--J(nL)= 24,3 MPa. 

Als de spanningsintensiteit kleiner is dan 0,76 dan 

treedt geen snelle plotselinge breuk op, maar groeit de 

barst veel langzamer afhankelijk van de 

spanningsintensiteit en de omgeving waarin het glas 

zich bevindt; water bijvoorbeeld vergemakkelijkt de 
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scheurgroei. Bij langzame scheurgroei speelt de 

belastingsduur een cruciale rol: naarmate de 

belastingsduur langer is, is de toelaatbare snelheid 

waarmee de scheur groeit kleiner en moet de 

optredende trekspanning kleiner zijn. De reden dat de 

sterkte afneemt komt door corrosie: een glasoppervlak 

dat een kras onder trekspanning heeft, staat bloot aan 

corrosie die veroorzaakt wordt door vocht. Hoe hoger 

de luchtvochtigheid hoe sneller de sterkte afneemt. 

Corrosie is voor 75% verantwoordelijk voor de sterkte

afname; de materiaalvermoeiing die parallel aan dit 

proces loopt is verantwoordelijk voor de overige 25%. 

De sterkte-afname heeft voor de spanningsintensiteit 

de volgende gevolgen (tabel 3.2): 

tijdsduur K1 inMPa-.Jm 

0 0,76 

I sec 0,72 

I min 0,56 

I uur 0,43 

I dag 0,35 

I maand 0,28 

I jaar 0,25 

30 jaar 0,20 
. . .. 

tabel 3.2: Toelaatbare spannmgsmtens1te1t m de tlJd 

De aanname is dat er geen scheurgroei is als de 

spanningsintensiteit kleiner is dan 0,25. Dit betekent 

dat bij zwaar beschadigd glas met een barstdiepte L= 

1,0 millimeter de landurige belasting niet hoger mag 

zijn dan: 

= cr --JnL· 
c ' 

• K1, lang = 0,25 MPa--Jm; 

• L = 1,0mm; 

• dus crc = 0,25/--J(nL)= 4,5 MPa. 

3.4 Faalkans 

Zoals hiervoor al is aangegeven hangt de kans op 

breuk af van een aantal grootheden zoals de 

aangelegde spanning cr, de beschadigingsgraad Len de 

tijdsduur t. De beschadigingen aan het oppervlak zijn 



statistisch verdeeld en daardoor ook de sterkte. De 

kans op breuk hangt direct af van de kans dat de 

trekspanning met een grote barst kruist. Als het 

oppervlak groter wordt neemt de kans op grotere 

beschadigingen toe, waardoor de sterkte zal afnemen. 

In de vorige paragraaf stond dat de gemiddelde 

treksterkte van floatglas 50 N/mm2 is. Wanneer de 

materiaalfactoren uit onderstaande tabel 3.3 gebruikt 

worden volgt er voor de breuksterkte van floatglas 

onder dynamische belastingen: 

• fmt,u,rep.= 50 N/mm 
2 

• Ym= 1,79 
2 

• dus fmt,u,d= 28 N/mm 

Voor de langdurige toelaatbare sterkte schrijft NEN 

2608A een waarde van 7 N/mm2 voor. Deze waarde 

berust op praktijkervaringen en is wetenschappelijk 

nog niet verklaard. In Engeland wordt een waarde van 

6,6 aangehouden8
• Bij gebrek aan grotere kennis op dit 

gebied wordt van de voorgeschreven 7 N/mm2 

uitgegaan. Ook bestaat er nog weinig inzicht in het 

langeduurgedrag van voorgespannen glas; NEN 2608A 

schrijft een toelaatbare langdurige sterkte van 50 

N/mm2 voor en dat is in tegenspraak met de 75 N/mm2 

die hiervoor gegeven is. Toch zal in 

vervolgberekeningen met de voorgeschreven 50 

N/mm2 gerekend worden. 

• fmt,u,rep.= 185 N/mm 
2 

• Ym= 3,58 
2 

• dus fmt,u,d= 50 N/mm 

materiaalfactor Ym 

(dynamische belasting) 

floatglas, draadglas 

thermisch versterkt 

thermisch voorgespannen 

enkelglas dubbelglas 

( ook gelaagd) 

1,79 2,08 

2,68 3,12 

3,58 4,16 

tabel 3.3: In Nederland geaccepteerde matenaalfactoren 
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3.5 Afmetingen 

In de ovens van de glasindustrie worden in een 

continue proces glasplaten met een vaste maat van 6,00 

bij 3,21 meter gemaakt. Voor gehard glas gelden door 

de beperkingen van de apparatuur grensmaten van 

2,40x4,80 meter. Als er gelamineerde platen toegepast 

worden dan geven de machines nieuwe beperkingen, 

waardoor de maten afnemen tot 2, 17x3,67 meter 

(Saint-Roch). 

Door deze beperkingen in afmetingen ontstaat het 

probleem van koppelen als er een grotere constructie 

gemaakt moet worden. De eerste oplossing die 

hiervoor werd gevonden was een verbinding met 

klemplaten (afbeelding 3.7a). Deze oplossing is niet 

handig vanwege de geringe mogelijkheid tot 

krachtsoverdracht. Gelamineerd glas is in deze situatie 

helemaal niet toegestaan, omdat de pvb-folie er 

simpelweg uitgeperst wordt. 

a: 

b: 

c: 

glas 

ruim gat 

neoprene rubber 

stalen volgplaat 

boutsteel 

gepolijste inkeping 

as 

metalen passtuk 

harde epoxylijm 

kunststofprop 

as in 'pas' 

geboord gat 

albeelding 3.7: a) klemplaten b) star medium c) verend medium 



Een andere mogelijkheid is de kracht in het vlak van de 

ligger overdragen. Het probleem daarbij is dat een 

geconcentreerde last op een bros materiaal komt, maar 

dat kan op twee manieren ondervangen worden. Ten 

eerste door de kracht te spreiden met een star medium 

(afbeelding 3.7b) of ten tweede door een veerkrachtig 

medium (afbeelding 3.7c). Het nadeel van de variant b 

is dat het gat en de vulling niet exact gelijk zijn; als 

oplossing zou een elastische vulling in de spleten 

aangebracht kunnen worden. Het nadeel van variant c 

is de keuze van het juiste materiaal: het moet sterk 

genoeg zijn om de kracht over te dragen en hij moet 

zich verend en verdelend gedragen. De oplossing voor 

het laatste kan de toepassing van nylon of poly-oxy 

methyleen zijn, waarmee een verende en zelfs 

deformeerbare schakel te maken is. Zo kan er een 

waarschuwend effect in de constructie gebouwd 

worden, zodat er met het brosse materiaal glas toch een 

taaie constructie gemaakt kan worden. 

3.6 Brand 

Bij het toepassen van glas als constructief materiaal is 

het niet acceptabel dat de constructie bezwijkt in de 

beginfase van een brand. Glasbreuk, bij brand, ontstaat 

door overschrijding van de kritieke waarde van het 

temperatuurverschil tussen het inwendige en de 

oppervlakken van het glas. Deze waarde is afhankelijk 

van bekende grootheden zoals de trekspanning waarbij 

breuk ontstaat, de uitzettingscoefficient, de 

elasticiteitsmodulus en de temperatuurverdeling 

(afbeelding 3.8). De relatie tussen de toelaatbare 

trekspanning waarbij breuk optreedt en de 

materiaalafhankelijke grootheden en de 

temperatuurverdeling volgt uit een integratie over de 

breedte. Wanneer de afstanden r en s gelijk zijn en 

klein zijn ten opzichte van de totale breedte 2b volgt 

voor de toelaatbare sterkte op de rand: 

• fmi(O,y) = E·a · {T(O,t)-T0} 
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Deze situatie treedt op bij een ruit in een sponning met 

een temperatuur T 0 aan de rand en T voor de rest van 

het oppervlak. De kritieke waarde voor fm1(0,y) is de 

toelaatbare trekspanning langs de randen. 

Van de vier grootheden uit de bovenstaande formule 

zijn er twee een materiaalconstante, namelijk de 

uitzettingscoefficient en de elasticiteitsmodulus. Het 

enige waar praktisch in gevarieerd kan worden is de 

keuze tussen floatglas, versterkt glas of voorgespannen 

glas. Met voorgespannen glas is het mogelijk om 

temperatuurverschillen van 80°C te weerstaan: 

• fm1(0,y) = E·a·{T(O,t)-T0 } ; 

• dus T(O,t)-T0= fmi(O,y)/E·a; 
2 

• met Eglas= 70000 N/mm; 

• a=9· I0-6 K- 1
; 

• en fm1= -50 N/mm2 
( ondergrens voorspanning); 

• T(O,t)-T0 = 80°C. 

x 

T 

To 

temp. 

.. ... . . . -.... : ~: 

,,-Iange ruit 

afbeelding 3.8: Blokverdeling van temperatuur op een ruit 

y 

W anneer de voorspanningsgraad hoger is kunnen 

hogere temperatuurverschillen geYncasseerd worden. 

De elasticiteitsmodulus neemt af naarmate de 

temperatuur hoger wordt, wat onderzocht is door 

Spinner [?]. Zijn metingen gingen tot ±550°C, omdat 

dit de transformatietemperatuur van glas is; boven deze 

waarde wordt het glas al snel vloeibaar. De afname van 

de elasticiteitsmodulus is maar 15% tussen 0 en 520°C, 

van 70000 naar 60000 N/mm2
• 

De afname van de buigtrekspanning is experimenteel 
9 bepaald door B. Vonnegut en J.L. Glathart . Het 

minimum van de buigtrekspanning van floatglas ligt 

bij 200°C, wat een afname van 30% ten opzichte van 

de waarde bij 20°C is. Bij deze temperatuur treedt een 



verhoogde activiteit van spanningscorrosie op, op de 

barstbodem door vocht (afbeelding 3.9). 

Over het gedrag van thermisch gehard glas bij brand is 

weinig bekend. In [3] is wel een aanzet gegeven, maar 

daar straalt de helderheid niet van af. Er wordt gesteld 

dat er bij therrnisch gehard glas sprake is van een 

andere atbouw van de buigtrekspanningswaarde dan 

bij floatglas . Bij floatglas wordt de ondergrens bereikt 

bij 200°C maar door de in het oppervlak aanwezige 

negatieve spanningen bij voorgespannen glas ontstaat 

deze ondergrens niet. Er ontstaat een ontharding 

waardoor er bij een temperatuur van ±520°C het 

therrnisch geharde glas gelijke buigtrekspanning op 

kan nemen als floatglas . Boven de 520°C is de 

belastbaarheid van het glas verwaarloosbaar. 

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 
Temp. [graden Celcius] 

afbeelding 3.9: Verloop van de opneembare 

trekspanning onder invloed van temperatuur 

3. 7 Construeren met glas 

Het streven naar een constructie die volledig uit glas of 

glazen onderdelen bestaat, gaat hand in hand met een 

grote nauwkeurigheid in de detaillering waarbij het 

krachtenverloop, de tolerantie en de beweging goed 

doordacht en voorspelbaar moeten zijn10
• Wanneer 

constructief glas wordt toegepast in combinatie met 

staal is het verschil in breukgedrag essentieel: glas 

heeft geen vloeigebied zoals staal, dus een overtreding 

van de piekspanning betekent volledig bezwijken 

(atbeelding 3.5). 
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Een van de aandachtspunten bij toleranties is de 

maatafwijking van de glasplaat; niet alleen de lengte en 

de breedte zijn van belang, maar ook de mate van 

scheefstand ( atbeelding 3.10)11
• 

afbeelding 3.10: Maatafwijkingen van glas 

Waar bij het construeren met glas, in tegenstelling tot 

andere materialen, rekening mee gehouden moet 

worden, is de grote spreiding in de belastingen en het 

belaste oppervlak. Bij staal en beton zal een 

stootbelasting op een klein oppervlak herverdeeld 

worden, maar bij glas is dat door het brosse 

breukgedrag niet mogelijk. Daarom moeten minder 

voor de hand liggende belastingen bekeken worden: zo 

kan een interieurverzorgster tijdens het dweilen van de 

brug uitglijden en met de punt van de zwabber op het 

glas komen, wat voor een piekspanning op een klein 

oppervlak zorgt, en dat mag niet tot bezwijken Jeiden. 

Belastingen op vloeren worden bepaald volgens art. 

8.2.2 en 8.2.3 van NEN 6702, maar stootbelastingen 

zijn daarin nog niet genormaliseerd. 

Bij het ontwerpen van een glazen constructie is het 

probleem dat er een gebrek is aan gecombineerde 

kennis: er zijn weinig bedrijven die zowel kennis van 

het materiaal als van constructief ontwerpen hebben. 

Als het glas uiteindelijk geplaatst is ondergaat het een 

voortdurende rnicro-kristallisatie, waardoor het na 

verloop van tijd minder doorzichtig wordt. Zo kan de 

mogelijkheid bestaan dat ze na een aantal jaren 

vervangen moeten worden, als ze ervoor nog niet 

beschadigd zijn10
• 

Of het glas de beschadigingen kan weerstaan hangt 

mede af van de plaats waar het optreedt. Een loopvlak 



op twee steunpunten zal er weinig last van hebben, 

omdat de bovenkant op druk belast wordt. Wanneer het 

loopvlak een uitkraging heeft is . er een trekzone 

waardoor een kleine beschadiging kan groeien en 

uiteindelijk tot bezwijken leidt. Dus voor een trekzijde 

kan een hogere treksterkte worden aangenomen als hij 

niet verder beschadigd wordt. 

Het beschadigen kan zelfs gebeuren door het wassen: 

door gebruik van weinig water zitten er naar 

verhouding veel zand en stofdeeltjes in die een 

schurende (lees: krassende) werking hebben. In dit 

kader is het gebruik van veel water paradoxaal omdat 

water de sterkte aantast. 
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4. Beschrijving van transparante brugsoorten 

Teneinde een ordening aan te brengen voor de verschillende transparante brugsoorten worden in dit hoofdstuk de 

constructieprincipes bekeken. Voor deze principes is een beperking opgelegd voor de te gebruiken materialen: alleen 

staal en glas. Hiermee zijn enkele constructieprincipes te definieren: glas hooguit als bekledingsmateriaal, 'structural 

glazing', dragend glas en tot slot een hybride constructie. Om de verschillende constructieprincipes met elkaar te 

vergelijken op transparantie is het noodzakelijk om hiervoor een criterium op te stellen. Maar is transparantie meetbaar? 

4.1 Glas hooguit als bekledingsmateriaal 

Het eerste constructieprincipe in de rij is een 

transparante brug waarbij glas hooguit als 

bekledingsmateriaal fungeert. Uit de beperking in 

materiaalkeuze volgt dat het stalen ontwerpen zijn. 

Hieronder volgen varianten die aan die eis voldoen. 

4.1.1 Prismatische Jigger op 2 steunpunten 

Een omschrijving voor deze variant zou kunnen zijn: 

rechte Jiggers die de volledige 20 meter in een keer 

overspannen, waarbij de doorsnede niet verloopt. 

Oplossingen voor een dergelijke constructie kunnen 1-

profielen, kokers en raatliggers zijn. De afmetingen 

kunnen aanzienlijk afnemen door meerdere 

steunpunten toe te passen, waardoor de transparantie 

kan toenemen. De wijze waarop meerdere steunpunten 

gecreeerd worden kan door rniddel van tuien of een 

evenaarsconstructie (afbeelding 4.1 ). 

II 

II 

II 

II 

II 

afbeelding 4.1: Prismatische ligger op meerdere steunpunten 

4.1.2 Niet-prismatische Jigger 

Het verschil met een prismatische ligger is dat op het 

gebied van materiaal-econornie een gunstiger resultaat 

verkregen kan worden. Door daar waar nodig is meer 
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materiaal toe te passen en andersom wordt het 

krachtsverloop van de constructie leesbaarder. 

4.1.3 Vakwerk 

Normaliter wordt de balustrade bij prismatische liggers 

niet als constructie gebruikt, indien dat wel gedaan 

wordt zou een vakwerkconstructie kunnen ontstaan. Er 

ontstaat dus een integratie: de balustrade dient naast 

veiligheid tevens als constructie. Om een zo 

transparant mogelijke constructie te maken zouden in 

de traveeen kruizen met trekdiagonalen toegepast 

kunnen worden. 

4.1.4 Vierendeelliggers 

Indien de scharnierende verbindingen van de 

vakwerken door momentvaste vervangen worden, zijn 

de diagonalen niet noodzakelijk meer en zo ontstaat de 

Vierendeelligger. Het nadeel is dat er momenten 

ontstaan, maar het voordeel ten opzichte van de 

prismatische liggers is de hogere transparantie en het 

beter benutten van de voorhanden zijnde 

constructiehoogte die ontstaat doordat het BouwBesluit 

een minimale borstweringshoogte voorschrijft. 

4.1.5 Plaatliggers 

De volgende stap, na vakwerken en vierendeelliggers, 

zijn plaatliggers. Hierbij wordt de volledige 

borstweringshoogte uitgevoerd in een stalen plaat. Het 

verschil met de prismatische liggers is dat de 

plaatliggers niet 6nder de brug gepositioneerd worden, 

maar ernaast. Hierdoor wordt er beter gebruikt 



gemaakt van de voorhanden zijnde constructiehoogte. 

In eerste instantie lijkt dit geen transparante brug op te 

leveren, maar wanneer een geperforeerde plaat wordt 

toegepast, kan een interessante oplossing ontstaan. 

4.1.6 Jawerth 

Deze constructie bestaat uit twee gebogen 

voorgespannen draden die op afstand worden 

gehouden door drukstaven of trekstangen (afbeelding 

4.2). Aangezien de voomaamste constructie-elementen 

op trek belast worden kan een zeer transparante 

constructie ontstaan. 

[> 
[> 

drukstaven 

trekstangen 

afbeelding 4.2 : Jawerth met drukstaven of trekstangen 

4.1.7 Boogconstructie 

Bij deze variant zijn er legio mogelijkheden: de brug 

wordt aan de boog gehangen, de brug rust op de boog 

of de brug rust hier ergens tussenin. Om de 

spatkrachten in de hand te houden kan een trekband 

wenselijk zijn (afbeelding 4.3), tenzij een zuivere 

drukboog toegepast wordt. 

trekband om FH 

op te heffen 

afbeelding 4.3: Spatkrachten van een boog 

4.1.8 Onderspannen ligger 

Deze wordt tot slot van het rijtje bekeken. Het grootste 

voordeel van een onderspannen ligger is dat een groot 
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deel van de materialen op zijn capaciteit kan worden 

aangesproken. Door het onderspannen ontstaan er 

buigende momenten in de bovenregel ( dus trek en 

druk), maar door de optredende normaaldrukkracht 

wordt de trek verminderd. Het is daarom logisch om 

een materiaal dat het minste trek kan verduren in de 

bovenregel te verwerken; staal staat bekend om zijn 

hoge treksterkte, maar het gedraagt zich ook goed 

onder druk. 

4.2 'Structural glazing' 

De term staat tussen haakjes, omdat de term 'structural 

glazing' voor iets anders staat dan in het algemeen 

wordt aangenomen. In de zestiger jaren stond het 

namelijk voor een manier van beglazen waarbij geen 

uitwendige aluminium profielen werden toegepast. De 

ramen werden enkel vastgehouden door profielen van 

EPDM, neopreen of siliconenrubber12
• Wat er, in de 

volksmond, eigenlijk bedoeld wordt is dat het glas een 

constructieve functie vervuld, waarbij de glazen niet 

alleen zichzelf dragen, maar ook bijdragen aan de 

krachtsafdracht van het totale systeem. Daarom is het 

beter om te spreken van constructieve beglazing. 

Samengevat: constructieve beglazing is een systeem 

waarbij glas bijdraagt aan de krachtsafdracht, in 

samenwerking met de achterliggende constructie. 

Het woord 'beglazing' neigt naar gevels, maar in dit 

geval wordt het ook voor beloopbare oppervlakken 

gebruikt. Een verschil tussen de toepassing bij gevels 

en vloeren is het verschil in belasting: bij het brugdek 

moet er met 3,0 kN/m2 gerekend warden; om dat met 

een windbelasting te evenaren is er een zeer hoog 

gebouw nodig. Het mag duidelijk zijn <lat bij structural 

glazing de onderliggende constructie voor een 

beloopbaar vlak grotere dimensies nodig heeft dan die 

van een gevelvlak. Er kan gesteld worden dan de 

bijdrage van het glas aan de totale krachtswerking 

klein wordt. 



4.3 Dragend glas 

Wanneer de chronologie van de bovenstaande 

constructieprincipes bekeken wordt, mag het duidelijk 

zijn dat glas een steeds belangrijkere rol speelt, zodat 

een constructie volledig uit glas een logisch vervolg is. 

Maar dit is niet mogelijk, omdat glas niet op een wijze 

te verbinden is zonder stalen verbindingsmiddelen, 

tenzij er met zeer grote dimensies 6f een 

stapelconstructie gewerkt wordt. Daarom moet de term 

'constructie ' als 'hoofddraagconstructie ' gelezen 

worden. 

4.3.1 Liggers 

Het verschil tussen prismatische Jiggers van staal en 

glas is dat er bij glas altijd met een vlakke plaat 

gewerkt moet worden, tenzij een verbinding van lijf

en flensplaat met hoekstaaltjes toegestaan wordt 

(afbeelding 4.4). 

glasplaat 

hoekstaal 

afbeelding 4.4: Samengestelde 1-profielen 

afbeelding 4.S:Voorgespannen, gelaagde glazen liggers7 
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Een voorbeeld van liggers als vlakke plaat is te zien in 

Boedapest in de dakconstructie van de vestiging van 

Nationale Nederlanden/ING-Bank aldaar (afbeelding 

4.5)7. 

Evenals bij het tweede constructieprincipe van 

paragraaf 4.1 kunnen er in glas niet-prismatische 

liggers gemaakt worden. W anneer hiervoor 

voorgespannen glas gebruikt wordt, is reeds in 

hoofdstuk 3 aangegeven dat het zagen v66r het 

voorspannen moet gebeuren. Maar zelfs als er 

voorgespannen wordt zijn er grotere dimensies nodig 

dan bij staal, door de lagere toelaatbare treksterkte en 

de lagere E-modulus. Doordat de afmetingen van de 

platen toenemen kunnen ze als borstwering toegepast 

worden, zodat een nieuwe variant ontstaat. 

4.3.2 Plaatliggers 

Het principe van de plaatliggers berust op het benutten 

van de door het BouwBesluit opgelgde 

borstweringshoogte als constructiehoogte. De platen 

worden op buiging belast, waardoor de gedrukte 

bovenkant de neiging tot plooien kan hebben. Door 

stijve U-elementen, jukken, (van glas) te maken die 

horizontaal door het loopvlak gesteund wordt, wordt 

de 'plooilengte' gereduceerd tot de afstand tussen de 

jukken (afbeelding 4.6). 

loopvlak voor 
horizontale 
stabiliteit 

stijf U-element 

afbeelding 4.6 : Doorsnede van een plaatligger met jukken 



4.3.3 Kokerconstructie 

Wanneer de hoogte of dikte buitensporig groot moeten 

zijn om tot een veilige constructie te komen, kan er 

voor een kokerconstructie gekozen worden. Het 

voordeel is <lat het dak en de vloer bijdragen aan het 

traagheidsmoment van de totale constructie. Tevens 

wordt de horizontale belasting verdeeld naar twee 

vlakken in plaats van een, namelijk het onder- en 
bovenvlak. Beide vlakken weerhouden de wanden 

ervan om te gaan plooien. 

4.4 Hybride constructie 

Van Dale geeft de volgende definitie voor hybride: "1) 

kruisingsproduct, bastaard 2) iets <lat uit heterogene 

elementen bestaat". In de constructiewereld komt <lat 

neer op een hoofddraagconstructie die uit verschillende 

materialen is samengesteld. Dit betekent concreet <lat 

er dragende elementen zijn van zowel staal als glas die 

samen de hoofddraagconstructie vormen. 

4.4.1 Vakwerken 

Aangezien glas beter bestand is tegen druk dan trek 

kunnen in een vakwerk de drukdiagonalen van glas 

gemaakt kunnen worden. Een dergelijke constructie is 

reeds gemaakt in het kantoor van Zwitserleven 

(afbeelding 4.7)7
• De diagonalen van een 

vakwerkligger zouden ook door een glazen plaat 

vervangen kunnen worden. 

afbeelding 4.7: Glazen drukstaven in een vakwerkligger7 
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4.4.2 Nagespannen glas 

Zoals bekend kan glas slecht tegen trek. Door op een 

dusdanige manier te construeren <lat glas altijd onder 

druk staat, kan tot een materiaaleconomische oplossing 

gekomen worden (afbeelding 4.8a,b). 

Een voordeel van staal in de constructie is de 

veiligheid die het geeft door als tweede draagweg 

aanwezig te zijn. W anneer een glaspaneel zou breken 

dan zorgt het staal ervoor <lat de constructie blijft 

hangen; de vervormingen kunnen dan aanzienlijk zijn, 

maar de constructie bezwijkt niet. 

In het verlengde van nagespannen ligt onderspannen 

glas. Het nadeel is <lat er een grotere constructiehoogte 

nodig is en <lat er meer elementen nodig zijn, omdat er 

een koppeling (lees:drukstaven) van de kabel naar het 

glas moet komen (afbeelding 4.8c). 

r glasr spankabel 

afbeelding 4.8: a) nagespannen glas, enkele spankabel b) 

nagespannen glas, dubbele spankabel c) onderspannen glas 

4.4.3 Plaatliggers 

De plaatliggers die m paragraaf 4.3, dragend glas, 

voorgesteld werden kunnen ook als hybride constructie 

gemaakt worden. Zo zou het borstweringspaneel nog 

steeds van glas kunnen zijn, terwijl de stijve U

elementen in staal uitgevoerd worden. Hierdoor nemen 

de afmetingen van het element aanzienlijk af, waardoor 

een transparantere constructie kan ontstaan. 



4.5 Uitwerking 

Uit al deze varianten moet een keuze worden gemaakt 

voor nadere beschouwing, waarmee uiteindelijk het 

meest transparante ontwerp naar voren moet komen. 

Als basissituatie wordt een brug bestaande uit 

prismatische stalen liggers genomen die wordt 

uitgewerkt voor een verschillend aantal steunpunten. 

Recht tegenover de volledig stalen brug staat de 

volledig glazen brug. In de uitwerking wordt naar een 

systeem gezocht waarbij de doorsnede van een glazen 

plaatligger zo doelmatig mogelijk gebruikt wordt. 

Een combinatie van staal en glas kan gebruikt worden 

in een onderspannen ligger: staal voor de spankabel en 

glazen platen voor de buigstijve ligger. 

Een iets minder spectaculaire, doch interessante 

constructie kan een vakwerk zijn. Bij deze variant zal 

glas als vloerconstructie en als bekledingsmateriaal 

voor de wand dienen; het beeld dat dat oplevert zal in 

hoofdstuk 8 naar voren komen. 
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5. Volledig stalen loopbrug 

Om vertrouwd te raken met de loopbrug wordt eerst een verkenning met het materiaal staal gemaakt. Met deze 

verkenning kan inzicht worden verschaft in optredende belastingen en mogelijke stabiliteitsproblemen. Na de 

verkenning worden er andere varianten bekeken. Zo komt in hoofdstuk 6 een volledig glazen loopbrug aan bod en in de 

daarop volgende hoofdstukken worden beide materialen gecombineerd. Voor alle varianten geldt dat de dirnensies voor 

2, 3 en 4 steunpunten berekend worden, maar dat komt verderop in hoofdstuk 9 naar voren. 

5.1 Constructieopbouw 

Het uitgangspunt voor de brug is een opbouw met 2 

stalen Jiggers die de volledige lengte van 20 meter 

overspannen. Aangezien dit voornamelijk buiging 

oplevert, wordt voor een profiel gekozen die hier bij 

past: een 1-profiel. Op of aan deze 1-profielen worden 

de overige onderdelen gemonteerd (afbeelding 5.1). Zo 

ligt op de liggers een stalen roostervloer met een 

breedte van 1200 millimeter. De brug is nu beloopbaar, 

maar nog niet veilig genoeg, omdat er geen balustrade 

en borstwering aanwezig zijn. De balustrade zit vast 

aan de baluster, tevens zit er tussen de liggers, ter 

plaatse van de balusters, een regel. Door de balusters 

en de regels momentvast aan de Jiggers te bevestigen 

ontstaat een U-vormig buigelement, dat juk genoemd 

wordt. Omdat er tegen de balustrade gedrukt wordt, 

komt er buiging in het juk, zodat ook voor het juk van 

een 1-profiel kan worden uitgegaan. Maar in verband 

met het lassen van een schotje in de hoek van de ligger 

is het, uitvoeringstechnisch gesproken, verstandiger 

om voor een T-profiel te kiezen. Dat buiging niet 

automatisch tot een 1-profiel leidt bewijst de 

balustrade: een balustrade moet naast veiligheid ook 

bruikbaarheid in zich herbergen. Een 1-profiel is niet 

gebruiksvriendelijk, zodat voor een ronde buis wordt 

gekozen. 

Wat hierboven besproken is, heeft voornamelijk 

betrekking op de verticale vloerbelasting, maar naast 

de verticale is er ook een horizontale. Deze horizontale 

be lasting wordt als percentage van 10% aangenomen 

van de verticale, die volgens artikel 8.2.2.ld van NEN 
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6702 wordt voorgeschreven voor tribunes. Om er zeker 

van te zijn dat de horizontale stabiliteit niet 

maatgevend wordt, worden de liggers in het vloervlak 

gekoppeld, door tussen de regels van het juk 

trekdiagonalen toegepast. 

Hierdoor ontstaat er voor het vloerveld een 

vakwerkligger; een logisch gevolg hiervan zou 

eenzelfde toepassing voor de stijlen van de jukken 

kunnen inhouden, zodat er samenwerking tussen de 

boven en onderregel kan optreden. Maar dat is een 

inbreuk op het basisprincipe zoals hierboven gesteld is; 

een hoofddraagconstructie opgebouw uit vakwerken 

wordt in hoofdstuk 8 behandeld. Al met al kan een 

oplossing met stalen liggers er als afbeelding 5 .1 

uitzien: 

balustrade rond 50-4 
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albeelding 5.1: Constructieopbouw met stalen liggers 
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5.2 Veldverdeling in lengterichting 

De jukken staan op een zekere afstand van elkaar die 

voor verschillende aantallen steunpunten andere 

afmetingen hebben. De oorzaak is een samenspel van 

indeelbaarheid, bruikbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Bij een ligger op 4 steunpunten is het wenselijk dat de 

brug deelbaar is in 3 stukken (afbeelding 5.2). Voor de 

positie van de steunpunten wordt de verdeling 

aangehouden zoals die door Gosschalk in het plafond 

is aangegeven. Dat betekent 2 velden van 5,55 en een 
veld van 8,68 meter. 

2 steunpunten, 
I veld 

atbeelding 5.2: Veldverdeling voor 2, 3 & 4 steunpunten 

De velden worden verdeeld in een aantal traveeen; bij 

deze verdeling is het van belang <lat er voldoende 

traveeen zijn om minimale dimensies te krijgen voor 

de jukken en de balustrade en om zo weinig mogelijk 

traveeen zijn om het aantal jukken te beperken. 

Hoewel kleine dimensies een positieve invloed hebben 

op de transparantie moet hier toch voorzichtig mee 

worden omgesprongen. Het blijkt namelijk <lat de 

positieve invloed op de transparantie door een afname 

van de jukdimensies teniet kan worden gedaan door 

vermeerdering van het aantal. 

Uiteindelijk is gekozen voor een verdeling in 3 

traveeen voor de kleine velden en in 4 traveeen voor 

het grote veld. 

Bij een ligger op 3 steunpunten komt het 

rniddensteunpunt exact in het midden van de 

overspanning. Er wordt een even aantal traveeen 
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nagestreefd, zodat de ligger in 2 gelijke stukken te 

delen valt. Om dezelfde redenen als bij de variant op 4 

steunpunten wordt ook voor de variant op 3 

steunpunten het grote veld in 4 en kleine veld in 3 

stukken opgedeeld. Hetzelfde geldt voor de variant op 

2 steunpunten. 

Voor de hoofddraagliggers van alle varianten geldt <lat 

er rekening moet worden gehouden met instabiliteit 

· van de flens, die optreedt door een te · grote 

' drukspanning in de flens . Van invloed hierop is de 

ongesteunde lengte van de flens, oftewel de afstand 

tussen de jukken. 

5.3 Krachten nader beschouwd 

Alle zege kome van boven, zodat voor het nader 

bekijken van de verschillende krachten bovenaan bij de 

balustrade wordt begonnen. 

Mensen kunnen tegen de balustrade leunen of zich 

eraan vastgrijpen als ze vallen. Hierdoor heeft NEN 

6702 een aanname voor ' relingen en balustraden, 

leuningen en wanden ter plaatse van een 

niveauverschil' opgenomen in artikel 8.2.6. In het 

eerste geval, personen die tegen een balustrade leunen, 

wordt een lijnlast van van 0,5 kN/m aangehouden; in 

het tweede geval moet met een puntlast van 1 kN 

gerekend worden. 

< > 

atbeelding 5.3: Belastingafdracht in breedte-richting 

De mensen die zich op de brug bevinden geven een 

verticale druk. Omdat voor de vloer voor de kleinste 

overspanning wordt gekozen, draagt de (rooster)vloer 

zijn last in breedterichting af naar de Jiggers. Hierdoor 

komt er op de liggers een verticale lijnlast ( afbeelding 

5.3). Naast deze verticale wordt ook een horizontale 



belasting meegenomen als percentage van de verticale; 

als referentie is van een percentage van 10% uitgegaan 

die volgens artikel 8.2.2. ld wordt voorgeschreven voor 

tribunes. 

5.4 Eisen 

Zoals bij iedere constructie moet ook de loopbrug 

voldoen aan de eisen ten aanzien van sterkte en 

stijfheid. Om met de laatste te beginnen moet de 

constructie voldoen aan de eisen van de maximale 

doorbuiging, zoals die in NEN 6702 omschreven staan. 

Voor de totale doorbuiging van een vloer geldt een 

maximum van 0,004-L; voor de bijkomende 

vervorming geldt een maximum van 0,003-L. 

Aangezien de brug een lengte van 19,8 meter heeft 

betekent dat 79 respectievelijk 59 millimeter. 

Maar naast de eisen voor de statische belasting is er 

ook een eis met betrekking tot het in trilling brengen 

van de brug. Voor vloeren waar veel op wordt gelopen 

mag de eerste eigenfrequente niet lager zijn clan 3 Hz. 

Aan deze eis behoeft niet te zijn voldaan indien de som 

van de representatieve waarden van de permanente en 

momentane belasting ten minste 5,0 kN/m2 is. Maar 

het ontwerpen van een transparante brug komt overeen 

met het streven naar een zo rank mogelijk ontwerp, 

waardoor de 5,0 kN/m2 voor de permanente belasting 

niet gehaald wordt. Wat heeft de eigenfrequente van 3 

Hz als gevolg voor de vervorming? De eigenfrequentie 

wordt bepaald aan de hand van de formule: f. = ~ . 
Hierin is 8 de grootste uitbuiging van de constructie en 

a de getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht 

op het constructiedeel. De vervorming 8 volgt uit de 

belastingen en a wordt voorgeschreven door bijlage 

A.4 van NEN 6702. Het uitgangspunt voor het ontwerp 

is een Jigger op twee scharnierende steunpunten, zodat 

de norm een waarde van 0,315 mis2 voor a voorschrijft 

indien de massa gelijkmatig verdeeld is over de hoogte 
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(afbeelding 5.4). Voor de vervorming kan het 

maximum bepaald worden door de bovenstaande 

formule om te schrijven naar: o = -;.. , zodat een 
f. 

waarde van 0,035 meter oftewel 35 millimeter volgt. 

albeelding 5.4: Waarde voor a volgens NEN6702 

Bij de eisen voor de sterkte mag in eerste instantie de 

maximale buigspanning niet overschreden worden. 

Daarnaast is het van belang <lat er geen 

instabiliteitsverschijnselen optreden. Zo kan het juk 

gaan kippen doordat de kritische waarde op een punt in 

het T-staal te groot wordt en kan de flens van de 

hoofddraagliggers kippen doordat de ongesteunde 

lengte te groot is. Om even op de zaken vooruit te 

!open zal het kippen van de bovenflens bij een 

vakwerkconstructie overeenkomen met het knikken 

van de bovenregel en bij een constructie opgebouwd 

uit glazen wandplaten met het kippen c.q. plooien van 

de bovenrand. 

5.5 Uitvoering 

Hoewel er tegenwoordig een tendens is dat er op de 

bouwplaats steeds meer gelast wordt, wordt er voor de 

uitvoering van de brug uitgegaan van !assen in de 

fabriek en bouten op de bouwplaats. Bij het vervoer 

van de fabriek naar de bouwplaats moet het gelaste 

bouwdeel een dusdanige afmeting hebben <lat het 

vervoerd kan worden. Daarom wordt alleen het 

vloerveld in de fabriek gemaakt. Dit betekent <lat de 2 

hoofliggers, de regels van de jukken en de 

trekdiagonalen van de vloer als een geheel op de 

bouwplaats komt. De rest, <lat wil zeggen de 

roostervloer, de balusters, balustrade en 



borstweringselementen, wordt op de bouwplaats 

aangebracht. 
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6. Volledig glazen loopbrug 

Omdat glas doorzichtig is ligt het voor de hand om een ontwerp voor een transparante loopbrug ook in glas te maken. 

Het uitgangspunt voor de volledig glazen loopbrug is dat de dragende delen van (gehard) glas zijn. Daarbij worden in 

eerste instantie de verbindingen buiten beschouwing gelaten. Deze worden vanaf hoofdstuk l 0 behandeld. 

6.1. Constructieopbouw 

Zoals hierboven is vermeld, worden de dragende delen 

van glas gemaakt. Gezien het productieproces en het 

aanbod van glasproducten, ligt het voor de hand om 

van constructie-elementen uit te gaan, die 

samengesteld zijn uit delen met een rechthoekige 

doorsnede. De vorm die de minste problemen oplevert 

is een enkele vlakke plaat, hierbij zijn er geen 

problemen van elementen die op elkaar aan hoeven te 

sluiten en blijven de doorsnede-grootheden simpel te 

berekenen. De doorsnede-grootheden nemen toe 

wanneer de platen verticaal worden gezet. Aangezien 

het de bedoeling is om een zo transparant mogelijke 

constructie te maken ligt het voor de hand om een zo 

klein mogelijke afmeting na te streven. Dit kan 

bewerkstelligd worden door voor de 

hoofddraagconstructie van zo groot mogelijke 

doorsnede-grootheden gebruik te maken. 

In hoofdstuk 4.3 . l is reeds gesteld dat voor glas grotere 

afmetingen nodig zijn dan bij staal en daarom kan het 

nuttig zijn om de door het BouwBesluit opgelegde 

borstweringshoogte als constructiehoogte te gebruiken. 

Hierdoor ontstaat een constructie-opbouw met aan 

weerszijden van het loopvlak een wandligger. Voor het 

loopvlak wordt een vlakke plaat toegepast. Essentieel 

daarbij is de vraag of de vloerplaat schuifvast aan de 

wandligger is verbonden of niet. Als dat niet het geval 

is dan bestaat de hoofddraagconstructie uit 2 

wandliggers, als hij schuifvast verbonden is dan heeft 

de hoofddraagconstructie een U-vormige doorsnede 

(afbeelding 6.1). Deze laatste variant heeft gunstigere 

eigenschappen dan de eerste. 

27 

glazen ligger op 2 steunpunten 

~ 

vloer en wandligger 
werken niet samen 

.(o .. fJ>:M, 

vloer en wandligger 
schuifvast verbonden 

afbeelding 6.1: Samenwerking vloerplaat en wandliggers 

6.2. Niet-schuifvast verbonden vloer en wand 

Het principe van niet schuifvast verbonden vloer- en 

wandplaten houdt in dat voor de verticale 

krachtsafdracht alleen van de wandplaten mag worden 

uitgegaan. Doordat de vloerplaten aan de wandplaten 

hangen geven ze de belasting door aan de wandplaten. 

6.2.1. Vloeroverspanning 

In hoofdstuk 3.5 is al gezegd dat glas in beperkte 

afmetingen geproduceerd kan worden. Zo geeft het 

harden van glas een beperking tot 2,40 bij 4,80 m. en 

lamineren 2, 17 bij 3,67 m. Dit betekent dat de 

overspanning van 19,8 meter niet in een keer gehaald 

kan worden. Om de losse delen samen te stellen tot een 

ligger met de geeiste lengte, wordt een juk als 

verbindend element gemtroduceerd. In dit geval is het 

juk een glazen element met een U-vormige doorsnede, 

waaraan de vloerplaten en de wandliggers gemonteerd 

kunnen worden (afbeelding 6.2). Op afbeelding 6.2 is 

te zien dat de wandliggers niet tegen het vlak van het 

juk gemonteerd worden, maar aan de zijkanten, omdat 

door buiging van de wandligger trekkrachten loodrecht 

op het vlak van het juk komen. Aangezien het juk uit 



gelamineerde platen opgebouwd wordt, kan door de 

trekkracht de pvb-folie (=hechtlaag) loslaten. Wanneer 

de wandplaten aan de binnen- of buitenkant van het juk 

worden gemonteerd, kunnen de wandplaten in hun 

eigen vlak worden doorgekoppeld en worden de 

trekkrachten op het juk vermeden. Hierdoor ontstaat 

een doorgaande ligger. 

, I 

doorsnede zijaanzicht 

albeelding 6.2: Opbouw van juk, wand- en vloerplaten 

De vloerplaten zouden van juk naar juk kunnen 

overspannen, maar dan wordt er niet over de korste 

richting overspannen, waardoor grotere dimensies 

nodig zijn. 

In afbeelding 6.2 hangen de vloeren aan de 

wandliggers, wat gunstiger is dan een variant waarbij 

de vloer van juk naar juk spant. Bij de laatste geven de 

vloerplaten hun belasting via de jukken af aan de 

wandplaten. Dit heeft een paar nadelen. Ten eerste 

geeft het afdragen van de krachten via het juk naar de 

wandplaten grote piekspanningen ter plaatse van de 

verbinding. Wanneer de vloer over de volle lengte aan 

de wandplaten wordt gehangen dan is er geen sprake 

van die piekspanning. Ten tweede wordt een moeilijke 

weg gekozen wanneer van juk naar juk wordt 

overspannen: er hoeft maar 1,2 meter (=vloerbreedte) 

overspannen te worden, waarom meer overspannen 

dan nodig? Ten derde heeft het gevolgen voor de 

transparantie: door de grotere overspanning zal een 

dikker vloerpakket nodig zijn, waardoor de 

transparantie afneemt. 

Daarom wordt gekozen voor een constructie waarbij de 

vloer van wandplaat naar wandplaat overspant. 
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6.2.2.Horizontale stabiliteit 

Het vloerveld verzorgt de stabiliteit in horizontale 

richting; dit wordt bewerkstelligd door de 

schijfwerking van de vloerplaten, mits de onderlinge 

koppeling daarop wordt ontworpen. De horizontale 

belasting die aangenomen wordt is een percentage van 

de verticale be lasting, in dit geval wordt 10% 

aangehouden die volgens NEN 6702 artikel 8.2.2.ld 

wordt voorgeschreven voor tribunes. 

6.2.3. Veldverdeling in lengterichting 

Het is de bedoeling om de constructie op te bouwen uit 

platen van gelamineerd, gehard glas. De maximale 

plaatafmeting is daarom 2, 17 bij 3,67 m. Omdat de 

totale lengte van de brug 19,8 meter is, moet hij , 

afgerond op hele platen, minimaal uit 6 traveeen 

bestaan. Vanuit stabiliteitsoverwegingen kunnen 

andere eisen naar voren komen: wanneer smalle hoge 

wandplaten worden toegepast dan is de kans op kip 

groot; door meer stijve jukken toe te passen neemt de 

kans daarop af. Wanneer hogere platen worden 

toegepast, dan neemt de verhouding plaathoogte

vloerlengte toe, waardoor het instabiliteitsverschijnsel 

plooi de overhand kan nemen. Bij het berekenen van 

de instabiliteit wordt er vanuit gegaan dat er geen 

samenwerking is tussen de platen voor de 

doorsnedegrootheden om de zwakke as (afbeelding 

6.3). De reden hiervoor is dat bij een langdurige 

belasting er niet op samenwerking tussen de platen 

mag worden gerekend (zie hoofdstuk 3.2). Wanneer 

een enkele plaat op kip bezwijkt dan werkt hij niet 

meer mee in de krachtenafdracht, waardoor de 

belasting op de rest van de platen groter zal worden. 

Deze zullen daarom ook ten gevolge van kip 

bezwijken. 



h 

buig-as 

A= 3·ht 

I, =3·f2ht3 

W,=3 · iht 2 

afbeelding 6.3: Doorsnedegrootheden om de zwakke as 

6.3. Schuifvast verbonden vloer en wand 

Bij schuifvast verbonden wand- en vloerplaten werken 

beide onderdelen samen in de krachtsafdracht. De 

doorsnedegrootheden zullen door het verschuiven van 

de neutrale lijn toenemen. Het traagheidsmoment zal 

met een factor 3 toenemen en het weerstandsmoment 

ongeveer met een factor 2 (afbeelding 6.4). 

·11 II II II -u -~ ~ 2W3 W2 
neutrale lijn · · .. · - .. · .. .. .. · 

h73 .. .. .. ... -~......... . W2 _ 
- _t - _t 

b b 
vloer en wandligger 
schuifvast verbonden 

vloer en wandligger 
werken niet samen 

Ste!: b=h en t<<h, clan worden de doorsnedegrootheden: 

I - 3 h3 
schuifvast - 6 t 

w - 3 h2 
schuifvast - 4 t 

I _I h3 
/os - 6 1 

w. = _31 th2 
/os 

afbeelding 6.4: Verschuiven van de neutrale lijn 

6.3.1. Balustrade 

Voordat de detaillering van de verbinding tussen vloer 

en wandligger verklaard kan worden moet een 

specifieke belasting gefutroduceerd worden. Het betreft 

de horizontale belasting voor ' relingen en balustraden, 

leuningen en wanden ter plaatse van een 

niveauverschil' volgens artikel 8.2.6 van NEN 6702. 

Deze belasting grijpt aan de bovenkant van de 

borstwering aan. Gezien de opbouw van de wanden is 

het niet verstandig om deze belasting daarop te laten 

aangrijpen, omdat deze dan om de zwakke as belast 

worden. Door een buigstijve balustrade boven de 

wandliggers te plaatsen wordt het probleem omzeild. 
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Er zou een glazen balustrade aangebracht kunnen 

worden; doordat glas zwakker en slapper is dan staal 

zal het tot niet-gebruiksvriendelijke dimensies leiden, 

zodat voor een stalen buis wordt gekozen. Deze buis 

wordt scharnierend tegen het juk bevestigd, omdat een 

momentvaste verbinding een trekspanning loodrecht 

op het vlak van het juk tot gevolg heeft, waardoor de 

pvb-folie los kan laten. 

6.3.2. Vloerveld 

In afbeelding 6.4 is de schuifvaste verbinding tussen de 

wandplaten en vloerplaten als een pianoscharnier 

geschematiseerd. Dit is gedaan, omdat bij een 

momentvaste verbinding zeer grote afmetingen nodig 

zijn om de horizontale belasting van de balustrade op 

te nemen. De wanden kunnen nu omvallen, maar dat 

wordt opgevangen door de jukken die ter plaatse van 

de koppeling tussen de traveeen zitten (zie afbeelding 

6.2). De jukken dragen de krachten aan de balustrade 

over. 

Het verschil met de niet-schuifvast verbonden wanden 

en vloer is dat de vloer een extra belasting moet 

overdragen. Naast de krachtenafdracht van de 

vloerbelasting in breedterichting moet de vloer 

meehelpen om de totale belasting in lengterichting naar 

de opleggingen af te voeren (afbeelding 6.5). Dit is 

ongunstig, omdat het een extra trekbelasting betreft. 

afbeelding 6.5: Belasting-afdracht richtingen 



Het schuifvast verbinden moet mechanisch worden 

opgelost, omdat niet op samenwerking tussen de met 

pvb-folie verlijmde glasplaten mag worden gerekend, 

doordat de vloer onderhevig is aan een langdurige 

belasting. Hierdoor zullen de lagen ten opzichte van 

elkaar gaan schuiven. Om dit op te lossen zou een 

deuvel- of een pen-gat-verbinding toegepast kunnen 

worden (afbeelding 6.6). 

doorsnede v 

Pen-gat-verbinding 

,], zijaanzicht 

pen-gat-verbinding met kunsto 

,-~ -~~ ... 
loopvlak . r ! 

doorsnede 

Deuvelverbinding 

doorsnede 

I 

I 

I I i·- . - . - . - . - . - . - . - ·- ·-· - ·- · - i 

~s;J \ r 'ib-l 
!~ ~ ! 
' - ! 

zijaanzicht 

albeelding 6.6: Pen-gat- en deuvelverbinding 

6.3.3. Krachtwerking totale doorsnede 

Het mag duidelijk zijn dat ter plaatse van de koppeling 

tussen wandplaten, vloerplaten en juk op 

samenwerking gerekend kan worden. Dit betekent dat 

de doorsnede als een geheel werkt. Ook ter plaatse van 

het midden van de wandligger; waar de bovenrand 

ongesteund is en de platen slechts door pvb-folie 

verbonden zijn, mag op volledige samenwerking 

gerekend worden, omdat de platen evenwijdig aan hun 

vlak belast worden. Het maakt daarbij niet uit of het 

om het opnemen van het moment ten gevolge van de 

verticale ofhorizontale belasting gaat (afbeelding 6.7): 
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spanning in vloerplaat 

spanning in 
wandligger 

1: moment t.g.v. 
horizontale belasting 

2: moment t.g.v. 
vertikale belasting 

albeelding 6.7: Spanningen in samengestelde doorsnede 

In tegenstelling tot de niet-schuifvast verbonden 

variant is er geen kans op kippen van het profiel. 

Doordat de verticale krachtsafdracht via de zwakke as 

van de samengestelde doorsnede verloopt, is het 

uitgesloten dat het profiel om de sterke as gaat kippen. 

W el moet er rekening worden gehouden met lokaal 

plooien van de individuele wandliggers tussen de 

jukken. De randvoorwaarden voor deze wandliggers 

zijn dat ze 3-zijdig gesteund zijn; dit probleem kan 

opgelost worden met artikel 13.6 van NEN 6771 

(afbeelding 6.8): 

j II 01ll 

-

a A l h a 

albeelding 6.8: Plooien van een wandplaat 

Juist de plooiinstabiliteit bleek van doorslag te geven 

om niet voor een trogligger te kiezen. De opleggingen 

van de wandplaat zijn bij de trog- en wandligger 

hetzelfde: beide worden gesteund door de jukken en de 

vloer. Maar bij de trogligger is het gebied waar druk 

optreedt groter, zodat de neiging tot plooien eerder op 

zal treden. 



7. Onderspannen c.q. nagespannen ligger 

Zoals bekend kan glas slecht tegen trek, doordat de piekspanningen die altijd optreden niet herverdeeld kunnen worden, 

omdat glas bros is. Door op een dusdanige manier te construeren dat er geen tot weinig trek in het glas komt, kan tot 

een materiaaleconomische oplossing gekomen worden. Bij een oplossing in de vorm van onderspannen bestaat er een 

spanningsveld tussen het opheffen van trekspanning en het in de hand houden van de drukspanning zodat er geen kip of 

plooi optreedt. In dit hoofdstuk wordt de krachtswerking van een onderspannen c.q. nagespannen ligger eerst 

kwalitatief en daama kwantitatief bekeken. 

7.1. Constructie-opbouw 

Een onderspannen ligger bestaat uit enkele onderdelen: 

een buigstijve ligger, een spandraad en een drukstaaf. 

Het uitgangspunt is de ligger, in het midden van deze 

Jigger wordt een drukstaaf gehangen en het uiteinde 

van de drukstaaf wordt verbonden met de uiteinden 

van de Jigger door middel van de spandraad. Deze 

configuratie kan worden aangepast door bijvoorbeeld 

meer drukstaven te gebruiken. 

De buigstijve ligger kan uit verschillende materialen 

gemaakt worden; omdat nu nog niet bekend is of een 

stalen of een glazen ligger tot een transparantere 

oplossing leidt, zijn voor de berekeningen de 

materiaaleigenschappen van de Jigger opengelaten. 

V oor de spandraden worden strengen voorspanstaal 

FeP 1030 gebruikt. De drukstaaf wordt ook van staal 

gemaakt, zij het van een lagere kwaliteit dan de 

spandraden. Er bestaat wel een mogelijkheid om de 

drukstaaf van glas te maken, maar in eerste instantie 

wordt die variant overgeslagen. 

De uitvoering van de rest van de brug is afuankelijk 

van het toegepaste materiaal voor de buigstijve ligger. 

Zo kan voor staal een standaardprofiel gebruikt 

worden, waarop de rest (vloer, baluster en balustrade) 

vastgemaakt wordt, ook kan een soort 

Vierendeelconfiguratie ontstaan wanneer van de 

borstweringshoogte gebruik wordt gemaakt en de 

bovenregel (=balustrade) als buigstijve ligger dienst 

doet. W aarschijnlijk zal deze laatste optie tot een te 

grote doorsnede van de bovenregel leiden, waardoor 
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het profiel niet meer als balustrade bruikbaar is. In glas 

wordt zeker van de borstweringshoogte gebruik 

gemaakt, omdat het materiaal slapper is en daardoor 

grotere dimensies nodig heeft (afbeelding 7.1). 

I . Stalen vloerliggers als buigstijve ligger 

~ 
3. Glazen platen als buigstijve wandligger 

albeelding 7.1: Variaties voor een onderspannen loopbrug 

7.2. Principe van onderspannen 

Bij het onderspannen van een constructie wordt een 

extra opwaartse kracht ter plaatse van de drukstaaf op 

de constructie gebracht door, zoals de naam al zegt, 

een spanwerk onder de constructie. Door de extra 

opwaartse kracht kunnen de vervormingen en de 

spanningen gereduceerd worden. 

Bij het berekenen van de vervormingen en spanningen 

moet rekening worden gehouden met het niet-lineaire 

vervormingsgedrag van een onderspannen ligger: 



geometrische niet-lineairiteit. De voorspanning 

beYnvloedt de vervorming, waardoor de voorspanning 

weer beYnvloed wordt etcetera (afbeelding 7.2): 

1. ligger in neutrale positie met een hoek Po tussen de 

spandraad en het horizontale vlak; 

2. door aan de kabels te trekken zal, door de 

resulterende kracht ornhoog, de hoek Po afnemen 

tot P1 ; 

3. doordat de hoek Po afneemt zal ook de resulterende 

opwaartse kracht afnemen; 

4. daardoor zal de hoek P weer toenemen dus ook de 

kracht etc. , waardoor uiteindelijk een evenwichts

stand ontstaat; 

5. daarom is het niet toegestaan om de voorspankracht 

te superponeren op de ligger. 

1. 
Po ligger spandraad 

&~A 

2. 

3. 

afbeelding 7.2: lnteractie krachten en vervormingen 

Het is bekend dat er wordt voorgespannen, maar 

hoeveel wordt er dan voorgespannen? Bij 

voorgespannen constructies is het gebruikelijk om de 

vervormingen ten gevolge van het eigen gewicht weg 

te spannen, zoals bij kanaalplaatvloeren en bruggen. 

De gedachte die daarachter ligt is dat het eigen gewicht 

groot is ten opzichte van de veranderlijke belasting, 

zodat de bijkomende vervorming minirnaal is. Bij de 

loopbrug gaat dat niet op: het eigen gewicht en de 

veranderlijke belasting hebben eenzelfde orde van 

grootte. Hierdoor is een onderspannen Jigger voor een 

loopbrug niet zo gunstig als bij een verkeersbrug. 
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7 .2.1. Krachtsverdeling 

Om aan de onderspannen constructie te rekenen wordt 

de constructie gesplitst in een buigstijf dee! (de Jigger) 

en een rekstijf dee! (de spandraad). Wanneer een 

kracht op de complete constructie gezet wordt dan 

wordt deze kracht verdeeld naar de verhouding tussen 

de stijfueden: een deel a zal door de Jigger worden 

opgenomen en de rest (1-a) zal door de spandraad 

worden opgenomen. Het uitgangspunt voor het 

berekenen van a is dat de vervorming van de ligger en 

de spandraad ter plaatse van de ( onvervormbare) 

drukstaaf gelijk moet zijn (afbeelding 7.3): 

complete constructie: 
F 

ontleding: 

l af buigstijfheid EI 

1 

afbeelding 7.3: Splitsen van de constructie 

7 .2.2. Vervormingen 

Voor het berekenen van de vervorming wordt 

gedeeltelijk voortgeborduurd op het verhaal van de 

krachtsverdeling. Daarin stond aangegeven dat de 

kracht verdeeld wordt naar de verhouding tussen de 

stijfueden. Wei zit er een wezenlijk verschil in de 

stijfueid van de Jigger en die van de spandraden: de 

eerste heeft een buigstijfueid en de draden hebben een 

axiale stijfueid. Door beide stijfueden te vertalen naar 

(translatie)veerstijfueden k, ter plaatse van de 

drukstaaf, kan de vervorming berekend worden. 

Hierdoor ontstaat het volgende beeld (afbeelding 7.4): 



albeelding 7.4: Schematisering met veren in het midden 

De veerstijfheden zijn berekend door van een 

eenheids-doorbuiging t5 in het midden uit te gaan. Bij 

de buigveer is de doorbuiging t5 afgeleid voor een 

ligger op twee steunpunten belast met een puntlast in 

het midden en de vervorming van de rekveer is 

berekend met behulp van een Williot-diagram 

(afbeelding 7.5): 

C) ~ (1-U)F 

~ 
~\) 

albeelding 7.5: Vervorming spandraden m.b.v. Williot 

De veren zijn parallel geschakeld (zie afbeelding 7.4), 

waardoor de veerstijfheden bij elkaar opgeteld mogen 

worden. Dus voor het berekenen van de vervorming 

mag met de som van beide veerstijfheden gerekend 

worden. 

7.2.3. Belasten 

Het voorspannen is erop gericht om de vervorming ten 

gevolge van het eigen gewicht weg te spannen. 

Hierdoor wordt als het ware een ligger op 3 

steunpunten gecreeerd, omdat 8=0. Ook al is de 

vervorming nul, toch zit er een kracht in de veer die 

het eigen gewicht moet opheffen; dit is niets anders 

dan de reactiekracht voor een ligger op 3 steunpunten. 

Wanneer naast het eigen gewicht de veranderlijke 

be lasting op de ligger komt, zal t5 niet meer nul zijn: de 

veren worden vervormd. Door de vervorming treedt in 

de ligger een extra moment op dat bij het moment ten 
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gevolge van de veranderlijke belasting moet worden 

opgeteld (afbeelding 7.6). 

Hier houdt het verhaal over belastingen nog niet op, 

want nu komt de geometrische niet-lineairiteit van 

paragraaf 7.2 om de hoek kijken. Doordat de veren 

worden ingedrukt geven ze een tegenwerkende kracht 

op de ligger met een grootte F=k·t5. Dit betekent dat de 

vervorming t5 kleiner wordt, waardoor ook de kracht F 

kleiner wordt, hierdoor neemt de vervorming toe etc. 

Dit betekent dat de constitutieve vergelijking, oftewel 

het verband tussen de kracht en de vervorming, moet 

kloppen. 

basissituatie 

zakken middensteunpunt 

.... ....... ±? ... ...... .. . . 
lf'B 

<lit geeft het volgende momentverloop 

l3. h 

albeelding 7.6: Moment t.g.v. zakken steunpunt 

7.3. Krachten analyse 

Nu de werking van een onderspannen systeem is 

uitgelegd zullen de verschillende krachten die op het 

systeem komen nader worden bekeken. Het is daarom 

noodzaak te weten hoe de detaillering eruit ziet. Eerst 

wordt de variant met glazen buigstijve wandliggers 

bekeken. 

7.3.1. Glazen wandliggers 

Voordat de krachten geanalyseerd kunnen worden, 

moet de geometrie bekend zijn. De basis hiervoor is de 

volledig glazen loopbrug zoals die in hoofdstuk 5 

gegeven is. Dit betekent dat de doorsnede bestaat uit 2 

wandliggers, hart op hart 1200 millimeter, met 

daaronder een vloerplaat. Deze vloerplaat is aan 

weerszijden als een pianoscharnier aan de onderkant 

van de wandliggers gemaakt. Door deze 

pianoscharnieren zouden de wanden om kunnen vallen, 



maar deze worden opgevangen door U-vormige jukken 

(afbeelding 7.7). 

doorsnede zijaanzicht 

albeelding 7.7: Geometrie volledig glazen Ioopbrug 

Het verschil met de variant van hoofdstuk 6 is dat er 

een extra spanconstructie onder komt. Deze 

spanconstructie bestaat in dit geval uit 2 drukstaven die 

de brug in 3 gelijke stukken verdeelt. W ederom is voor 

een indeling met 2 kleine en 1 grote travee gekozen 

(afbeelding 7.8). 

19800 -------~ 
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albeelding 7.8: Geometrie en N-V-M- lijn 

De spandraad begint bij de oplegging ter hoogte van de 

neutrale lijn van de ligger, zodat er alleen een axiale 

drukkracht in de ligger komt, wanneer de spandraad 

ergens anders begint ontstaat een kopmoment. Hoe dit 

bewerkstelligd wordt in paragraaf 6.3.1 beschreven. De 

belangrijkste kracht die de spandraad moet afgeven is 

de opwaartse ter plaatse van de drukstaven, deze 

drukstaven mogen door die kracht niet knikken of 

vloeien. Wanneer er korte drukstaven worden 

toegepast volgt uit de ontbondene van de spankracht 

dat de opwaartse kracht klein is ( dit geeft een klein 

moment) en de axiale groat (dit betekent een grote 
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normaaldrukkracht). Met de hoogte van de drukstaaf 

kan dus op een zodanige wijze gevarieerd worden, dat 

een gunstige verhouding tussen druk en trek in de 

ligger ontstaat. Voor het breken van glas is een plaat 

volledig onder druk het meest gunstig, maar voor de 

plooistabiliteit is een spanningsverdeling met druk en 

trek gunstiger, zodat per constructie gekeken moet 

worden wat het meest gunstig is. 

korte drukstaven 

lange drukstaven 

albeelding 7.9: Spanning t.g.v. voorspanning 

Na de drukstaaf komt de kracht daar waar hij 

uiteindelijk moet komen: in de ligger. Op de plaats 

waar de kracht in de ligger komt ontstaat een grote 

drukkracht die door de verbinding tussen drukstaaf/juk 

en glazen wandligger moet worden overgedragen. Het 

nadeel van die drukkracht is dat deze een piekbelasting 

geeft. Voor de verbinding tussen drukstaaf/juk en 

glazen wandligger zou de meest gunstige constructie 

bestaan uit een kettinglijn, waar elk juk op aansluit, 

zodat de drukkrachten minimaal zijn (afbeelding 7.10): 

19800 

~ drukkracht in 
V ~ :ukstaa£'juk 
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albeelding 7.10: Dwarskrachtenlijn voor kettinglijn 

Maar zoals in paragraaf 7.2 al is gezegd, is het nut van 

onderspannen voor een loopbrug niet erg groot, 

vanwege het naar verhouding geringe eigen gewicht. 

De dwarskrachtverdeling begint die van een ligger op 2 



steunpunten te benaderen, waardoor ook het 

momentverloop van een ligger op 2 steunpunten 

benaderd wordt, zodat het geen nut heeft om deze 

constructie verder te bekijken. 

Hieronder volgt de detaillering van een mogelijke 

oplossing voor een onderspannen ligger met glazen 

wandliggers. In afbeelding 7 .11 C is te zien dat een 

wandligger in 2 delen is gesplitst. Dit is gedaan om de 

axiale drukkracht, die door het voorspannen ontstaat, 

centrisch in de ligger te krijgen. De axiale kracht zal 

een grate (splijt)spanning in de wandligger brengen, 

maar het stalen blok zal een groat dee! van deze kracht 

verdelen. Het splitsen van de wandligger geeft tevens 

het voordeel dat de spandraad, van bovenaf gezien, 

recht blijft en niet zijdelings om het eerste juk geleid 

hoeft te warden, omdat ze deze kruist. Een ander 

voordeel die deze splitsing met zich meebrengt is dat 

het juk veel minder gevoelig voor kip is, omdat de 

randen van het juk warden gesteund door een 

wandplaat. Een nadeel dat aan de splitsing kleeft is dat 

het moeilijk is om de vloer scharnierend aan de 

wandligger te verbinden om zo de vloer en de 

wandliggers te laten samenwerken als een doorsnede. 

Een ander nadeel kan het onderhoud zijn: glas moet 

gewassen worden. Wanneer een plaat van een meter 

hoog wordt toegepast dan is de binnenkant van de 

platen moeilijk bereikbaar, tevens kan de spankabel 

nabij de oplegging in de weg zitten. 

De drukstaaf is samengesteld uit 4 hoeklijnen waarmee 

ook de wandligger aan het juk is bevestigd. De 

drukkracht wordt met opzet door de hoeklijnen 

opgenomen, omdat een glazen plaat zeer gevoelig is 

voor knik om de zwakke as. 

Nu de detaillering bekend is kunnen de krachten die op 

de constructie werken achtereenvolgens behandeld 

warden. Vanaf de oplegging van de spandraad worden 

alle krachten bekeken. De spandraad geeft via de stalen 

verdeelschoen een axiale kracht in de wandligger. 
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albeelding 7.11: Detaillering voor onderspannen glazen 

wandliggers. A) doorsnede B) zijaanzicht C) bovenaanzicht 

Zoals al bij de detaillering is aangegeven wordt deze 

kracht centrisch in de constructie geleid, zodat er geen 

kopmomenten ontstaan. Aan de (binnenste) 

wandliggerdelen komt de vloer te hangen, waardoor de 

vloer in de kortste richting overspant. Dus naast de 

axiale kracht komt er ook een buigend moment om de 

sterke as, waardoor de kip- of plooistabiliteit in de 

gaten moet warden gehouden. Wanneer de spandraad 

verder gevolgd wordt dan kruist deze de drukstaaf; 

deze zal een drukkracht afhankelijk van de hoek van de 

spandraad moeten verwerken. Naast een centrische 

drukkracht zit er ook een horizontale kracht in die 

volgt de krachtenveelhoek ten gevolge van de 

constante kracht in de spandraad (afbeelding 7.12A). 

Dit betekent dat de drukstaaf geen pendelstaaf kan zijn, 

tenzij van een onderbroken spandraad wordt uitgegaan. 

Dit laatste heeft als voordeel dat er geen buigend 

moment in de drukstaaf ontstaat, waardoor de 

doorsnede geringer kan zijn (afbeelding 7.12B). 

Wanneer glazen drukstaven gemaakt zouden warden 

waarbij de stijlen van het juk verlengd warden zou een 

pendelstaaf wenselijk zijn, omdat er een moment 

loodrecht op de plaat komt. Maar omdat de drukstaven 

toch van staal worden gemaakt is het 

uitvoeringstechnisch gezien makkelijker om een 

uitkraging te maken. 



A: Uitkraging F, schema: 

i-.. ·~-u 
B: Pendelstaaf schema: 

F,~ 
albeelding 7.12: Krachtenveelhoek t.p.v. de drukstaaf 

7.3.2. Stalen buigstijve liggers 

Een voordeel voor de uitvoering van een volledig 

stalen onderspannen ligger ten opzichte van de variant 

met staal en glas, is <lat de wijze van verbinden veel 

eenvoudiger is. Verder is staal sterker en stijver dan 

glas zodat met kleinere dimensies volstaan kan 

worden. Wanneer voor de basis van de buigstijve 

liggers ronde stalen buizen worden genomen, kan het 

geheel als in afbeelding 7 .13 gedetailleerd worden. 

albeelding 7.13: Detaillering voor onderspannen stalen 

buigstijve ligger. A) doorsnede B) zijaanzicht C) bovenaanzicht 

Bij de detaillering is te zien <lat de voorspanning op de 

neutrale as van de buis aangrijpt, waardoor een 

centrische drukspanning in de buis ontstaat. Wanneer 

de spandraad naar beneden gevolgd wordt dan komen 

de drukstaven in beeld. De configuratie van de 

drukstaven zorgt naast een opwaartse kracht voor een 

zijdelingse kracht. Het voordeel hiervan is dat de 
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koppelbuizen tussen de hoofdliggers op trek belast 

worden, waardoor met kleine dimensies volstaan kan 

worden. V oor de spandraden pakt de drukstaaf

configuratie iets ongunstiger uit, omdat voor eenzelfde 

opwaartse kracht een grotere spanning in de spandraad 

noodzakelijk is. 

Bij de stabiliteit van de stalen buis moet gerekend 

worden met een centrische drukkracht (ten gevolge van 

de voorspanning) en een buigend moment ten gevolge 

van de vloerbelasting. Daarbij zal de stabiliteit om de 

horizontale as maatgevend zijn, omdat om de vertikale 

as sprake is van een samengestelde doorsnede. 

Hierdoor kan het gunstiger zijn om een profiel te 

kiezen waarbij de doorsnede-grootheden om de 

horinzontale as groter zijn dan om de vertikale. 

7.4. Onderspanning met 1 drukstaaf, kwantitatief 

Vanaf paragraaf 7 .2 is uitgelegd welke krachten er op 

een onderspannen constructie komen en vanaf 

paragraaf 7.3 is aangegeven hoe deze in de constructie 

kunnen worden ingeleid. De grootte van de krachten is 

daarbij niet aan bod gekomen, zodat deze in de 

volgende paragrafen behandeld zullen worden. Om het 

inzicht in de krachtwerking, en de invloed daarop van 

de verschillende doorsnedegrootheden, te vergroten 

worden de afleidingen van de verschillende grootheden 

gegeven voor een onderspannen ligger met een 
drukstaaf. 

7.4.1. Veerstijflteden en factor a 

Zoals in paragraaf 7 .2.1 is aangegeven wordt de 

constructie geschematiseerd als een ligger op twee 

steunpunten die in het midden verend gesteund is. De 

buigveer kan met behulp van een 'vergeet-mij-nietje' 

en de rekveer met een Williot-diagram bepaald worden 

(afbeelding 7.14). 



Uit de verschillende uitdrukkingen van 8 kan met 

behulp van k = F de veerstijfheid afgeleid warden: 
8 

• aF 48£1 
kbuig = -0- = - 3-

buig L 

• k _ (I - a)F _ 4EA sin2 fJ cosfJ 
rek - 5::;- - L 

Voor het bepalen van a wordt de vervorming van de 

buigveer gelijkgesteld aan die van de rekveer: 

aFL3 

0 buig S 
"" (1-a)FL 

en Urek ·2 
4 Efugger 4EAdraad sm fJ cosfJ 

0
buig =I, 

Orek 
dus 

a L2 4EAdraad sin 2 P cosp 
1 

(I- a)48Elugger 

Door enkele malen te itereren kan een waarde voor a 

gevonden warden. 

ligger ! CXF buigstijfheid EI 

}1; >~~i~i '..': !'.'.''.: .. ''.'. .... '' .• .. •:•.\U z• ··~ 
t<;----- L -------7! 

____ U2~ 

aFL3 

0 =-
bu1g 48£/ 

Ar F;, ·(Ll2cosf3) d "" F;,·L 
UL = Waaf 00f U rek = 

EA 2EAsinf3cosf3 

uit de krachtenveelhoek volgt F. - (l-a)F 
k - 2sin/3 

resultaat: t5 k = (I- a)F . L 
"' 4EA sin2 (Jcos/J 

albeelding 7.14: Bepalen van de vervormingen 

7 .4.2. Belasten en Clapeyron 

Door de constructie te belasten zal deze vervormen; de 

zakking in het midden heeft invloed op de inwendige 

krachten die met behulp van de gaapvergelijking van 

Clapeyron bepaald kunnen warden. Deze vergelijking 

is gebaseerd op het bepalen van de snedekrachten door 

een knoop los te knippen en de hoekverdraaiing links 

en rechts aan elkaar gelijk te stellen ( atbeelding 7 .15). 
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Het doe! van deze vergelijking is om een relatie te 

vinden tussen de reactiekracht in de drukstaaf Ra en de 

vervorming 0:, ter plaatse van de drukstaaf. 

Bij het oplossen van de vergelijking tijdens het 

voorspannen wordt O:,,=O, zodat er voor de reacties 

eenzelfde waarde volgt als voor een ligger op 3 

steunpunten: RA =Re= t qx, R8 = 1f qx. Ook het 

moment ter plaatse van de drukstaaf is gelijk aan die 

van een ligger op 3 steunpunten, namelijk 

_ <5, Mx qx' 
<pBA --;-~- 24£/ 

ligger Jigger 

Mx qx' <5, 
<fJBc = ~+ 24£/ X 

l1ggcr l1ggcr 

uit <p BA = <p BC vol gt 

Reacties: 

I M 
R, ,c = -, qx+

x 

M = <5, 24Elu,.,, - qx' 

8x2 

2M 
RB= qx--

x 

albeelding 7.15: Gaapvergelijking van Clapeyron 

Wanneer er extra belasting op de constructie wordt 

gezet dan zal de ligger vervormen en begint de 

interactie tussen krachten en vervormingen: zoals in 

atbeelding 7 .15 al te zien is, is de vervorming 0:,, gelijk 

gesteld aan het quotient van de reactiekracht Ra en de 

veerstijfheid k. Door deze 8x en M = -tqx 2 in de 

vergelijking van M in te vullen, kan Ra afgeleid 

warden. 

• Uit Clapeyron volgt voor het moment in het 

. 8x24E/glas - qx4 
- qx(2L- 2x) 3 

nudden: l)M=------"---------
8x(3L- 2x) 



• van de bijbehorende reacties is alleen die ter plaatse 

van de drukstaafnodig: 2) Rs = t q(2l - x) - M ; 
x 

• in formule 1) wordt 0., vervangen door Rafk; 

• in formule 2) wordt Rs naar rechts gehaald zodat de 

vergelijking nul wordt; 

• door de uitdrukking voor M van formule 1) in 2) in 

te vullen ontstaat een vergelijking die alleen 

afhankelijk is van Rs,, zodat de oplossing van de 

vergelijking Rs is; 

• hierdoor is ook de vervorming bekend, want deze 

was immers gelijkgesteld aan 8x = Rafk. 

Tot slot kan uit de geometrie de kracht in de kabel 

afgeleid warden. Alle krachten kunnen nu bepaald 

warden, zodat de dimensies bepaald kunnen warden. 
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8. Stalen vakwerk met glazen elementen 

Het gebruiken van de, door het BouwBesluit opgelegde, borstweringshoogte zou in staal opgelost kunnen worden met 

een vakwerk. Een vakwerk heeft gunstige doorsnedegrootheden, omdat de materiaaldoorsneden ver van de neutrale lijn 

liggen. Wanneer de afstand tussen de doorsneden vergroot wordt, kunnen de doorsneden nog kleiner zijn en dat is 

gunstig voor de transparantie. 

8.1. Constructieopbouw 

Doordat de borstweringshoogte als constructiehoogte 

wordt aangenomen ligt het voor de hand dat de 

balustrade constructief meewerkt. Vanuit 

bruikbaarheids-oogpunt moet de afmeting van die 

balustrade rond de 50 tot 80 millimeter in doorsnede 

zijn. De onderregel daarentegen heeft die beperking 

niet. De balustrade zit tussen buigstijve jukken: dit zijn 

U-vormige stalen elementen waar de onderregel, 

bovenregel en vloer op aansluiten. Wanneer deze stijve 

jukken niet toegepast zouden worden, dan zou de 

kniklengte van de bovenregel de totale bruglengte zijn 

(=19,8 meter). Op voorwaarde dat de vloer ook een 

vakwerk is en dat de jukken voldoen aan de kritische 

stijfheid voor een starre steun, zal de kniklengte gelijk 

zijn aan de hart-op-hartrnaat van de jukken. Uit het 

oogpunt van bruikbaarheid is naar een optimale hart

op-hartrnaat tussen de jukken gezocht. Ook hier wordt 

van traveeen van een indeling met 3 traveeen 

uitgegaan; 2 van 5550 en 1 van 8680 millimeter. 

Tot nu toe zijn alleen de stijlen en regels aan bod 

gekomen, terwijl een van de visuele kenmerken van 

een vakwerk de diagonalen zijn. Om de transparantie 

zo groot mogelijk te houden worden voor de 

diagonalen stalen kabels toegepast; dit geldt zowel 

voor de wanden als het vloerveld. De vloer zelfbestaat 

uit 3 geharde glasplaten van 12 millimeter dik met een 

afmeting 825 bij maximaal 2170 millimeter: 1200 is de 

breedte van de brug en 2170 is de grootste afstand 

tussen de jukken. Met opzet is voor de kortste 

glasoverspanning van 1200 millimeter gekozen, omdat 

de volle 2170 voor een vloer praktisch niet haalbaar is. 
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Dit betekent wel dat de onderregel, waar de 

glasprofielen aan komen, op buiging belast wordt. Dit 

is voor de stabiliteit van de onderregel niet zo'n 

probleem, omdat deze voornamelijk op trek belast 

wordt. 

Het geheel is nu constructief gezien in orde, maar de 

veiligheid is nog niet gewaarborgd, omdat er geen 

doorvalvoorzieningen zijn getroffen. Deze zullen, van 

glas gemaakt worden. (afbeelding 8.1 & 8.2). 

zijaanzicht 

2170 

overzicht :"·._ 

~-------.:'.· .. ,-· •. -. --------~ 

l~~1~m4',~~.Jm.,~ 
19800 

albeelding 8.1: Opbouw vakwerkbrug, zijaanzicht en overzicht 

doorsnede 

1000 

stalen bovenrcgcV 
balustrade 

1200 glazcn r vlocrplaat 

stalenjuk 

glazen 
wandplaat 

onderaanzicht 

2170 

1200 

albeelding 8.2: Opbouw vakwerkbrug, doorsnede en onderkant 



8.2. Krachtswerking 

Nu globaal bekend is hoe de onderdelen op elkaar 

aansluiten kan er gekeken worden hoe de krachten op 

de onderdelen aangrijpen. Er is geprobeerd om een 

eenduidige structuur op te zetten, die achteraf 

eenvoudig aangepast kan worden. 

8.2.1. Vakwerkregels 

Zoals in paragraaf 8.1 al gezegd is was de maximale 

jukafstand van 2170 millimeter. Daarbij is niet gezegd 

wat de afstand tussen de regels is. Deze afstand is op 

1200 millimeter gesteld om enkele redenen: in de 

beschrijving van de positie van de loopbrug kwam ter 

sprake dat deze in een raam met siermetselwerk kwam. 

Om binnen de maten van dit raam te blijven, mag de 

constructie niet veel meer dan 500 millimeter onder het 

loopvlak uitsteken (afbeelding 8.3). Het was voor het 

knikken van de bovemegel niet noodzakelijk om meer 

constructiehoogte dan 1,2 meter te gebruiken. 

2,5 

0,3 

1,0 

2,4 

afbeelding 8.3: Positie loopbrug 

in siermetselwerkraam 

De samenwerkende regels moeten de totale belasting 

opnemen, dit betekent het eigen gewicht van het spant, 

het eigen gewicht van de vloer- en wandplaten en de 

veranderlijke (vloer)belasting. De individuele boven

en onderregel moeten ieder apart ook enkele specifieke 

belastingen opnemen. Doordat de verbindingen tussen 

de elementen schamierend zijn, zullen de specifieke 

belastingen werken op de losse regellengte die van juk 

tot juk loopt. 
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De minst ingewikkelde belastingen komen op de 

bovemegel, omdat daar geen extra elementen, zoals de 

glazen wandplaten, aan gemonteerd worden. Het enige 

wat de bovemegel alias balustrade als belasting krijgt 

is de normaal-drukkracht als gevolg van de totale 

belasting doordat boven- en onderregel samenwerken 

en een horizontale kracht als gevolg van de balustrade

belasting. De normaal-drukkracht volgt uit het quotient 

van het maximale moment en de constructiehoogte, 

terwijl de horizontale belasting volgens NEN 6702 

artikel 8.2.6.1 een lijnlast van 0,5 kN/m kan zijn Of een 

puntlast in het midden met een grootte van 1 kN. De 

puntlast bleek voor zowel de vervormingen als de 

spanningen maatgevend te zijn. De toetsing voor de 

bovemegel in de uiterste grenstoestand moet dus 

voldoen aan de eisen die volgens NEN 6770 

artikel.12.3 gesteld worden voor een staaf belast met 

een normaal-drukkracht en een moment. 

Voor de individuele belastingen op de onderregel 

wordt het verhaal interessanter. Op de onderregel ligt 

de vloer, wanneer op de vloer een horizontale belasting 

komt, ontstaat een wringend moment in de onderregel. 

Door de afstand tussen het hart van de onderregel en 

vloer zo klein mogelijk te houden, worden de 

problemen ornzeild. In afbeelding 8.4 staat de linker 

onderregel gedetailleerd weergegeven met de krachten 

die erop werken: 

'---- N t.g.v. M10/h 
z-as 

afbeelding 8.4: Krachten op onderregel 



De belastingen worden achtereenvolgens van boven 

naar beneden behandeld. Bovenaan de tekening staat 

de verticale belasting van de wandplaten. Deze zitten 

vast aan de stijlen en geven zodoende hun belasting via 

deze punten af. Daaronder staat de verticale 

vloerbelasting, deze geeft zijn last in breedte-richting 

af naar de onderregel, waardoor een moment om de y

as van de regel ontstaat. Naast de verticale 

vloerbelasting is er ook een horizontale die als een 

percentage van de verticale aangenomen wordt; in dit 

geval 10%. In tegenstelling tot de verticale belasting 

wordt niet de halve breedte als draagbreedte 

aangenomen, maar de hele breedte, omdat de vloer los 

in de hoekstalen ligt. Deze belasting geeft een moment 

om de z-as en een wringend moment om de staafas. Er 

moet rekening mee worden gehouden dat het 

wringmoment, in tegenstelling tot het moment om de 

y-as ten gevolge van de verticale vloerbelasting, niet 

alleen op de losse onderregel tussen de jukken, maar 

op de totale lengte van de onderregel werkt. Het gevolg 

daarvan is dat het wringmoment in het midden nul is, 

terwijl de hoekverdraaiing er maximaal is. In 

afbeelding 8.5 is dit weergegeven; waarbij de invloed 

van de jukstijfheid op de hoekverdraaiing achterwege 

is gelaten. 

~ 
19800 

I 

Mwr,max : 

~ i : . *lEll1llllli1li 
I 
I 
I 
I I 

i4JtUlllllllllWllllllllll~lllllllll~i 
I I 

: cpwr,max ~ 

albeelding 8.5: Verloop van Mwr & q>wr van de onderregel 

Een eis voor de constructie is dat deze het wringend 

moment op kan nemen en een schamierende 
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verbinding heeft; dit lijkt een paradox te zijn maar niet 

wanneer van een kruiskoppeling wordt uitgegaan, 

zoals is getekend in afbeelding 8.6. 

De volgende belasting is al besproken bij het knikken 

van de bovenregel: de normaalkracht als gevolg van de 

totale belasting doordat boven- en onderregel 

samenwerken; in tegenstelling tot de bovenregel is het 

bier een trekkracht, maar wanneer een ligger over 

meerdere steunpunten gemaakt wordt kan dit wel een 

drukkracht worden. 

albeelding 8.6: Verbinding onderregel met juk 
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9. Transparantie 

In hoofdstuk 4 is een aantal brugsoorten beschreven, waama in de volgende hoofdstukken 4 soorten nader zijn 

bekeken. Nu is het punt aangebroken waarop de verschillende soorten met elkaar vergeleken worden; vanuit de 

omschrijving van de afstudeeropdracht zal het niet vreemd overkomen dat transparantie het criterium zal zijn. Maar valt 

transparantie te meten? 

9.1. Meten van transparantie 

In Van Dale staat transparantie omschreven als: '1) het 

transparant zijn 2) <natuurkunde> de verhouding van 

de intensiteit van het door een lichaam doorgelaten 

licht tot die van het opvallende licht'. De laatste 

uitdrukking is zeer geschikt voor het vergelijken van 

de verschillende brugsoorten. De werkwijze daarvoor 

is als volgt: de brug heeft een zekere afmeting; hier kan 

een omhullende vierhoek om getekend worden en het 

oppervlak hiervan wordt betiteld als omhullend 

oppervlak Aomh· Daama wordt gekeken hoe groot het 

oppervlak is, dat het (in evenwijdige bundels) 

opvallende licht niet doorlaat; dit beet het dichte 

oppervlak Adicht (afbeelding 9.1). 

albeelding 9.1: Transparantie-meting 

Dat een stalen balk ondoorzichtig is mag duidelijk zijn, 

maar hoe ondoorzichtig is glas? Bij het meten aan de 

transparantie van glas wordt gebruik gemaakt van de 

LTA-factor, deze waarde geeft aan welk deel van het 

opvallende licht wordt doorgelaten. Dus bij het 

berekenen van het dichte oppervlak wordt (1-LTA) 

gebruikt. Uiteindelijk volgt de transparantie door het 
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quotient van het dichte en omhullende oppervlak van 

100% af te trekken, in formulevorm: 

T = Aomh - Adichl • 100% . 
Aomh 

Het bovenstaande verhaal wordt in het nevenstaande 

voorbeeld kwantitatief uitgewerkt. Het betreft een vlak 

dat bestaat uit een staalplaat, een glasplaat en lucht: 

1/3 dichtheid: 

~mh staal: 100% 

1/3 lucht: 0% 
glas: 14% 

1/3 

albeelding 9.2: Voorbeeld 

• Transparantie-formule: T = Aomh - Adichi • 100%; 
Aomh 

• de doorzichtigheid van staal is nul, zodat de 

dichtheid 100% is; 

• lucht is 0% dicht; 

• voor het glas wordt een plaat van 10 millimeter dik 

toegepast met een LTA-factor van 86%; 

• ieder onderdeel heeft een aandeel van 113, 

waardoor voor de dichtheid volgt: 

• Acticbt= 100/3 + 013 + (100-86)/3= 38%; 

• dus de transparantie T= 62%. 

Het is bekend op welke manier er gemeten wordt, maar 

de manier waarop er naar de brug wordt gekeken nog 

niet. Hiervoor worden de 3 assen van het orthogonale 



assenkruis aangehouden, die elk een transparantie

waarde leveren (afbeelding 9.3). Hierbij komt de 

kijkrichting x overeen met de lengterichting, dus het 

beeld dat ontstaat is de dwarsdoorsnede van de brug, 

de y-richting is de breedterichting die het zijaanzicht 

weergeeft en tot slot wordt bij de z-richting de brug 

van onderen bekeken. Om een eenduidige waarde voor 

de totale transparantie van een brug te geven, wordt het 

gemiddelde genomen van de transparantie-waarden 

van de drie verschillende kijkrichtingen. 

z 

x 

afbeelding 9.3: Kijkrichtingen 

Het is nu nog niet mogelijk om de verschillende 

brugsoorten met elkaar te vergelijken, omdat de 

referentie-oppervlakken (in dit geval A0 mh) verschillen. 

Door als referentie-oppervlak het grootste omhullende 

oppervlak van de vergelijken bruggen te nemen, 

kunnen de bruggen onderling op transparantie worden 

vergeleken. 

9.2. Retlectie 

Zoals in de vorige paragraaf al is vermeld heeft ieder 

glassoort zijn eigen LTA-factor, waardoor een deel van 

de zichtbare zonnestraling doorgelaten wordt, de rest 

wordt gereflecteerd. Bij deze reflectie lijkt het 

verschijnsel op te treden dat de reflectie toeneemt 

indien er onder een hoek naar het glas gekeken wordt. 

Dat heeft te maken met spiegeling: indien het binnen 

lichter is dan buiten dan neemt de spiegeling van de 

lichte vlakken toe, dit fenomeen wordt voor de toetsing 

buiten beschouwing gelaten. 
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9.3. Waarden van transparantie 

In deze paragraaf worden de waarden van de 

transparantie in de 3 kijkrichtingen toegelicht voor de 

verschillende constructieprincipes. Het minimale aantal 

steunpunten is 2; het maximale is 4. Als minimum is 

voor 2 gekozen, omdat het onlogisch is om een 

uitkraging te maken, terwijl er aan weerszijden de 

mogelijkheid tot opleggen is. V oor het maximum is 4 

· aangehouden, omdat de transparantie boven 4 

steunpunten bijna niet toeneemt. Het toeval is dat de 

stationshal van Groningen visueel gezien niet meer dan 

4 steunpunten toelaat (aan de uiteinden 2 opleggingen 

en in het midden 2 ophangpunten), doordat het plafond 

verdeeld is in 3 delen. 

Bij elke brugsoort staat een grafiek waarin het 

transparantheidspercentage voor de individuele 

kijkrichtingen en het gemiddelde staat weergegeven. 

V oor een enkele brugsoort is vooral het verloop van de 

transparantie per kijkrichting interessant. De hoogte 

van de waarde per kijkrichting is niet interessant, tenzij 

deze waarde met andere brugsoorten wordt vergeleken. 

Vandaar dat nu per brugsoort en kijkrichting de 

oorzaak voor het verloop van de lijnen wordt 

verklaard, alsmede de onderlinge verschillen met de 

andere brugsoorten. 

9.3.1. Transparantie stalen brug 

In hoofdstuk 5 staat de opbouw van de stalen brug 

weergegeven, waarbij glas hooguit als 

bekledingsmateriaal dient. In afbeelding 9.4 zijn de 

doorsneden getekend waarvoor de transparantie 

berekend is; het verloop voor de transparantie ziet er 

uit als in afbeelding 9.5. 

Ten eerste wordt de transparantie in de x-richting T. 

bekeken. Dit is de transparantie van de doorsnede. Het 

verloop vertoont een zeer geringe stijging, dit komt 

doordat de dimensies van het juk niet afnemen, omdat 

de lengte van de traveeen niet verandert. Het enige 



waarvan het oppervlak vermindert is het profiel en 

zelfs dat werkt maar voor een deel, doordat het profiel 

gedeeltelijk wordt opgesloten door het juk (afbeelding 

9.6). 

balustrade rond 50-4 

!PE-Jigger 
I 

~ ' 
~x ~ ', 

~\ I 
\ I 

\ I 

I I 

z 

~y 

I I 

afbeelding 9.4: Opbouw met stalen liggers 

Ten tweede wordt de transparantie in y-richting TY 

behandeld, oftewel het zijaanzicht, waar een sterk 

stijgende tendens in zit. Doordat de hoofdliggers in het 

zijaanzicht over de volledige lengte lopen, is de 

invloed van de profiel-afname groter dan bij de vorige 

kijkrichting. 
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2 J 
Aantal steunpunten (n) 

afbeelding 9.5: Transparantie stalen brug 

Ten derde komt de middelste lijn in de grafiek aan bod: 

de transparantie in z-richting T,. De toename in 

transparantie valt volledig toe te kennen aan de afname 

in de profielbreedte; de rest van de onderdelen blijft 

gelijk qua afmeting. Dat de stijgende lijn afvlakt komt 
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doordat de afname van profielafmeting van 3 naar 4 

steunpunten geringer is dan die van 2 naar 3 

steunpunten. De bandbreedte van de gerniddelde 

transparantie is 10%. 

roostervloer 

afbeelding 9.6: Profiel-afname 

9.3.2. Transparantie glazen wandligger 

Recht tegenover de volledig stalen brug staat de 

volledig glazen brug, die uitgevoerd wordt als 

trogligger. In hoofdstuk 6 is het principe en de 

verantwoording voor een glazen wandligger gegeven; 

welke snedes zijn bekeken voor het meten van 

transparantie staat weergegeven op afbeelding 9.7. Om 

een beeld te krijgen hoe de brug scoort ten aanzien van 

transparantie worden achtereenvolgens de resultaten 

van de transparantie-berekening van afbeelding 9.8 

toegelicht. 

In tegenstelling tot de stalen variant vertoont de glazen 

wandligger een sterke stijging in dwarsdoorsnede, 

oftewel x-richting. Dit komt doordat in dit geval het 

juk de hoofdligger, in dit geval de wandligger, niet 

afscherrnt. Hierdoor valt de volledige toename van de 

transparantie toe te kennen aan de afname van het 

profiel. Dat de transparantie minder in x-richting 

minder is dan bij de stalen variant komt door de grotere 

afmetingen van het glazen juk. 

De sterkste stijging van de transparantie is te zien bij 

het zijaanzicht. Aan deze toename ligt het 



instabiliteitsverschijnsel plooi ten grondslag: door de 

afname van het moment en de dwarskracht in de ligger, 

zal bij gelijkblijvende hoogte de spanning lager 

worden. Hierdoor is het mogelijk om dunnere platen 

toe te passen die transparanter zijn. 
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albeelding 9.7: Opbouw met glazen trogligger 

I I 

I I 

In z-richting, dus van onder bekeken, scoort de glazen 

trogligger net iets beter dan de stalen variant 

simpelweg doordat bij de stalen variant de flensbreedte 

voor een groot dicht oppervlak zorgt. De 

transparantere stalen roostervloer kan dat oppervlak 

van de flenzen net niet teniet doen. Het gerniddelde 

van de glazen trogligger heeft een bandbreedte van 

30% en dat betekent dat de totale toename van de 

transparantie groter is dan bij de stalen brug. 
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albeelding 9.8: Transparantie glazen wandligger 
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9.3.3. Transparantie vakwerk 

Zoals in hoofdstuk 8 naar voren is gekomen, wordt het 

vakwerk uit stalen en glazen delen samengesteld, 

waardoor rnisschien de gunstigste combinatie voor de 

transparantie gemaakt kan worden: staal voor druk en 

trek, terwijl het glas de buiging in de vloer overdraagt 

en als bekledingsmateriaal voor de borstwering dient. 

De opbouw die bekeken is voor de transparantie staat 

aangegeven in afbeelding 9.9. Dat deze combinatie in 

somrnige gevallen wel goed scoort en in andere 

gevallen tegenvalt komt uit afbeelding 9 .10 naar voren. ... ·-·u 1000 

.... :-: . 

2170 

p1><1><iJ.i$<15<15<15<itkl 
19800 

albeelding 9.9: Opbouw vakwerk met staal en glas 
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albeelding 9.10: Transparantie vakwerk 

Goed scoort de vakwerkbrug in x-richting, omdat de 

buisprofielen binnen de afmetingen van het juk blijven 

op de helft van de bovenregel na. De stijging van de 

transparantie is daarom bijna volledig te wijten afname 

van afmetingen van de bovenregel. 

Het zijaanzicht vertoont voor het eerst een stijging die 

gering is, dit komt doordat de afname van de 



profielafmetingen een stuk minder is dan bijvoorbeeld 

bij de de stalen brug. 

De transparantie in z-richting blijft net zoals de 

transparantie in x-richting bijna constant, doordat de 

profielafname gering is. Maar de waarden zijn we! 

lager dan bij de vorige 2 varianten. Dit komt door de 

ongunstige combinatie van ( ondoorzichtige) profieJen 

en een gJazen vJoer. Bij de andere varianten was de 

combinatie gunstiger: bij staaJ was dat een breed 

profiel met een doorzichtige vJoer en bij de glazen 

trogligger was dat een smalle wandpJaat met een 

minder doorzichtige vloer. 

Doordat alle waarden een geringe stijging vertonen 

heeft het gemiddeJde een kJeine bandbreedte: minder 

dan5%. 

9.3.4. Onderspannen glazen (wand)ligger 

Visueel is dit een van de meest spectacuJaire 

constructies, maar zorgt deze constructie ook voor 

sensatie bij de transparantie? 

V oordat de kwantitatieve waarden van de transparantie 

gegeven worden, moet er duidelijkheid verschaft 

worden inzake de indeling van het aantal steunpunten. 

De onderspannen Jigger met 1 drukstaaf wordt 

ingedeeld bij 3 steunpunten en de onderspannen ligger 

met 2 drukstaven bij 4 steunpunten. Het is niet 

mogelijk om een onderspannen Jigger bij de categorie 

2 steunpunten in te delen. Omdat het maximaJe aantaJ 

steunpunten op 4 is gesteld, betekent dat dat er sJechts 

2 waarden zijn, waardoor het moeiJijk is om van een 

trend of ontwikkeling in transparantie te spreken. 

Daarom is voor de categorie 2 steunpunten een glazen 

wandligger op 2 steunpunten als uitgangssituatie 

genomen (afbeeJding 9.11): 

V oor de manier waarop deze constructie uitgevoerd 

zou kunnen worden, is in afbeelding 9.12 een aanzet 

gegeven. Zoals in hoofdstuk 7 al gemeld is, is het bij 
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de detaillering van belang dat de krachten centrisch op 

de constructie aangrijpen. 

categorie: 

3 

albeelding 9.11: Indeling van steunpuntcategorie 

Bij de transparantie van de dwarsdoorsnede is een 

daling waameembaar van 2 naar 3 steunpunten 

(afbeelding 9.13). Dit komt doordat er aan de 

wandligger drukstaven worden toegevoegd voor de 

onderspanning. Daama neemt de transparantie toe, 

doordat dunnere wandplaten voldoen bij gelijk 

blijvende drukstaven. 
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albeelding 9.12: Detaillering voor onderspannen glazen 

wandliggers. A) doorsnede B) zijaanzicht C) bovenaanzicht 

Ten opzichte van de andere varianten, met 

uitzondering van het vakwerk, scoort de brug in z

richting even goed. 

Doordat de dwarsdoorsnede de stijgende tendens van 

de transparantie tegenwerkt, blijft de bandbreedte van 

het gemiddelde beperkt tot 10%. 

Als voetnoot moet er gesteld worden dat deze 

constructie met een glazen buigstijve Jigger praktisch 

onhaalbaar is, omdat er sprake is van een inwendig 

statisch onbepaalde constructie. Theoretisch is het 

mogelijk om alle factoren in de hand te houden, maar 



praktisch niet. Denk hierbij aan de spanning in de 

draad, de wrijving van de rol en de maatafwijking van 

het glas. Doordat hierdoor geometrie op een dusdanige 

wijze verandert dat de krachtswerking anders is dan 

voorzien, is het niet toegestaan om een (inwendig) 

statisch onbepaalde constructie van glas te maken. 

Staal daarentegen geeft geen problemen: het kan zich 

aanpassen aan de geometrie, zelfs wanneer dit buiten 

het elastische gebied is, omdat staal kan vloeien. 
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afbeelding 9.13: Transparantie onderspannen wandligger 

9.4. Vergelijken op basis van Tgem 

Om uiteindelijk een keuze te kunnen maken tussen de 

hierboven behandelde varianten, moet een keuze

grafiek gemaakt worden. In de keuze-grafiek worden 

de gerniddelde waarden gegeven die zijn samengesteld 

uit alle waarden van de verschillende kijkrichtingen ten 

opzichte van het grootste totale ornhullende oppervlak 

in die kijkrichting (afbeelding 9.14). Hierv66r was het 

ornhullend oppervlak de grootste van het specifieke 

brugsoort. 
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afbeelding 9.14: T ransparantie-gemiddelden: Keuze-grafiek 
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De beste keus zou bij meerdere steunpunten een 

volledig stalen loopbrug zijn; dit is niet zo 

verwonderlijk, omdat staal betere eigenschappen heeft 

dan glas. Maar voor een afstudeerproject is het 

uitwerken van een stalen brug met liggers niet de 

grootste uitdaging, zodat een van de andere als keus 

naar voren moet komen. 

Helemaal onderaan begint de onderspannen glazen 

wandligger. Dat de trogligger wint ten opzichte van 

een onderspannen ligger valt voor een groot deel te 

verklaren door het moment ter plaatse van de 

steunpunten. Bij de berekende onderspannen varianten 

bleek het niet mogelijk, bij de randvoorwaarde dat 

8a=O, om bij volledige belasting een negatief moment 

te krijgen door middel van onderspanning. Dit komt 

doordat het eigen gewicht van de loopbrug laag is ten 

opzichte van de veranderlijke belasting, m 

tegenstelling tot een betonnen verkeersbrug. Tegenover 

de doorgaande ligger van de onderspannen ligger staat 

de trogligger die opgebouwd is uit losse velden en 

altijd een momenten nulpunt heeft ter plaatse van een 

steunpunt. Het gevolg hiervan is dat het veldmoment 

voor een onderspannen ligger groter moet zijn en 

daardoor tot grotere, ontransparantere dimensies leidt. 

Het vakwerk wint in de categorie 2 steunpunten, maar 

daarna verliest hij het van de volledig stalen variant. 

Dit heeft 2 redenen. Ten eerste is voor een ongunstige 

uitvoering gekozen, omdat er glazen elementen worden 

toegepast: vooral bij de vloer leidt dat tot ongunstige 

dimensies. Ten tweede neemt de dimensie van de 

boven- en onderregels minder af dan die van een 1-

profiel. 

Helemaal onderaan staat de nullijn. De 

transparantiegrafieken gaan uit van een basis van 0%, 

maar dat is niet geheel rechtvaardig. Een transparantie 

van 0% kan alleen ontstaan wanneer de brug bestaat uit 

een volledig massief blok dat tussen de opleggingen 

ligt (afbeelding 9.15). Maar zoals in de voorgaande 



constructietekeningen naar voren is gekomen, bestaat 

de doorsnede uit een U-vorm; dit betekent dat er bij het 

berekenen van een omhullend oppervlak (=vierhoek) 

lucht ingesloten wordt. Hierdoor zal de basis van de 

transparantie niet op 0 liggen, maar een stuk hoger, 

zoals in afbeelding 9 .14 is aangegeven. Als basis voor 

deze waarde zijn de afmetingen van een glazen 

trogligger op 2 steunpunten genomen, waarbij er in 

plaats van glas van een ondoorzichtig materiaal is 

uitgegaan. 

0% transparant 47% transparant 

afbeelding 9.15: Massieve tegenover U-vormige doorsnede 

9.5. Gemiddeld of gewogen? 

Hiervoor is voor de eenduidige waarde van een brug 

steeds van het gemiddelde van de waarden in de 3 

verschillende kijkrichtingen genomen. Maar wat is de 

beleving van het publiek, zien zij alle aanzichten in 

gelijke mate? Nee, het publiek ziet de brug 

voomamelijk van de zijkant en onderkant. Alleen het 

personeel dat over de brug loopt ziet de volledige 

doorsnede, het publiek kan slechts een deel van de 

doorsnede zien. 

Daarom zou er aan de kijkrichtingen een gewicht 

gegeven kunnen worden. Hiervoor zou het meeste 

gewicht mee kunnen worden gegeven aan de 

dominante kijkrichtingen, bijvoorbeeld 40% voor het 

zij- en onderaanzicht en de overige 20% voor de 

doorsnede. Het gevolg is dat de transparantie toeneemt 
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voor de varianten waarbij de doorsnede een groot dicht 

oppervlak heeft (afbeelding 9.16). Dit betekent dat 

vooral de onderste 2 lijnen hoger lopen dan de rest. 
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afbeelding 9.16: Gewogen transparantie 

9.6. Conclusie 

Uit de grafieken kan uit de steilheid van de lijnen 

gehaald worden <lat de meeste winst voor de 

transparantie gehaald kan worden door van 2 naar 3 

steunpunten te gaan ( afbeelding 9 .14 & afbeelding 

9.16). 

Om tot een transparant ontwerp te komen blijkt dat het 

toepassen van zoveel mogelijk stalen constructiedelen 

de beste keuze is. Maar om een stalen brug te 

detailleren als vervolg van de afstudeeropdracht is niet 

als meest interessant te betitelen. Voor het vervolg van 

de afstudeeropdracht is het interessant om een brug te 

dimensioneren waarbij zoveel mogelijk glas wordt 

gebruikt, omdat de kennis op het gebied van 

construeren met glas op dit moment nog niet zo groot 

is. De keuze is om de glazen wandligger verder te 

detailleren en te dimensioneren. Bij het dimensioneren 

kwam al snel naar voren dat de verbinding maatgevend 

ZOU zijn. 
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10. Glasverbinding in Ansys 

Het ontwerpen van een glazen constructie valt of staat met de vervorrnings- en sterkte-capaciteit van de verbinding. 

Voor de voorgaande transparantie-berekeningen van een glasconstructie zijn alleen de globale dimensies, oftewel de 

doorsnedegrootheden, bepaald. In dit hoofdstuk wordt een theoretisch onderzoek gedaan naar de piekspanningen die 

optreden ter plaatse van de verbinding. 

10.1. Geometrie & samenstelling 

In paragraaf 3 .5 staan verschillende manieren van 

verbinden aangegeven: de krachtsoverdracht van een 

verbinding kan plaatsvinden op basis van wrijving of 

op basis van stuik en afschuiving. Bij deze laatste is er 

de keuze tussen een starre verbinding of een flexibele 

verbinding, hierbij zit het verschil in het medium dat 

gebruikt wordt. V oor de starre verbinding zou een 

stalen medium toegepast kunnen worden en voor de 

flexibele een verend medium in de vorm van kunststof 

of rubber ( afbeelding 10.l ). Daar het bij de flexibele 

verbinding mogelijk is om een veiligheid in de 

constructie te bouwen do.or de kunststof eerder te laten 

bezwijken dan het glas, wordt voor deze verbinding 

gekozen. 

Ar-

doorsnede AA 

kunststofprop 

harde epoxylijm 

albeelding 10.1: Flexibele verbinding 

as in 'pas' 

Als draagstructuur voor de totale brug wordt van 

glazen wandplaten uitgegaan, die elk een travee 

moeten overspannen. De buitenste traveeen zijn het 
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kortst: 5,55 meter (afbeelding 10.2). De grootste 

overspanning is 8,68 meter en zal het grootste moment 

opleveren, zodat de verbinding de krachten die hieruit 

volgen moet kunnen weerstaan. Naast de grootte van 

de overspanning is ook de positie van de verbindingen 

over de hoogte van invloed op de kracht die ontstaat in 

een verbinding. 

+- 5,55 -+-- 8,68 -+ 5,55 -t 

constructieschema 

z. z z~--B. 

albeclding 10.2: Glazcn brug 

De probleemstelling voor de verbinding kan als volgt 

omschreven worden: de verbinding moet een 

dusdanige afmeting hebben dat eerst de kunststof 

bezwijkt, voordat het glas bezwijkt. Het bezwijken van 

de kunststof gebeurt doordat de langeduur druksterkte 

wordt overschreden; voor glas is dat de langeduur 

trekspanning. 

Om een indruk te krijgen van de piekspanningen in de 

kunststof en het glas wordt in dit hoofdstuk gewerkt 

met een voorbeeldgeometrie. Voor deze geometrie 

worden de optredende piekspanningen met behulp van 

een eindige-elementen-model (EEM) berekend. Het 

gaat hierbij om een verticale rij van 6 verbindingen 



waarvan de eindafstand 135 millimeter is. De diameter 

van de kunststofring is op 70 millimeter gesteld en die 

van de stalen bout of pen op 20; de hart-op-hart

afstand van de verbindingen IS 140 millimeter 

(afbeelding 10.3). 
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albeelding 10.3: Configuratie van de verbinding 

r 
140 

140 

160 

140 

140 

140 

Om het eindige elementenmodel op juistheid te toetsen, 

worden de resultaten van het model vergeleken met de 

experimentele waarden die verkregen zijn door R.E. 

Peterson13 en M.M. Frocht14
• 

10.2. Piekspanning volgens R.E. Peterson 

In het boek 'Stress concentration factors ' 13 staan 

ontwerpgrafieken voor een exact passende pen in een 

dunne stalen plaat. In afbeelding 10.3 is de voorbeeld-

geometrie gegeven, waarop de grafieken van Peterson 

toegepast worden. 

De piekspanning die in het glas ter plaatse van de 

kleinste keeldoorsnede ontstaat, wordt een 

vermenigvuldigings-factor k gegeven die afhankelijk is 

van de configuratie. Om een eenheid te krijgen tussen 

de waarden van Peterson en de, in paragraaf 10.3 te 

behandelen, waarden volgens Frocht14, worden voor de 

afstanden de symbolen uit de constructeurspraktijk 

gebruikt (afbeelding 10.4). 

Peterson geeft waarden voor de bovenstaande situatie, 

maar zoals in afbeelding 10.3 te zien is, worden er 

meerdere verbindingen op een rij toegepast. Om de 

configuratie overeen te laten komen met de grafiek 
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wordt voor de breedte B van het proefstuk de hart-op

hart-afstand van de verbindingen gebruikt. Een 

voorwaarde bij het gebruik van de grafiek is dat de 

eindafstand e vanaf het hart van de verbinding tot de 

rand groter is dan de breedte van het proefstuk. 

F B F 2R 

....... . . . . ---+ . ·I ... ... . 

e 

F/2 

.i'...t 

F/2 
T 

albeelding 10.4: Symbolen 

Bij de grafiek in afbeelding 10.7 is op de x-as het 

quotient uitgezet van de diameter van de pen en de 

breedte van het proefstuk (2RIB) en de y-as geeft de 

spannings-concentratie-factor ktn weer. De grafiek is 

samengesteld uit 2 krommen die elkaar snijden: het 

eerste deel van 2RIB= 0 tot 0.5 is een stijgende lijn, 

waarbij de spannings-concentratiefactor het quotient is 

van de piekspanning in de plaat en de gemiddelde 

penspanning. De gemiddelde penspanning IS 

d fi . d 1 F D f; . .. d ge e m1eer a s: a nb = -- . eze actor IS stljgen , 
2Rt 

omdat bij vergroting van de pen de gemiddelde 

spanning klein is, en de piekspanning toeneemt. 

Het tweede deel van 2RIB= 0.5 tot 1.0 is een dalende 

lijn, waarbij de spanningsconcentratiefactor het 

quotient is van de piekspanning in de plaat en de 

gemiddelde plaatspanning. De gemiddelde 

F 
Plaatspanning is gedefinieerd als: a = ---

na (B- 2R)t 

Bij een verkleining van de pen blijkt dat de 

piekspanning in de staalplaat net naast de pen groter 

wordt. Dit valt te verklaren uit het feit dat de piek 

betrekking heeft op het gemiddelde, dus hoe breder het 



totaal, hoe lager het gemiddelde, zodat de piek naar 

verhouding groot is (afbeelding 10.5). 

crgem,area 

kleine pen, laag gemiddelde 
grate piek 

grate pen, hoog gemiddelde 
kleinepiek 

afbeelding 10.5: Piekspanningen bij verschillende pendiameters 

Het maximum is het snijpunt van de krommen en 

treedt op bij 2RIB= 0,5. Op dit punt is de diameter van 

de pen gelijk aan de helft van de proefstukbreedte; aan 

beide zijden van de pen blijft een kwart van de breedte 

over. De waarde van dit maximum is k = 2,6. 

Voor de configuratie van afbeelding 10.4 wordt de 

volgende aanname gedaan: 

• 2R=25 mm; 

• B= 55 mm 

• F= 50000 N; 

• t = 6.35 mm; 

• n = 3 stuks wandplaten; 

Met deze configuratie volgt voor 2RIB= 25155= 0.45, 

waardoor ktnb = 2.3 en de piekspanning in de plaat 

gelijk is aan: 

F 
• anb = - - = 50000/(25·3 ·6.35)= 105.0 N/mm2; 

2Rnt 

• ktnb = 2.3; 

• O'piek,plaat = 241 .5 N/mm2 

10.3. Piekspanningen volgens M.M. Frocht 

De grafieken die Frocht14 geeft (afbeelding 10.8) zijn 

bepaald voor bakelieten proefstukken. De proeven zijn 

gedaan volgens de Moire-methode. Hierbij worden de 

foto's van de interferentiepatronen in belaste en 

onbelaste toestand over elkaar gelegd, waardoor de 

spanningsdichtheid te zien is. 

Het grootste verschil tussen Frocht en Peterson zit in 

de manier van belasten. Zo laat Peterson de bout koud 
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op de stalen plaat aansluiten; Frocht daarentegen 

gebruikt tussen de bout en de bakelieten plaat een 

bakelieten ring. Deze manier van belasten komt goed 

overeen met de te onderzoeken verbinding in glas. In 

tegenstelling tot Peterson zijn niet alleen waarden voor 

een exact passende pen, maar ook voor een pen met 

(geringe) speling gegeven. Tevens zijn er variaties 

aangebracht in de afstand van de rand tot het hart van 

de verbinding. 

2R F B 

··I···· ·· ·· · 
-?l:IE-:

: 2r 

e 

afbeelding 10.6: Geometrie voor proefstuk met ring 

Een antler verschil zit in de manier van weergeven. 

Peterson zet de 2 krommen in een grafiek en laat de 

krommen snijden, waardoor de rest van de krommen te 

vervallen komt. Frocht daarentegen zet de krommen in 

2 aparte grafieken. Hierdoor kan 6f vanuit de 

gemiddelde plaatspanning 6f vanuit de gemiddelde 

ringspanning worden gekeken. Het antwoord moet 

gelijk zijn: 

• Aanname geometrie (afbeelding 10.6), zelfde als bij 

Peterson: 2R= 25 mm; B= 55 mm; F= 50 kN; t= 6.35 

mm; n= 3 stuks; e= B; 

• 2RIB= 0.45; 

F 
• a . = -- = 105.0 N/mm2, uit afbeelding 

rmg ,gem 2Rnt 

10.8B volgt: 

• kring = 2.2 [-]; 

• apiek = 231 .0 N/mm2; 

Met de grafiek van afbeelding 10.8A moet dezelfde 

waarde voor de piekspanning volgen, maar dan 



gebaseerd op de gemiddelde plaatspanning ter plaatse 

van de kleinste keeldoorsnede: 

F 
• a plaat gem = =50000/571.5=87.5N/mm2 

' (B-2R)nt 

• e/B= I.O [-]; 

• kp/aat = 2.6; 

• apiek = 227.5 N/mm2
; 

Het blijkt dat het weinig verschil uit maakt wanneer de 

piekspanning op basis van het ring- of plaatgemiddelde 

berekend wordt. Tevens blijkt dat de piekspanning 

volgens Frocht niet veel verschilt van de waarde 

volgens Peterson. 

W aar beide theorieen niet in voorzien is de 

mogelijkheid om de elasticiteit van het medium te 

veranderen. Juist dit criterium ligt aan de basis voor de 

keuze van de juiste kunststof voor de verbinding. Deze 

albeelding 10.7: Spanningsconcentratiefactoren volgens R.E. Peterson 13 
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kunststof moet: stijf genoeg zijn zodat de verbinding 

niet teveel vervormt, week genoeg zijn om de 

spanningen te verdelen en sterk genoeg zijn om de 

belasting te dragen. Daarnaast moet de kunststof 

bezwijken, voordat de grenstrekspanning in het glas 

bereikt is, om zo een waarschuwingseffect in de 

constructie te bouwen. 

10.4. Van theorie naar EEM 

Om inzicht te krijgen in de invloed van verschillende 

materiaaleigenschappen op de piekspanning, zoals de 

elasticiteitsmodulus, is een berekening met een eindige 

elementenpakket (EEM) bijna onvermijdelijk, tenzij er 

zeer veel proeven met verschillende materialen worden 

uitgevoerd. Voor dit afstudeerproject is gebruik 

gemaakt van het pakket Ansys 54. 
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Binnen de EEM wordt een constructie geschematiseerd 

tot een samenstelling van een aantal elementen van 

eenvoudige geometrie. Door voor ieder element 

afzonderlijk het gedrag vast te leggen met behulp van 

discrete verplaatsingen kan het gedrag van de constructie 

als geheel worden beschreven15
• 

V ereist wordt dat het model overeenkomt met de 

werkelijkheid. Het criterium daarbij is: overeenstemming 

met de resultaten volgens M.M. Frocht. Daarom wordt 

niet een plaat met 6 verbindingen gemodelleerd, maar 

een plaat met slechts 1 verbinding. Omdat het model een 

symmetrieas heeft, wordt slechts de helft van het model 

gemodelleerd (afbeelding 10.9). Als voorbeeld wordt 

voor de geometrie 2RIB= 0.45 genomen, die ook voor de 

voorbeelden bij de piekspanningen volgens M.M. Frocht 

en R.E. Peterson zijn gebruikt. 

totale model 

e 
> 

gehalveerd model 

t r 2R 
~il-E-

······l ..... 
afbeclding I 0.9: Half numerick model 

10.5. Van eisen tot model 

Eerdere ervaringen16 hebben . geleerd <lat bij een 

verbinding tussen staal, kunststof en glas het 

noodzakelijk is dat de kunststof en het glas niet met 

elkaar verlijmd zijn. Door het verlijmen trekt de ring aan 

het glas en kan zodoende splinters van het oppervlak 

trekken, hierdoor ontstaat een put die tot een 

pie ks panning leidt. W anneer de ring er los in zit kan er 

alleen krachtsoverdracht via druk optreden. 
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Het modelleren van een vrij roterende ring levert bij 

Ansys een probleem op, omdat naburige elementen, 

ongeacht een verschil in materiaaleigenschappen, door 

middel van knopen worden gekoppeld. Dit betekent dat 

de knopen dezelfde vervorming ondergaan, zodat een 

massieve ring niet kan roteren in een gat in een plaat, of 

om een pen. Wanneer dezelfde knoopverplaatsing niet 

wenselijk is, moet een manier gevonden worden 

waarmee de vrijheidsgraden wel onafhankelijk kunnen 

optreden. In Ansys kan daarvoor gebruik gemaakt 

worden van contactelementen. De beperking die aan die 

elementen zit is dat ze alleen voor een recht schuifvlak 

gedefinieerd kunnen worden. Het model heeft een rond 

gat, zodat het moeilijk is om contactelementen toe te 

passen. Daamaast is de wrijvingscoefficient tussen het 

glas en de kunststof onbekend. Om deze redenen wordt 

er niet voor contactelementen gekozen. 

Het onafhankelijk optreden van de vrijheidsgraden is in 

<lit geval niets anders dan het vrij optreden van de 

dwarscontractie voor de verschillende onderdelen 

(afbeelding 10.10). 

afbeelding 10.10: Pendelstaven en vrije dwarscontractie 

Om <lit te bewerkstelligen is er gewerkt met 2 modellen: 

een hoofdmodel en een submode! ( afbeelding 10.11 ). 

Het hoofdmodel bestaat uit de glazen plaat, de bout en 

een vervanging voor de kunststof. Het submode! bestaat 

uit de kunststofring. In het hoofdmodel zijn de glasplaat 

en de bout als schijfelementen ingevoerd, de kunststof 

niet. Zoals gezegd is het de bedoeling dat de 

kunststofring los in het glas en om de bout kan roteren, 

waardoor van alle 3 de materialen de dwarscontractie 

vrij kan optreden. Dit betekent dat in dikterichting en in 



tangentiele richting van de cirkels de vervorming niet 

verhinderd wordt. Dit betekent tevens dat de kunststof 

niet vastgelijmd mag zitten en er zodoende alleen 

krachtsoverdracht door middel van druk kan 

plaatsvinden. De kunststof is daarom vervangen door 

staven die alleen druk kunnen opnemen. Hierdoor kan 

het glas in tangentiele richting vrij vervormen, oftewel 

de dwarscontractie kan vrij optreden met de aanname dat 

de wrijving nu! is ( afbeelding 10.11 ). 

totale model 

hoo fdmodel met kunststof drukstaven sub model 

c 

• opvragen k~achten uit hoofdmod el en transponeren op submode! 

afbeelding 10.11: Hoofd- en submodel 

Waarschijnlijk zal de oplossing met de contactelementen 

nauwkeuriger zijn, maar ook veel ingewikkelder. 

Contactelementen vertonen namelijk niet-lineair gedrag. 

De gekozen (lineaire) oplossing met hoofd- en submode! 

zal voldoende nauwkeurig zijn voor ingenieurs 

toepassing. 

De resultaten die met het hoofdmodel opgevraagd 

worden zijn de maximale trekspanning in de kleinste 

keeldoorsnede van het glas, de trekspanning loodrecht op 

de symmetrieas, de axiale spanning in de drukstaven en 

de vervormingen. Op het submode! worden de krachten 

gezet die volgen uit het product van de spanning in de 

drukstaven en het equivalente oppervlak Acqui · (bijlage 

G.4) Om compatibiliteit tussen het hoofd- en submode! 

te verkrijgen moet de vervorming van beide modellen 

gelijk zijn. Er is op numerieke wijze naar het juiste 

oppervlak gezocht door het oppervlak dusdanig te 

veranderen dat de vervorming gelijk was. Het oppervlak 
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wordt voor iedere staaf gelijk genomen. De uitvoer die 

opgevraagd wordt in het submode!, is de maximale 

drukspanning in de ring. Door Frocht of Peterson wordt 

hier geen aandacht aan besteed, maar voor de 

dirnensionering van de kunststof ring is dit van wezenlijk 

belang. In paragraaf 10.6 wordt op de juistheid van deze 

modellen ingegaan. 

De resultaten hebben betrekking op de vlakke 

spanningstoestand. Wat er met de spanning en gebeurt 

wanneer de kunststof wordt opgesloten wordt niet 

meegenomen in dit onderzoek. Bij het opsluiten ontstaat 

namelijk een vlakke vervormingstoestand. Het model is 

wel zo opgebouwd dat er ook met vlakke vervorming 

gerekend kan worden. 

10.6. De juistheid van het model 

Ten eerste wordt beschreven wat de essentiele 

verschillen zijn tussen het proefstuk en het numerieke 

model. Ten tweede wordt er een beschrijving gegeven 

van de gebruikte elementen. Ten derde wordt aan de 

hand van een beschrijving van de convergentie bij 

toenemende netfijnheid de juistheid van het model 

beschreven. 

10.6.1. Verschillen tussen experiment en model 

Wat als eerste verschil te onderkennen valt is dat 

experimenteren de werkelijkheid is en met numeriek 

onderzoek wordt geprobeerd om de werkelijkheid te 

benaderen. Zo zijn enkele invloeden niet meegenomen. 

In paragraaf 10.4 is beschreven waarom er niet met 

contactelementen is gewerkt. Daardoor was het ook niet 

mogelijk om de invloed van wrijving mee te nemen in de 

berekeningen. Daamaast is het numerieke model een 

ideaal model; dit wil zeggen dat er geen irnperfecties 

zijn. Een irnperfectie kan de randafwerking zijn. Door 

het boren van een gat ontstaan er krassen in de rand; bij 

het numerieke model wordt van een volledig gladde rand 

uitgegaan. 



10.6.2. Elementbeschrijving 

Bij het gebruik van elementen kunnen verschillende 

waarden voor elementopties, 'Keyoptions' genoemd, 

worden gegeven. Daar deze van vitaal belang zijn voor 

de berekening worden ze per elementtype behandeld. 

Voor de massieve delen worden PLANE 42 elementen 

gebruikt. Dit zijn 2-dimensionale, 4-knoops schijf

elementen met 8x en 8Y als vrijheidsgraden (afbeelding 

10.12)17
• Aan deze elementen kan (reken)dikte worden 

meegegeven (Keyoption 3 =3). Voor de uitvoer kunnen 

verschillende assenstelsels worden aangehouden, maar 

voor de uitvoer wordt het elementassenstelsel parallel 

aan het globale genomen (Keyoption 1 =O). De rest van 

de elementopties wordt standaard aangenomen, <lit 

betekent <lat extra 

meegenomen. 

element
assenstelsel 

y 

Lx 
globale 

assenstelsel 

'displacement-shapes' 

albeelding 10.12: PLANE 42 element 

zijn 

De uitvoermogelijkheden zijn te uitgebreid om op te 

noemen, maar de mogelijkheden die voor het model van 

belang zijn worden achtereenvolgens behandeld. Zoals 

in paragraaf 10.5 naar voren kwam, IS de 

compatibiliteitseis gelijke vervorming. Bij een PLANE 

42-element kunnen de knoopverplaatsingen worden 

opgevraagd. Naast de vervormingen is er interesse in 

spanningen. Om alvast op de zaken vooruit te !open zijn 

<lat de spanningen in de knopen en de vergelijkspanning 

van Von Mises. Belangrijk bij het opvragen van de 

spanningen is <lat Ansys 2 manieren kent om een 
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resultaten weer te geven: via knoopoplossingen of 

elementoplossingen. Bij de eerste worden de element-

knoopoplossingen van verschillende elementen 

gemiddeld tot een knoopoplossing (afbeelding 10.13). 

Wanneer element I & II andere materiaaleigenschappen 

hebben, dan IS het niet toegestaan om via 

knoopoplossingen te werken. De element-

knooploplossing wordt dan niet gemiddeld tot een 
knoopoplossing. Daarom worden, ter plaatse van de 

overgang tussen 2 materialen, de knoopresultaten via 

element-oplossingen opgevraagd. 

[][] 
08 

knoopoplossing 

1.1·-~ 

L:J~ 

I III~11~~ I 
elementoplossing 

albeelding 10.13: Knoop- en elementresultaten 

Naast de knoopresultaten wordt er voor de drukspanning 

in de kunststof ring gerekend met de vergelijkspanning 

van Von Mises: 

In Ansys wordt deze spanning equivalente spanning creqv 

genoemd. Omdat kunststof vloeigedrag vertoont is het 

toegestaan om hiermee te rekenen. Bij het opvragen van 

die spanning kan Ansys geen knoopresultaten geven, 

maar door een net te kiezen <lat fijn genoeg is, naderen 

de elementresultaten de knoopresultaten. 

De pendelstaven bestaan uit LINK 10-elementen. Dit 

zijn 3-dimensionale staafe!ementen die of alleen trek of 

alleen druk kunnen overdragen (afbeelding 10.14)17
• Aan 

de staaf kan een oppervlak worden meegegeven, maar 

een buigstijfheid kan niet worden meegegeven; het is per 

slot van rekening een pendelstaaf. Ook voor de LINK 10 

elementen bestaan er elementopties. Aangezien de 

elementen als alleen-druk elementen worden toegepast 

geldt: Keyoption 3= 1. 



Voor de uitvoer is alleen de axiale spanning van belang. 

Deze spanning kan, logiscberwijze, alleen in bet element 

assenstelsel worden opgevraagd. Door de individuele 

spanning te vermenigvuldigen met bet equivalente 

oppervlak Aequi volgt de kracbt voor bet submodel in een 

punt op de ring . 

«========-:: ,.-:. 

albeelding 10.14: LINK 10 Compression-Only Spar 

10.6.3. Netfijnheid en convergentie 

Bij het model is bet niet de bedoeling dat alleen voor bet 

voorbeeld 2RIB=0.45 de resultaten kloppen; ook voor de 

rest van het bereik moeten de resultaten voldoen. Een 

voorwaarde bij bet bepalen van de juistbeid van de 

resultaten, is dat de waarden bij toenemende netfijheid 

convergeren. Bij het verfijnen van bet net is bet 

verstandig om bet op die punten te doen, waar de 

resultaten opgevraagd worden. In het geval van de plaat 

die in bet gat via een ring wordt belast met een pen zijn 

de punten kritiscb zoals in afbeelding 10.15 is 

aangegeven. Ten eerste zal er een piek optreden in bet 

glas, punt 1. De spanning die bier opgevraagd wordt is 

de boofdtrekspanning. Ten tweede kan de kunststofring 

bezwijken door het overschrijden van de grens

drukspanning, punt 2. Omdat bet cr-E-diagram van 

kunststof vloeigedrag vertoont, wordt de 

vergelijkspanning van Von Mises opgevraagd. 

Tot slot kan de plaat bezwijken door stuik. Dit is vertaald 

in bet overschrijden van de grenstrekspanning in bet glas 

loodrecbt op de symmetrieas. Dit kan zowel nabij bet gat 
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als op de rand gebeuren, punten 3 & 4. Hier worden 

wederom de grootste boofdtrekspanningen opgevraagd. 

3 4 
+----··--··-

albeelding 10.15: Kritische punten 

Om niet telkens de netfijnheid van bet model te boeven 

aanpassen, wordt voor de extreme geometrieen de 

netfijnheid bepaald. Wanneer deze netfijnheid voor de 

extremen betrouwbare resultaten oplevert, dan zal de 

fijnheid voor de rest ook voldoen. Voor de extremen zijn 

de volgende waarden bepaald: de maximale ringdiameter 

en de minimale pendiameter. De eerste wordt als volgt 

bepaald: door de ring te vergroten neemt de 

keeldoorsnede van bet glas af. Door voor bet glas een 

breedte over te bouden, waarbij de gemiddelde 

glasspanning de maximale trekspanning net overschrijdt, 

is ook de maximale diameter van de ring vastgelegd. In 

een rekenvoorbeeld ziet dat er als volgt uit: 

• F= 50000 N; 

• !t,u,d= 51.7 N/mm2
; 

• Aglas > 50000151.7= 967 mm2
; 

• Ag/as = (B-2R)t; 

• B= 140 mm; t= 36 mm; 

• 2R< 113 mm; 

Aangezien dit tot zeer grote piekspanningen leidt, wordt 

de maximale kunststof diameter 2R op 100 millimeter 

gesteld. Voor de minimale boutdiameter is de 

druksterkte van de kunststof maatgevend. Voor de 

verbinding wordt in eerste instantie POM H 

(Polyoxymetbyleen Homopolymeer) gebruikt, vanwege 

de goede stijfheid en sterkte ten opzicbte van andere 

constructieve kunststoffen. Zo is de kortdurende 

druksterkte van POM H 50 N/mm2
• Voor de bepaling 

van de minimale boutdiameter wordt dezelfde werkwijze 



als bij de maximale kunststofdiameter toegepast: de 

gemiddelde spanning mag de maximale niet 

overschrijden: 

• F= 50000 N; 

• r d = 50 N/mm2
• JC,U, ' 

• About > 50000150= 1000 mm2
; 

• About = 2rt; t= 36 mm; 

• 2r > 27.8 mm; 

Als minimum wordt niet 30 maar 20 millimeter 

genomen, omdat in hoofdstuk 11 zal blijken <lat het 

vloeien van een verbinding nog niet betekent dat de 

volledige ligger is bezweken. 

Dus met een kunststofdiameter van 100 en een 

boutdiameter van 20 millimeter, moet de netfijnheid nog 

steeds betrouwbare resultaten opleveren. De netfijnheid 

is als volgt opgesteld. Verschillende lijnen worden 

verdeeld in een aantal delen n, waarbij n het getal voor 

de netfijnheid is. Zo wordt een kwart boog in n parten 

verdeeld, evenals de lijn ter plaatse van de kleinste 

keeldoorsnede in het glas ( afbeelding 10.16). 

albeelding 10.16: Submode! met kleine pen en grote ring 

In tabel 10.1 staan de gegevens verwerkt voor de situatie 

zoals in afbeelding 10.16 is weergegeven. Een grote ring 

impliceert een kleine keeldoorsnede van het glas, zodat 

de convergentie hiervoor niet maatgevend zal zijn. Dit 

blijkt ook uit de tabel: na een fijnheid van 32 gaan de 

waarden van de trekspanning in het glas weer afnemen. 

Hierdoor wordt er ook voor de kunststof van een 

netfijnheid van 32 gekozen. 

Bij het convergentieonderzoek is het het beste om de 

grenzen van het grove model overeen te laten komen met 

die van de fijne . Praktisch betekent dit telkens een 
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verdubbeling van de netfijnheid, bijvoorbeeld: 8-16-32 . 

In de volgende tabellen is dit niet gebruikt. 

netfijnheid 12 16 24 32 40 

O'trek,g 65.4 66.0 66.3 66.6 66.3 

l:!.O"trek,g 0.6 0.3 0.3 0.3 -0.3 

O"druk,kt -57.8 -62 .7 -68.5 -71.9 -74.2 

l:!.O"druk,k 4.9 5.8 3.4 2.3 

tabel 10.1: Convergentie 2r=20 & 2R=to0 mm 

Een antler extreem is een grote ringdiameter en een grote 

pendiameter ( afbeelding 10.17). Ook voor dit geval moet 

het net zo zijn <lat er betrouwbare resultaten uit de 

berekeningen komen. Het blijkt <lat met de indeling voor 

het submode! voor deze extreem uiteindelijk betere 

resultaten te voorschijn komen, omdat de elementen 

gelijkvormiger zijn. 

albeelding 10.17: Submode! met grote pen en grote ring 

De gegevens zijn verwerkt in tabel 10.2 en daar valt op 

<lat de spanning in de kunststof zeer geringe verschillen 

laat zien. Ook hier geldt <lat een grote ring leidt tot een 

kleine keeldoorsnede van het glas, zodat de spanning 

alhier, bij toenemende netverfijnheid, geen problemen in 

de convergentie vertoont. 

netfijnheid 12 16 24 32 

O'trek,g 58.6 58.1 55 .9 55.4 

l:!.O"trek,g 0.5 2.2 0.5 

O"druk,k -18.0 -18.0 -18.1 -18 .1 

l:!.O"druk,kt 0 0.1 0 

tabel 10.2: Convergentie 2r=90 & 2R=IOO mm 

Om een goede netfijnheid voor de keeldoorsnede van het 

glas een situatie met een kleine ring bekeken. Aangezien 

de pen niet kleiner mag zijn dan de ring, moet ook de 



pen klein zijn. In afbeelding 10.18 is een situatie voor 

een gemiddelde ring- en pendiameter weergegeven. 

atbeelding 10.18: Netfijnheid 16 hoofdmodel 

Uit tabel 10.3 valt af te leiden dat een netfijnheid van 32 

voldoende is, omdat de waarden voor de trekspanning in 

het glas nauwelijks stijgen. De drukspanningen in de 

kunststof nemen dan ook bijna niet toe. 

netfijnheid 12 16 24 32 

<7trek,g 49.6 52.l 53 .6 53.7 

l'latrek,g 2.5 1.5 0.1 

<7druk,k -82.7 -83.4 -84.5 -85.0 

lladruk,k 0.7 0.9 0.5 

tabel 10.3: Convergentie kleine pen & kleine ring 

Uiteindelijk wordt voor alle situaties een netfijnheid van 

32 aangehouden. 

10.7. Grafieken voor bakeliet 

Om grafieken te maken moeten eerst resultaten van het 

model verwerkt worden. Om de grafieken van Frocht te 

benaderen is het noodzakelijk om dezelfde 

berekeningsmethode op en dezelfde materialen in het 

model toe te passen. Zo is door Frocht, bij het berekenen 

van de piekspanningen, weinig gevarieerd in de pen- en 

ringdiameter. Om verschillende waarden voor 2RIB te 

krijgen is de breedte B van het proefstuk gevarieerd. Het 

materiaal dat gebruikt is, is bakeliet BT-61-893. Het 

nadeel hiervan is dat de mechanische eigenschappen van 

deze bakelietsoort en zelfs bakeliet in het algemeen niet 

voor handen zijn. Daarom wordt er een aanname gedaan 

die redelijk overeenkomt met bakeliet. Bakeliet wordt in 

dit geval vergeleken met volkern kunststof ('Trespa') . 

De elasticiteitsmodulus wordt op 8000 N/mm2 gesteld en 

de dwarscontractiecoefficient v = 0,3. Het blijkt dat 

variatie van deze grootheden weinig invloed heeft op de 
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piekspanningen. De grafieken die volgen uit de 

resultaten die met Ansys zijn verkregen, zijn in 

afbeelding 10.19 en afbeelding 10.20 weergegeven. (In 

bijlage 9 worden de grafieken op een volledige pagina 

weergegeven). 
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atbeelding 10.19: S.C.F. voor bakeliet gezien vanuit keeldoorsnede 

-_:::·: __ :::.:::: :: ___ :::: _: __ :;·:·::.:x:::· ·--[ 
5,0 

4,5 

/ ' 

4,0 - - - - - - - _: ___ - - - __ ) __ -- -- - --: ---- - - - -1 --/-_; 
' ' ' I I ' • 

' 3,5 _____ __ -:--- . -- -- -:- ---- - -- ~-- -- - -- - ~ ;- -- -- : -- -- -- -; I ~Frocht I 

~ u ju/yd: i m f :~~, , ~ 
~1 :, :0 1-: -- -~I· ~-;·~<~---: : __ ::·:::; .:::·:: .. : --, ~~;t5:den 

- 2r "" 6.35 nun; 

I I I 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0, 70 0,80 

2R/B [-) 

atbeelding 10.20: S.C.F. voor bakeliet met ringgemiddelde 

W anneer deze grafieken vergeleken worden met die van 

Frocht (afbeelding 10.8), blijkt dat ze de waarden 

naderen, maar niet volledig gelijk zijn. Bij grote 

proefstukafmetingen, dat komt overeen met kleine 

waarden van 2RIB, naderen de waarden die gevonden 

zijn met de EEM tot op 5% de waarden die gegeven zijn 

volgens Frocht. Wanneer de breedte afneemt wordt de 

benadering minder goed. 

Opvallend is dat de waarden die gevonden zijn met EEM 

altijd lager Jigger dan die van Frocht of Peterson. Dit kan 

verklaard worden, doordat de imperfecties niet zijn 

meegenomen. 



10.8. Constructeurspraktijk 

Nu er aangetoond is dat het model goed is kunnen er 

verschillende grafieken voor bouwkundigen 

gegenereerd worden. Het probleem daarbij is dat de 

definities van Frocht voor de 

spanningsconcentratiefactoren niet aansluiten op de 

constructeurspraktijk. Het gaat hierbij voornamelijk 

om het gemiddelde waarop de spannings

concentratiefactoren zijn gebaseerd. Zo geldt voor het 

F 
gemiddelde in het glas a 1 - en voor p aat ,gem - (B _ 2R)t 

de kunststof a ring gem = _.!__ . Dit betekent dat het 
' 2Rt 

gemiddelde verloopt bij variatie in de geometrie en dat 

is ongebruikelijk. Het is beter om ontwerpgrafieken te 

maken die afhankelijk zijn van grootheden die, 

ongeacht de geometrie, bekend zijn. Daarom worden in 

het vervolg de piekspanningen in het glas gerelateerd 

aan het gemiddelde a gem = f_ . Hiermee kunnen de 
Bt 

spanningsconcentratiefactoren voor verschillende 

geometrieen eenvoudig gevonden worden, wanneer de 

afstand tussen de verbindingen B vastligt. 

Waar Frocht en Peterson geen uitspraak over doen is 

de piekspanning in de ring en de optredende 

trekspanning in het glas loodrecht op de symmetrieas. 

Om inzicht te krijgen in de spanningen op deze punten, 

is het wenselijk dat ook voor deze spanningen een 

grafiek wordt gemaakt. 

Wat opgemerkt moet worden, voordat alle grafieken op 

basis van de gemiddelde trekspanning in het glas 

worden gemaakt, is het volgende. De drukspanning in 

de kunststof heeft geen relatie met de gemiddelde 

trekspanning in het glas. w anneer de piekspanning we! 

op dat gemiddelde gebaseerd zou worden, dan zou er 

voor elke ringdiameter een andere kromme volgen. Het 

is in dit geval beter om de piekspanningen in het 

kunststof te relateren aan het gemiddelde dat door 

Peterson13 en Frocht14 ook gehanteerd wordt: 
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F 
a . = -- Hieruit volgt een grafiek met een 

rmg ,gem 2Rt · 

kromme. 

Op de piekspanningen ZIJn verschillende parameters 

van invloed, zoals de pendiameter en de eindafstand. In 

de volgende paragraaf wordt daar verder op ingegaan. 

10.9. Parameteronderzoek 

Naast de afmetingen van de ring en de pen kunnen ook 

de afmetingen van het proefstuk veranderd worden 

alsmede de materiaaleigenschappen van de kunststof. 

Als voorbeeld kan de invloed op de drukkracht in de 

kunststof worden bekeken bij verschillende pen-

/ringdiameterverhoudingen. Door verschillende 

parameters te varieren kan uiteindelijk een optimale 

verbinding voor de brug gevonden worden. 

10.9.1. Parameterinvloed op glas 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, 

valt of staat het ontwerpen van een glazen constructie 

met de vervormings- en sterkte-capaciteit van de 

verbinding. Eerst wordt er naar de sterkte gekeken, 

waardoor er voor het bezwijken een definitie moet 

worden gegeven voor zowel de kunststof als het glas. 

Bezwijken van het glas wordt omschreven als het 

overschrijden van de grenstrekspanning (grootste 

hoofdtrekspanning). Deze spanning kan op 

verschillende plaatsen optreden, namelijk op punt 1,3 

& 4 van afbeelding 10.15. 

10.9.1.1. Invloed eindafstand e op kg 

In hoofdzaak zal de piektrekspanning optreden ter 

plaatse van de kleinste keeldoorsnede van het glas 

(punt 1 ), maar bij een verkleining van de eindafstand 

neemt de trekspanning loodrecht op de symmetrieas 

toe. Het is zelfs zo dat de eindafstand invloed heeft op 

de piekspanning in de kleinste keeldoorsnede van het 

glas ( afbeelding 10.21 ). Aangezien het onwenselijk is 



om grote spanningen in het glas te krijgen, wordt het 

aanbevolen om de eindafstand minstens zo groot te 

nemen als de steekafstand van de verbindingen. 

W anneer de eindafstand groter wordt aangenomen dan 

B neemt de piektrekspanning bijna niet meer af. Dit te 

zien, doordat de lijnen e=R+ 100 en e=R+200 

nagenoeg gelijk vallen. 

8.5 - - -,- -- .. --- -,- -- -.- -- -.----· ---- .-- - - · - --,----.-
' . ' ' . ' ' . ' ' ' 

,, 
4.0 

0.:?0 O.~S 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0 .55 0.60 0 .65 0.70 0.75 0.80 I' I 

(B-ZR)/B H 

afbeelding 10.21: lnvloed eindafstand op kg in punt 1 

Waar de eindafstand een eenduidige relatie mee heeft 

is de trekspanning loodrecht op de symrnetrieas, 

oftewel de splijtspanning. Deze kan zowel op de rand 

(punt 4) als nabij het gat (punt 3) optreden; de 

splijtspanning nabij het gat blijkt in alle gevallen het 

grootst te zijn. Ook voor de optredende splijtspanning 

geldt dat een kleine pen een grotere spanning geeft dan 

een grote. De splijtspanning zal nooit maatgevend 

worden indien wordt voldaan aan e> 2R+25. 

10.9.1.2. Invloed pendiameter 2r op kg 

Op de x-as wordt de relatieve grootte van de 

keeldoorsnede (B-2R)IB uitgezet. Hierin wordt de 

grootte van ringdiameter al verwerkt. Naast de grote 

invloed van de ringdiameter op de piektrekspanning, 

heeft de grootte van de pen een kleine invloed op de 

piek. Bij een kleine pen is de piek iets groter dan bij 

een grote pen (afbeelding 10.22). 
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afbeelding 10.22: Invloed pendiameter op kg 
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Dit valt te verklaren vanuit spanningstrajectorien: bij 

een kleine pen wordt de kracht over een klein glas 

oppervlak verdeeld en zoekt de kortste weg terug naar 

de oplegging (afbeelding 10.23). Dat betekent dat de 

kracht langs de ringrand zal lopen. Bij een grote 

diameter wordt de spanning op het glas over een groter 

oppervlak verdeeld en zal ook de kracht met een 

grotere boog naar de oplegging gaan. 

kleine pendiameter 
grote piek 

grote pendiameter 
kleine piek 

afbeelding 10.23: Invloed van pendiameter op piektrekspanning 

Dit verschijnsel kan ook verklaard worden aan de hand 

van stijfheden. Bij een dikke ring is de stijfheid kleiner 

dan bij een dunne ring. Hoe stijver de ring hoe groter 

de spreidingsbreedte. Wanneer de ring vervangen zou 

worden door lucht, oftewel een zeer kleine stijfheid, 

dan zou de pen tegen het glas komen en zeer lokaal 

zijn kracht overdragen. 

Voor het samenstellen van de grafieken wordt alleen 

de ongunstige waarde bij een kleine pendiameter voor 

de spanningsconcentratiefactor meegenomen met een 

eindafstand e=B. 



10.9.1.3. Invloed E-modulus op kg 

Tot slot heeft de elasticiteitsmodulus van de toegepaste 

kunststof invloed op de piekspanning in het glas. Naar 

aanleiding van het bovenstaande verhaal over 

spanningstrajectorien mag het duidelijk zijn dat een 

stijvere kunststof een lagere piekspanning met zich 

meebrengt. Omdat er een kunststof wordt toegepast die 

goede mechanische eigenschappen moet hebben, ligt 

de elasticiteitsmodulus tussen de 1500 en 4000 N/mm2
• 

In de grafiek van afbeelding 10.24 alwaar deze invloed 

wordt weergegeven, varieert de E-modulus tussen de 

1600 en 9600 N/mm2
• 
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albeelding 10.24: Invloed Ek op kg 

De waarden van de eerste 2 lijnen liggen dicht bij 

elkaar en de derde lijn ligt buiten het bereik van de toe 

te passen kunststoffen. Het blijkt dat voor de 

piekspanningen in het glas, het nagenoeg geen verschil 

uitrnaakt welke kunststof er wordt toegepast. 

10.9.2. Parameterinvloed op kunststof 

Bezwijken van de kunststof wordt omschreven als het 

bereiken van de grensspanning volgens een 

vloeicriterium. Deze spanning zal daar optreden waar 

de bout en de kunststof met elkaar in contact komen 

(punt 2 van afbee!ding 10.15). De enige parameters die 

hierop van invloed zijn, zijn de ringdiameter, de 

pendiameter en de elasticiteitsmodulus. De eindafstand 

heeft geen invloed op de piekdrukspanning in de ring, 

omdat het glas vele malen stijver is dan de kunststof. 
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Uiteindelijk moet er voor de piekdrukspanning in de 

kunststof een grafiek komen die de relatie tussen de 

verhouding pen-/ringdiameter en kk bij verschillende 

stijfheden beschrijft. 
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albeelding 10.25: Invloed Ek op kk 

Zoals in afbeelding 10 .25 is te zien heeft de 

elasticiteitsmodulus nagenoeg geen invloed. Om dit te 

verklaren wordt de ring vergeleken met een buigstijve 

plaat die op een verende bedding rust en is belast met 

een lijnlast ( afbeelding 10.26). 

!age buigstijfheid hoge buigstijfheid 

albeelding 10.26: Gelijke spanningen onder verende bedding 

Wanneer de buigstijfheid van de plaat afneemt, blijven 

de vervorming en de spanning gelijk. Dit komt doordat 

de plaat is belast met een lijnlast. 

10.10. Grafiekkeuze 

Uit de hierboven beschreven parameterstudie worden 2 

grafieken voor de spanningsconcentratiefactoren 

gedestilleerd; een voor de piektrekspanning ter plaatse 

van de kleinste keeldoorsnede in het glas en een voor 

de piekdrukspanning in de kunststof. 

In dit hoofstuk zijn de parameters die invloed hebben 

beschreven. Om tot een ideaal ontwerp te komen voor 

een verbinding in glas zijn er enkele eisen gesteld aan 



die parameters. V oordat de grafieken volgen worden 

die eisen nog een keer op een rij gezet. 

10.10.1. Piekspanning in de kunststof 

De enige parameter die hier van invloed is, is de 

pendiameter. Het resultaat is uiteindelijk de Jang 

doorgetrokken lijn van afbeelding I 0.23, die in 

afbeelding 10.27 op een volledige pagina wordt 

weergegeven. 

10.10.2. Piekspanning in bet glas 

Het streven is om de piektrekspanning in het glas zo 

laag mogelijk te houden. Daarom is het wenselijk om 

een eindafstand te kiezen die geen invloed op de 

piektrekspanning in het glas heeft. W anneer de 

eigenschappen van de kunststof dermate slecht zijn dat 

deze altijd maatgevend zal zijn ten opzichte van het 

glas, kan overwogen worden om een kleinere 

eindafstand te kiezen. De pendiameter heeft een 

geringe invloed op de piekspanning, zodat daar de 

ongunstigste waarde van 2r!B=0.14 wordt 

aangehouden. Uiteindelijk resulteert dit in een grafiek 

zoals in afbeelding 10.28 is weergegeven. 
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11. Van Detail terug naar Ontwerp 

Er is een rekenmodel waarmee ontwerpgrafieken gemaakt kunnen worden, maar daarmee is het verhaal nog niet rond. 

In het begin is een ontwerp gemaakt voor een glazen brug, waarna het detail, de verbinding, nader is bekeken. De tijd is 

nu aangebroken om het detail in het ontwerp toe te passen. 

11.1. Bezwijken 

In paragraaf 10.1 is reeds aangegeven dat bezwijken 

van de kunststof is gedefinieerd als het overschrijden 

van de grensdrukspanning en van het glas als het 

overschrijden van de grenstrekspanning. Om met de 

laatste te beginnen: het gaat om de langeduur 

treksterkte van voorgespannen glas . De rekenwaarde 

volgt uit het quotient van de representatieve treksterkte 

en de materiaalfactor3: 

• J, = fr.u ,rep = 185 = 51.? N/mm2; 
t ,u,d rm 3.58 

• h ,u,rep = 185 N/mm2; 

• Ym = 3.58 (gelamineerd, langeduur). 

V oor het glas geldt alleen een elastische tak, zoals is 

aangegeven in paragraaf 3.3, daarna treedt brosse 

breuk op. Dus het overschrijden van de treksterkte leidt 

tot volledig bezwijken. 

Het bezwijken van de kunststof is gedefinieerd als het 

overschrijden van de langeduur druksterkte. Aangezien 

er veel kunststoffen zijn, wordt er voor de toepassing 

in de brug een keuze gemaakt: POM 

(PolyOxyMethyleen). Daarbij bestaat er nog de keus 

tussen een copolymeer en een homopolymeer. De 

laatste heeft iets betere eigenschappen, maar van de 

eerste zijn er meer ge_gevens beschikbaar. Betere 

eigenschappen wegen zwaarder dan de kwantiteit aan 

gegevens die voorhanden zijn, zodat voor POM H 

wordt gekozen. Daarvoor worden de gegevens van 

POM C vertaald naar POM H. Als voorbeeld wordt de 

eenassige langeduur treksterkte genomen: 

• korte duur treksterkten: - /,,u,rep,POM c = 14 N/mm2; 

- h ,u,rep,POM H = 15 N/mm2; 
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• afbeelding 11. l langeduur treksterkte bij 1 % rek, 

T=20 °C en t= 10 jaar: -/,,rep,POM c = 12.5 N/mm2; 

• voor POM H wordt dat (15/ 14)*12.5= 13.4 N/mm2
; 
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albeelding 11.1: Treksterkte in de tijd bij bekende rek 

In hoofdstuk 10 kwam naar voren dat voor de 

drukspanning in de kunststof de vergelijkspanning zou 

worden meegenomen. Hiervoor zijn voor POM C 

gegevens voorhanden19
• Deze gegevens bestaan uit 

grafieken zoals weergegeven in afbeelding 11.2, 

waarin de toelaatbare vergelijkspanning is uitgezet 

tegen de belastingsduur bij verschillende temperaturen. 

Dit ZIJn de representatieve waarden voor de 

vergelijkspanning, zodat er voor de rekenwaarde nog 

een materiaalfactor moet worden ingevoerd. Hier is de 

literatuur onduidelijk over. De waarden die voor de 

materiaalfactor worden gebruikt worden niet verklaard 

en worden daarom niet overgenomen. Er wordt een 

aanname gedaan voor de invloed van de 

materiaalirnperfecties, waardoor er met een 

grenswaarde voor de vergelijkspanning van 15 N/mm2 



wordt gerekend. Naast de invloed van de tijd is er ook 

de invloed van de temperatuur. Wanneer de 

temperatuur oploopt blijft er van de sterkte weinig 

over. Daarom wordt gesteld dat bij brand de brug niet 

als vluchtweg gebruikt mag worden. 
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albeelding 11.2: Toelaatbare vergelijkspanning 

Nu is het bezwijken van de kunststofverbinding m 

detail bekeken, maar het is de bedoeling om ook een 

definitie voor het bezwijken van de volledige ligger te 

geven. W anneer de to tale constructie wordt bekeken, 

betekent het bereiken van de vloeispanning in een van 

de verbindingen nog niet dat de totale constructie 

bezweken is. De overige verbindingen worden eerst 

zwaarder belast alvorens ze gaan vloeien. 
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albcclding 11.3: Krachtsverdeling elastisch en plastisch 
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Bij een toename van de belasting bestaat de 

mogelijkheid dat uiteindelijk elke verbinding gaat 

vloeien zoals is aangegeven in afbeelding 11.3. Daarbij 

wordt de plastische fase gebruikt als vangnet. Stel dat 

er een verbinding bezwijkt dan is er altijd een 

restcapaciteit in de overige verbindingen aanwezig. 

Met deze gegevens over restcapaciteit kunnen de eisen 

voor de vervormingscapaciteit worden opgesteld. Het 

is van belang dat er tijdens het vloeien genoeg 

vervormingscapaciteit in de verbinding overblijft. 

Concreet betekent dit dat bij het vloeien van alle 

verbindingen de bovenste en onderste pen niet tegen 

het glas mogen komen. Hierdoor zou een hard punt 

tegen het glas komen, waardoor het glas gaat 

bezwijken. Aangezien de hoekverdraaiing klein blijft, 

kan er gesteld worden dat de maximale verplaatsing 

bmax = <p·a (afbeelding 11.4). 

albeelding 11.4: Maximale vervorming 

Resumerend wordt er een verbinding bekeken die 

uiteindelijk in de totale constructie wordt ingepast. 

11.2. Configuratie 

Hiervoor is er altijd de aanname geweest dat slechts 6 

verbindingen over de hoogte noodzakelijk waren. Het 

uitgangspunt voor die aanname was de korte duur 

grensspanning van 50 N/mm2 voor POM H20
• Wanneer 

het optredende spanningsniveau op 50 N/mm2 wordt 

gehouden, zal dit in de tijd leiden tot bezwijken. Dit 

wordt weergegeven in afbeelding 11.2. 

Om esthetisch de ideale verdeling te vinden moet er 

een keus worden gemaakt tussen het aantal en de 



grootte van de verbindingen. W anneer het aantal klein 

is, betekent dat een grote kracht per verbinding. 

Hierdoor wordt een grote pen noodzakelijk om de 

spanning in de kunststof laag te houden. Indien er meer 

verbindingen worden toegepast, wordt de kracht 

kleiner en volstaat een kleinere pen. Hierdoor wordt de 

vervormingscapaciteit grater. 

Omdat voor de grensspanning de waarde van de 

langeduur vergelijkspanning wordt genomen, mag ook 

de rek niet groot zijn. Het gevolg is dat er weinig 

vervormingscapaciteit aanwezig hoeft te zijn. Het 

uitgangspunt is daarom 6 verbindingen met een grote 

pen in de ring (afbeelding 11.5). 
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albeclding 11.5: Configuratie voor een wandplaat 

Om de krachten in de verbinding te berekenen moet 

eerst inzicht verschaft worden in de belastingen. 

11.2. Belastingen 

Uit de berekeningen van bijlage H is naar voren 

gekomen dat voor de overspanning van bijna 9 meter, 

8 wandplaten van 12 mm dik nodig zijn. De vloer 

bestaat uit 3 constructieve lagen van 12 mm met een 

slijtlaag van 6 millimeter. Voor de veranderlijke 

belasting van kantoorvloeren geldt een belasting van 

3.0 kN/m2
• Hiermee kan rekenwaarde van de lijnlast 

berekend worden: 

• G= G wand + G vloer = 4 .0 N/nun (afgerond); 

• Gwand = d·h·p = 96·1000·25 ·10-6 = 2.40 N/mm; 

• Gvloer = d·b·p = 42· 1400· 25·10"6 = 1.4 7 N/mm; 

• Q= bbelast 'PQ = 1200·0.003= 3.6 N/mm. 
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Met deze lijnlast kan het totale moment berekend 

worden en met dat moment kan de kracht per 

verbinding berekend worden. 

Bij de kracht per verbinding moet onderscheid worden 

gemaakt tussen de elastische krachtverdeling en de 

plastische krachtverdeling. De plastische kracht

verdeling waarbij alle verbindingen vloeien, wordt 

gebruikt voor het dimensioneren van de kunststofring. 

Het uiterste moment wordt samengesteld uit 

Mu,d=FL.ai. Voor het bepalen van de piekspanning in 

het glas wordt uitgegaan van de elastische verdeling. 

Het gevolg hiervan is dat de kracht F J ( afbeelding 

11.7) groter is dan F bij de plastische verdeling. Dit 

lijkt onmogelijk, maar niet wanneer in ogenschouw 

wordt genomen dat als uitgangspunt voor de 

kunststofsterkte een belastingsduur van 10 jaar is 

genomen. Op tijdstip t=O zal blijken dat de kunststof 

deze kracht wel kan opnemen. Ten eerste wordt de 

kracht bij de plastische verdeling gegeven, ten tweede 

de kracht bij de elastische verdeling. 

11.3.1. Plastische krachtverdeling 

Zoals gezegd wordt het moment samengesteld uit het 

product van de kracht en de som van de krachtarmen 

(afbeelding 11.6): 

• Mud 
F vloei = --'- = 55 .2 kN; 

I.a; 

• M u,d = t qd·y2= 96.1 kNm; 

• y= 8.68 m; 

• 'i.ai = 1.74 m; 

• a1 = 860 mm; a2 = 580 mm; a3 = 300 mm; 

@ - F vloei 

l+r, @ 
::: F vloei 

)Mu} F v/oei @ 

@ F v1oe; 
~ 

:: 
@ F v1oe; ::: 
@ F v1oe; / 

albeelding 11.6: Plastische krachtverdeling 



11.3.2. Elastische krachtverdeling 

V oor het bepalen van de krachtverdeling wordt eerst de 

totale krachtarm a,01 berekend, waama de kracht per 

verbinding vanuit de geometrie afgeleid wordt 

(afbeelding 11.7). 

afbeelding 11.7: Elastische krachtverdeling 

• 

• 

• 

• 

• 

a1 F.. = F;01 · - 70.9 kN; 
a tot 

az 
F2 =Got · - = 47.8 kN; 

a tot 

a3 
F3 =Got · - = 24.7 kN; 

a tot 

Md 
G ot= - = 143.4 kN; 

a tot 

• Md= i· qd ·/ = 96.1·106 Nmm; 

• y= 8680mm 

2 

a101 = La11 = 670.1 mm; 
La 11 

• a, = 860 mm; a2 = 580 mm; a3 = 300 mm; 

Ter controle moet LF0 ·a0 gelijk zijn aan bet totale 

moment. 

11.4. Dimensioneren 

De dimensionering van de verbinding gebeurt op basis 

van 3 ontwerp uitgangspunten. Zo moet de kunststof 

altijd eerder bezwijken dan het glas. Voor de 

dimensionering wordt bet volgende pad bewandeld. 

Neem een zo klein mogelijke ring, waarbij de 

piektrekspanning in het glas, de grensspanning niet 
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overschrijdt. Zoek hierbij een pendiameter, waarbij de 

piekspanning in de kunststof de grensvergelijkspanning 

niet overschrijdt. Als er voor de pendiameter geen 

goede oplossing kan warden gevonden, moet de ring 

vergroot warden, etc. 

Bij de eerste aanname, neem een zo klein mogelijke 

ring, wordt er vanuit gegaan dat de verhouding (B-

2R)IB onder bet minimum van circa 0.6 ligt. Wanneer 

de ring vergroot wordt, dan zal de piektrekspanning in 

bet glas toenemen. De verhouding (B-2R)/B geeft 

namelijk de relatieve grootte van bet glas ter plaatse 

van de kleinste keeldoorsnede weer, dus hoe kleiner de 

ring, hoe grater de verhouding. 

11.4.1. Dimensioneren kunststof 

Voor de configuratie gegeven in afbeelding 11.6 is 

voor een pendiameter 2r= 50 mm en een ringdiameter 

2R= 75 mm gekozen. De breedte B is 140 mm. Met 

behulp van de ontwerpgrafiek kk volgt voor de 

piekspanning in de ring: 

• crk,, = kk·crk,gem = 15.0 N/mm2 ~ 15 N/mm2
; 

• kk = 1.95; met r!R= 0.66; 

• O"k,gem = Fv1oei 12Rt= 7.3 N/mm2
; met t= 96 mm; 

• Fvloei = 55.2 kN. 

Voor de ring voldoet een pendiameter van 50 mm en 

een ringdiameter van 75 mm. 

Naast voldoende sterktecapaciteit moet er ook 

voldoende vervormingscapaciteit aanwezig zijn. Uit de 

EEM-berekening volgt voor de verplaatsing van de 

knoop 3, 0.03 mm. Met de geometrie kan warden 

afgeleid dat de verplaatsing van knoop 1 gelijk is aan: 

• 

• a1 = 860 mm; a3 = 300 mm. 

11.4.2. Dimensioneren glas 

Met de gekozen geometrie, kan met de ontwerpgrafiek 

kg de piektrekspanning in bet glas berekend warden: 



• k
8 

= 4.75; met (B-2R)/B= 0.46; 

• F 1 = 70.9 kN. 

Het glas wordt onder zijn capaciteit belast. Wanneer de 

eindafstand wordt verkleind naar e+50, neemt kg toe 

tot 5.10, waardoor de piektrekspanning toeneemt tot 

27.1 N/mm2
• Deze eindafstand wordt gebruikt voor de 

detaillering van de brug, zoals die is aangegeven in 

bijlage H. 

73 



74 



12. Conclusies en aanbevelingen 

Tot slot van dit verslag wordt er aangegeven wat er met de afstudeeropdracht bereikt is en wat er nog te doen staat om 

tot nog rankere dimensies voor de verbinding te komen. 

12.1. Conclusies 

Al met al is aangetoond dat het mogelijk is om een 

brug te ontwerpen met een draagconstructie van glas. 

Bij het dimensioneren van de brug bleek de verbinding 

maatgevend te zijn; in het bijzonder de kunststof. 

Omdat de verbinding maatgevend was, zijn er voor de 

verbinding ontwerpgrafieken opgesteld voor een 

verbinding in glas, belast met een stalen pen via een 

kunststof ring. Doordat deze grafieken zijn opgesteld, 

wordt de constructeur een praktisch stuk gereedschap 

aangereikt. 

V oor het toepassen van een dergelijke verbinding 

worden enkele eisen gesteld. De kunststof moet eerder 

bezwijken dan het glas, zodat een waarschuwingseffect 

in de constructie gebouwd kan worden. Om dit te 

bewerkstelligen moet de verbinding dimensies hebben 

die de optredende vervorming kunnen opnemen. Bij 

brand zal de kunststof smelten, zodat de brug niet als 

vluchtweg bij brand gebruikt mag worden. 

Uit het onderzoek naar transparantie volgt dat een 

ontwerp in Staal transparanter is dan een in glas. De 

oorzaak is eenvoudig: staal heeft betere eigenschappen 

dan glas, zodat met rankere dimensies volstaan kan 

worden. 

12.2. Aanbevelingen 

Aangezien het bleek dat de kunststof verreweg 

maatgevend was, wordt aanbevolen om meer 

onderzoek te doen naar het niet-lineaire gedrag van 

kunststof. Tevens bestaat er de wens dat er 

kunststoffen met betere eigenschappen komen. Dit 

betekent een hogere sterkte, en een lagere stijfheid, 

zodat het waarschuwingseffect groter wordt. Verder is 

het EEM-model een ideaal model, wat betekent dat de 
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invloed van wrijving en randafwerkingen niet is 

meegenomen. Daarom is het wenselijk dat er proeven 

worden gedaan. Deze proeven kunnen in 2 subproeven 

onderverdeeld worden. Om meer inzicht in het gedrag 

van de kunststof ring te verschaffen, zou een 

kunststofring beproefd kunnen worden. Daarbij wordt 

de ring belast met een stalen pen en bestaat de 

oplegging bestaat uit een vaste rand. De vaste rand zou 

uit een stalen plaat met een gat kunnen bestaan. Zoals 

uit de voorgaande berekeningen naar voren is 

gekomen, is er gerekend met de vergelijkspanning. 

Daarom wordt voorgesteld om zowel de 

normaalspanning en schuifspanning te meten, waarmee 

de vergelijkspanning kan worden samengesteld 

(atbeelding 12.1). 

kunststof ring 

afbeelding 12.1: Gesuggereerde proefopstelling voor de 

kunststof ring 

Wanneer het gedrag van de kunststof ring bekend is, 

kan de totale verbinding beproefd worden. Het 

proefstuk bestaat daarbij uit voorgespannen glas dat 

wordt belast met een stalen pen via een kunststof ring. 

Bij het bekijken van de piekspanning in het glas is 

vooral de invloed van de eindafstand het onderzoeken 

waard. Voor de metingen zou de spanning ter plaatse 



van de kleinste keeldoorsnede gemeten kunnen worden 

en de spanning loodrecht op de symmetrieas. Deze 

laatste spanning geeft inzicht wanneer het glas zal 

bezwijken op stuik en afschuiving (afbeelding 12.2). 

Voor de stabiliteitsberekeningen van de wandplaat is 

gebruik gemaakt van de stabiliteitskrommen van staal. 

In hoeverre dit toelaatbaar is, zou aan de hand van, al 

dan niet numeriek, onderzoek geverifieerd moeten 

worden. Een van de aspecten die daarbij bekeken zou 

kunnen worden, is in hoeverre een gelamineerde plaat 

instabieler is dan een enkele plaat. 

74 

·~-

afbeelding 12.2: Gesuggereerde proefopstelling voor het glas 
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Bijlage A. 

A. Dimensies van een Stalen Brug 

Eenheden: 

L : [mm] I: [mm] h: [mm] b: [mm] F: [NJ q: [N/mm] p: [N/mm2
] p : [N/mm3

] 

A.1. Brug op 2 steunpunten 

Voor alle steunpuntvarianten wordt dezelfde indeling aangehouden. Deze indeling bestaat uit 3 traveeen, 

waarvan er twee een lengte van 5550 mm en een een lengte van 8680 mm heeft (afbeelding A.I). De kleine 

travee wordt in 3 velden gesplitst; de grote in 4 velden. Bij de variant met 3 steunpunten komt er in het midden 

een hangkabel en bij de variant met 4 steunpunten komen er ter plaatse van de travee-overgangen hangkabels. 

balustrade, buis 
·· rO ,<> 

z 

~y 

' __ ;.. .... --

r===i 
---- 19780 ----~ 

~ 55 50 -+-- 8680 -+- 5550 ~ 

afbeelding A.I: Opbouw stalen brug op 2 steunpunten 

A.1.1. Geometrie 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L: 19780 mm: balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

hbaluster: 1000 mm. baluster & regel: T80 80 mm. 

bvtoer: 1200 mm. roostervloer 3013013 30 mm. 

ltravee: 2170 mm. hoofddraagliggers: HEA 550 540 mm. 

vloerdiagonalen: ¢10 10 mm. 



A.1.2. Balustrade 

De jukken staan hart op hart 2170 mm. Mensen kunnen tegen de balustrade leunen of zich eraan vastgrijpen als 

ze vallen. Hierdoor heeft NEN 6702 een aanname voor 'relingen en balustraden, leuningen en wanden ter 

plaatse van een niveauverschil' opgenomen in artikel 8.2.6. In het eerste geval, personen die tegen een 

balustrade leunen, wordt een lijnlast van 0.5 kN/m aangehouden; in het tweede geval moet met een puntlast van 

I kN gerekend worden. Voor de vervormingen worden er eisen gesteld in artikel 10.2.4 van dezelfde norm. De 

verticale vervorming van een balustrade mag niet groter zijn dan l/150 en de totale horizontale vervorming van 

balustrade en baluster mag niet groter zijn dan 20 millimeter. De eerste eis zal maatgevend zijn. 

Bruikbaarheids Grenstoestand (YG = YQ =I.OJ 

De vervorming door de puntlast blijkt maatgevend te zijn ten opzichte van de lijnlast, waardoor het volgende 

voor de vervorming volgt: 

Fl 3 1000. 21703 

• t5= -- = =8.7mm 
48£/ 48 ·210000· l 15857 

Uiterste Grenstoestand (YG =1 .2; YQ = l.5J 

l 
< - = 14.7mm. 

150 

Het eigen gewicht wordt verwaarloosd ten opzichte van de veranderlijke belasting, zodat alleen van de 

veranderlijke belasting het moment wordt meegenomen. Wederom bleek dat de puntlast maatgevend was: 

• Md= YQ ·i FZ = ~· 1000 ·2170= 0.81 kNm; 

• W ¢48.3-3.2 = 4797 mm3
; 

• crd = MIW = 170 N/mm2 < 235 N/mm2
• 

A.1.3. Baluster & regel: juk 

In paragraaf A.1.2 staan de eisen ten aanzien van een balustrade gegeven. De laatste eis, Ohor < 20 mm, is nodig 

voor het bepalen van de dimensies van het juk. Voor het afleiden van de optredende krachten worden de 

hartlijnen gebruikt. 

Constructieschema: 

F F __.. 

i- bhart --+ 

r 
l 

M=F. hhart + 
i- bhart --+ 

albeelding A.2: Constructieschema met ontleding naar statisch bepaald delen 

Bruikbaarheids Grenstoestand (YG = YQ = I .OJ 

De grootte van F is de grootste waarde van I kN of q ·I. In tegenstelling tot de balustrade is de lijnlast 

maatgevend en geeft een puntlast op het juk van F= 0.5 ·2.17= I. I kN. Van de maximaal toegestane vervorming 

van 20 blijft er 11.3 millimeter over, omdat de balustrade reeds een vervorming van 8.7 millimeter ondergaat. 
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De optredende vervorming is de som van de vervorming van de 2 statisch bepaalde delen van afbeelding A.2. 

Dit betekent het volgende voor de vervorming: 

s: = 3Fbharthhar/ + 2Fhlwr/ u -~~~--~~ =8 .9mm < 11.3 ; 
6EI 

• 

• F= 1085 N; bhart = 1294 mm; hhart = 1110 mm; 

• E = 210000 N/mm2
; Irso = 73 .7·104 mm4

• 

Uiterste Grenstoestand (YG =1 .2; YQ = 1.5) 

De krachten die volgen uit de leuningbelasting mogen er niet voor zorgen dat de vloeispanning wordt 

overschreden of dat het juk instabiel wordt door het plooien van de profielflens. Naast een buigend moment 

moet er ook met een normaaldrukkracht worden gerekend, omdat de regel ook dienst uit maakt van de 

kipsteunen. Daarom wordt voor de stabiliteit van het profiel verwezen naar paragraaf A.1.6. 

A.1.4. Hoofddraagliggers 

Voor het bepalen van de dimensies van de hoofddraagliggers worden de gewichten meegenomen van de opbouw 

zoals omschreven in paragraaf A.1 .1. 

Permanente belasting: 

tabel 4.1: Krachten uit permanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

2 x 10= 20 baluster T 80 F = n·G ·l 20·0.107·1000 2140 N 

10 regels T 80 F = n ·G·l 10·0.107· 1230 1316 N 

396 draden ~3-100 F = n ·(A p)-l 396-0.002· 1100 966 N+ 

FG : 4422 N 

Deze krachten worden omgezet naar lijnlasten: 

tabel 4.2 : Lijnlasten permanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

1 Fa q =Fil 4422/19800 0.22 N/mm 

1 roostervloer 30/3 q =bp 1200-0.154.10·3 0.90 N/mm 

2 hoofdligger HEA 550 q =n ·G 2·1.66 3.32 N/mm+ 

G: 4.44 N/mm 

Veranderlijke be/as ting: 

personen: p= 3.0 kN/m2
; b= 1.2 m. Q= 3.6 N/mm 

Bruikbaarheids Grenstoestand (YG = YQ = 1.0) 

Voor de vervormingen gelden de bekende eisen uit NEN 6702: tSmax < 0.004·l en bbijk < 0.003-l. Voor de 

overspanning van 19.8 meter betekent dat 79 respectievelijk 59 millimeter. Dit zijn eisen voor de statische 

belasting; daamaast geeft NEN 6702 in artikel 10.5.2 nog eisen ten aanzien van het in trilling brengen van 
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beloopbare oppervlakken. De eigenfrequentie fe mag niet lager liggen dan 3 Hz. De maximale doorbuiging die 

daarbij hoort kan uit de volgende formule warden gehaald: f, = ~. Hierin is ode grootste uitbuiging van de 

constructie en a de getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht op het constructiedeel. De vervorming t5 

volgt uit de belastingen en a wordt voorgeschreven door bijlage A.4 van NEN 6702. Het uitgangspunt voor het 

ontwerp is een Jigger op twee scharnierende steunpunten, zodat de norm een waarde van 0.315 m/s2 voor a 

voorschrij ft indien de massa gelijkmatig verdeeld is over de hoogte. Voor de vervorming kan het maximum 

a 
bepaald worden door de bovenstaande formule om te schrijven naar: t5 = - 2 , zodat een waarde van 0.035 

f . 
meter oftewel 35 millimeter volgt. 

albcelding A.3: Waarde voor a volgcns NEN6702 

Met deze eis kan het traagheidsmoment voor de hoofddraagliggers warden afgeleid: 

• 
5qL4 

I > = 2169·106 mm4, oftewel 2 stuks HEA 550 (Iy = 1119·106 mm4
) ; 

384£ . ()max 

• q= l.O·G + 1.0·Q= 8.0 N/mm; 

• L= 19780 mm; 

• bmax = 35 mm. 

Uiterste Grenstoestand (ye =1.2; YQ = 1.5) 

De kipinstabiliteit van de Jiggers zal in de uiterste grenstoestand maatgevend zijn. Dit zal zeker het geval zijn 

wanneer de Jigger onderweg nergens gesteund wordt. Zoals uit de geometrie naar voren komt wordt de Jigger 

verdeeld in 10 delen, die verschillen in lengte. Voor de kiplengte wordt 2200 mm aangehouden. Voor de 

My ,max,s,d 
kipberekening moet de Unity Check voldoen aan het gestelde in artikel 12.2 van NEN 6770: < 1. 

OJ kip · My,u ,d 

- qd = 1.2·G + 1.5-Q= 10.7 N/mm; 

- L = 19780 mm. 

• Wkip is afhankelijk van de relatieve slankheid lambda: OJkip,kromme a= 0.94 

_ A. = I' /max · h . f y,d = 0.42 [-] 
rel ':> b · ti E 

- <;; = 1.3 2 ( doorsnede klasse a) 

- lmax = 2200 mm; hHEA550 = 590 mm;fy,d = 235 N/mm2
; bHEA550 = 300 mm; !j= 25 mm. 

• My,u,d = fy,d · Wp/ = fy,d ·2·S = 235·2-4150·103 = 1951·106 Nmm. 
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• Unity Check: __2!_0_ = 0.31 < 1. De doorsnede voldoet 
0.94·1951 

A.1.5. Diagonalen 

De dimensies van de diagonalen kunnen worden afgeleid uit de geometrie van het vloerveld. Ze mogen niet 

bezwijken in de uiterste grenstoestand, wat betekent dat de spanning de optredende vloeispanning niet mag 

overschrijden. De horizontale reactiekrachten volgens uit de verticale, omdat de borizontale belasting is 

aangenomen als 10% van de verticale. 
,,,.- ....... , 
(fm'<C><IXIXIXIX!XI~ 
I R I R 

C / __ ,,. 
-r--,.1 = 2200 -+ 

t .· 
b = 134 a 

albeelding A.4: Bepalen van kracht in diagonaal m.b.v geometric 

• R = l0%·(Yz·qdL)= 0.05·10.7·19780 = 10.6 kN; 

• a=arctan(2170/1340)=58 .3°; 

• F diag = Rlcosa = 20.4 kN; 

• Neem voor bet staal Fe510: fy,d = 360 N/mm2
; 

• Fdiag 4 Fdiag 
A > -- waaruit volgt dat d > --- = 8.5, zodat een staaf ~ 10 voor de diagonalen voldoet. 

fy ,d 7r. f y,d 

A.1.6. Kipsteunen 

De regels die tussen de boofddraagliggers zitten dienen als kipsteunen en dienen daarom volgens artikel 12.2.4.2 

van NEN 6770 te worden getoetst op de grootste van de volgende kracbten: 

Nst,s,d = O.Ol ·Apaf.s,d; 

Nst,s,d = 0.005-Ajfy,d · 

Deze mogen in de uiterste grenstoestand niet voor instabiliteit zorgen. Voor een T-profiel bestaan er geen 

kipberekeningen, zodat er voor de instabiliteit de volgende aanname wordt gedaan. Het 'lijf zit scbamierend aan 

de dwarsflens, waardoor bet lijf kan plooien. Aan de uiteinden zit de regel vast aan de boofddraagliggers, zodat 

bet lijf 3-zijdig schamierend wordt opgelegd. Daarom wordt bet lijf getoetst op plooi met bebulp van artikel 13 .6 

van NEN 6771. Het gaat daarbij om een plaat die 3-zijdig is opgelegd en wordt belast met een verlopende 

spanning (afbeelding A.5). Als belastingssituatie wordt die van afbeelding A.2 overgenomen, wanneer de 

krachten andersom gericbt waren zou er bij een grote kracbt volledige druk in bet profiel kunnen optreden, 

waardoor bet profiel zou knikken. Alleen is de waarde van F zo klein dat dit nooit zal gebeuren, want yFIAT80 = 

1.2 N/mm2
• 
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belastingssituatie: belastingsschema: 

M 

J, 
N i ~ 7 

4A t b 

~A ) 
a 

----- a ___ ,. 

doorsnede AA geschematiseerd tot : 

-- --- --> 

afbeelding A.S: Schematisering t.b.v. lijfplooi 

De krachten die op het T-pofiel komen zijn een moment die volgt uit F-hhart en een normaal drukkracht die 

moet warden bepaald volgens artikel 12.2.4.2 van NEN 6770 (kipsteunen): 

• M= YQ-F-hhart= l.5 ·1100-1110= 1.83-106 Nmm 

- N = 0.01 ·A!" a-I d 
• N grootste waarde van: ,s , ; de onderste is maatgevend zodat N= 8.46 kN. 

-N = 0.005. A I . fmt.u ,d 

-AJ =hf · !j= 300-24= 7200 mm2
; 

M y,max,s,d 
-0'1 d= 

,s, 2WHEA550 

522 -10 6 

- ---= 62.9 N/mm2
; 

2 . 4150 -103 

Voor de spanningsverdeling warden de bijdragen van het moment en de normaalkracht bij elkaar opgeteld. Aan 

de bovenkant ontstaat een trekspanning ten gevolge van het moment en aan de onderkant een drukspanning. De 

verhouding tussen die spanningen volgt uit de Jigging van de neutrale lijn: 

T 
h= 80 

~ 

+e= 22.2 

+-~----
' cr, 

afbcelding A.6: Spanningsverdeling T-profiel 

• a-
1 

= _ _!!!_ _ ___!!__ = _ 1.83 · 10: + 8460 = _ 136_9 N/mm2; 

Wrso Arso 12.8· 10 1360 

• ( ) 

. 6 
0'2 = 22.2 .!!_ _ _!!__ = 0.38 . 1.83 -10 3 - 8460 = 48.7; 

80-22.2 WTSO ATSO 12.8 -10 1360 

Vanafnu warden de grootheden van artikel 13.6 achtereenvolgens berekend: 

• 

• ku,x = 0.57-0.2 l 1fx+0.07 If//= 0.50 [-] ; 

• 
"2 E 

a- = = 3050 N/mm2
• 

E 12(1-u2)(f)2 ' 

- Ustaat=0.3 [-]; 
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• 

• 

- vstaal = 0.3 [-] ; 

- b= 80-t1= 71 mm; 

-t=9 mm. 

2 
i,k,x = ka,x E = 1537 N/mm ; 

• als 0 < plaat,rel < 1, dan plooi,rel = 1.0 [-]; 
2 

• plooi,d = plooi,rel fmt ,u,d = 235 N/mm ; 

• Unity Check: -~ = 136.9 <LO 
235 p/ooi ,d 

Nu de sterkte voldoet voor de kipsteunen moet bekeken warden of ze stijf genoeg zijn om als kipsteun te 

fungeren. Daarom warden er in artikel 12.1.4.2 van NEN 6770 eisen gesteld aan de stijfheid van verend 

gesteunde staven.Het constructieschema is als in afbeelding A. 7 is weergegeven: velden van 2200 millimeter 

lang waartussen veren zitten. 

LS ~ 
~'iE,; 

~ ~ ~ ~ b. 

t-a,,-+ 
k,, 

L 

afbeelding A.7: Verend gesteunde staaf 

De eis is <lat het quotient van de kritische veerstijfheid en de aanwezige veerstijfheid kleiner moet zijn dan 1: 

k 
cr ,d ::::; 1 . Uit samenwerking tussen de kipsteun en de diagonalen kan de aanwezige veerstijfheid ks1 berekend 
kst 

worden. In afbeelding A.8 wordt in het bovenaanzicht van de brug de veerstijfheid van een enkele veer 

weergegeven. 

t 
b 

!-

afbeelding A.8: Samenwerking van digonalen en T-profiel 

Aanwezige veerstijfheid ks1 

Uit gelijkvormigheid van driehoeken (afbeelding A.8) en k= F/b'volgt voor de veerstijfheid van de diagonalen: 
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• 
2EAdiag sin 2 /3 · cos f3 

kdiag = = 3450 N/mm; a., 
2 2 2 • Adiag = n-r = n ·5 = 78.5 mm ; 

• f3= a.lb= 2200/1 200= 0.545 rad; 

Bij de veerstijfheid van het T-staal vervallen de termen voor de hoeken, zodat de volgende uitdrukking voor de 

veerstijfheid van het T-staal overblijft: 

• EA rso 
krso = - .- = 238000 N/mm; a., 

2 
• Ar80 = 1360 mm . 

Door beide veerstijfhede te sommeren volgt de waarde voor k.1 = 241450 N/mm. 

Kritische veerstijfheid kcr,d 

De kritische veerstijfheid is afhankelijk van grootheden die te maken hebben met de gesteunde staaf. Er zijn 

verschillende formules voor verschillende categorieen van de slankheid. In de berekening hieronder wordt 

aangetoond dat A.,01 > Aret;2, zodat voor de kritische veerstijfheid geldt dat: 

• kcr,d = A · f y: · 
25

2 
=21106N/mm; 

ast · ':> rel 

2 
• AHEAsso = 21180 mm ; 

• J;,,d = 235 N/mm
2

; 

• a s/ = 2200 mm; 

• I;= 0.258, omdat het aantal velden nv = 9 (tabel 26 NEN 6770); 

• -repl.d -
rel- F -

A · f y,d ·a} 
-~-- = 1.02 [-], dat is groter dan rei,2= 0.95 (tabel 27 NEN 6770); 

2 · E · l y,E y 

• E = 210000 N/mm2
; 

4 4 
• l y,HEA55o = 111932·10 mm . 

Aangezien de aanwezige veerstijfheid groter is dan de kritische, voldoet een TSO aan de stijfheideis voor een 

kipsteun. 

A.1.7. Resume 

Toegepaste profielen/materialen: 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: T80 80 mm. 

roosterv loer 3013013 30 mm. 

hoofddraagliggers: HEA 550 540 mm. 

vloerdiagonalen: </JIO 10 mm. 
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A.2. Brug op 3 steunpunten 

Teneinde een steunpunt te creeren, wordt een trekkabel vanaf het plafond naar de brug gespannen. Waar de 

kabel op de brug aansluit is een juk aanwezig. De indeling blijft hetzelfde als bij de variant met 2 steunpunten, 

zodat de maximale veldlengte 2170 mm is (afbeelding A.9) . Staal heeft de capaciteit om te herverdelen, zodat er 

van een doorgaande ligger over 3 steunpunten wordt uitgegaan. 

A.2.1. Geometrie 

Algemeen: 

L: 

h baluster: 

bvloer; 

/travee : 

Ir 

-

19780 mm. 

1000 mm. 

1200 mm. 

2170 mm. 

r-
balustrade, buis 
- - -

I I I I I I J 11 juk, T-staal 

stijlen rond 3 

Ji lroostervloer 
I II II I 

I 
!PE-Jigger 

z 

~x 
,, 
I ' ' 

I, I 

1 I I 
\ I 
I I 

r;::G\;l 
~---- 19780 ----~ 

~ 5550 -+-- 8680 ----+- 5550 ~ 

Toegepaste profielen/materialen: 

balustrade: 

baluster & regel: 

roostervloer 

hoofddraagliggers: 

vloerdiagonalen: 

- -

I 

¢48.3-3.2 

T80 

3013013 

!PE 300 

¢8 

" 

I I 

J....i 
I I 

I I 
I I 

albeelding A.9: Opbouw stalen brug met 3 steunpunten 

A.2.2. Balustrade & juk 

48.3 

80 

30 

300 

8 

z 

~y 

"' 

I I 

~ .... 
I I 

I I 
I I 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

De jukken staan hart op hart maximaal 2170 mm. De eisen zijn reeds omschreven in paragraaf 2: bij een lijnlast 

van 0.5 kN/m of een puntlast van 1 kN mogen in de bruikbaarheids grenstoestand niet groter zijn dan l/150 en de 

totale horizontale vervorming van balustrade en baluster mag niet groter zijn dan 20 millimeter. De eerste eis zal 

maatgevend zijn. Er wordt een ~48.3-3 .2 toegepast. Voor hetjuk wordt een T80 gebruikt. In de paragrafen 2 & 
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3 is aangetoond <lat de dimensies voor de balustrade en het juk voldoen, zodat hier geen berekening wordt 

gegeven. 

A.2.3. Hoofddraagliggers 

Voor het bepalen van de dimensies van de hoofddraagliggers worden de gewichten meegenomen van de opbouw 

zoals omschreven in paragraaf 1. 

Permanente belasting: 

tabel 4.3: Krachten uit permanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

2x10=20 baluster T 80 F=n GI 20·0.107· 1000 2140 N 

10 regels T 80 F=n GI 10·0.107·1230 1316 N 

396 draden ~3-100 F= n (A) I 396·0.002· 1100 966 N+ 

Fa: 4422 N 

Deze kracht wordt omgezet naar een lijnlast en gesommeerd met de andere lijnlasten: 

tabel 4.4: Lijnlasten permanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

1 Fe q =FIL 4422/19800 0.22 N/mm 

1 roostervloer 30/3 q =bp 1200·0.754· 10"3 0.90 N/mm 

2 hoofdligger IPE 300 q=nG 2·0.422 0.82 N/mm+ 

G: 1.94 N/mm 

Veranderlijke belasting: 

personen: p= 3.0 kN/m2
; b= 1.2 m. Q= 3.6 N/mm 

Uiterste Grenstoestand (re =1.2; YQ = 1.5) 

De kipinstabiliteit van de liggers zal in de uiterste grenstoestand maatgevend zijn. Dit zal zeker het geval zijn 

wanneer de ligger onderweg nergens gesteund wordt. Zoals uit de geometrie naar voren komt wordt de ligger 

verdeeld in 10 delen van verschillende lengte. Voor de ongesteunde lengte voor kip wordt 2200 mm 

aangenomen. Het maximale moment zal ontstaan bij volle belasting ter plaatse van het midden. Hierdoor kan de 

onderflens kippen. Voor de kipberekening moet de Unity Check voldoen aan het gestelde in artikel 12.2 van 

M NEN 6770: y,max,s,d < 1. 
kip · My ,u,d 

- qd = l.2·G + l.5·Q= 7.7 N/mm; 

-x = 9890 mm. 
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• kip is afhankelijk van de relatieve slankheid lambda: kip,krommea = 0.73 

rel= 
lmax·h . fy,d =0.90[-] 
b · tf E 

-s = 1.32 ( doorsnede klasse a) 

- Ima<= 2200 mm; h1p£Joo = 300 mm;J;,,d = 235 N/mm2
; bIPEJoo = 150 mm;~= 10.7 mm. 

I' 3 6 
• M y,u, d = J y,d WP1 = J;,,d 2 S= 235·2·314·10 = 148·10 Nmm. 

• Unity Check: 
945 

= 0.88 < 1. De doorsnede voldoet 
0.73 ·148 

Bruikbaarheids Grenstoestand (YG = YQ = 1.0) 

Voor de vervormingen gelden de bekende eisen uit NEN 6702: /jma< < 0.004·L en /jbiJk < 0.003 ·L. Voor de 

overspanning van 9.9 meter betekent dat 40 respectievelijk 30 millimeter. Nog steeds zal de trillingseis die 

wordt gegeven in artikel 10.5.2 NEN 6702 maatgevend zijn zodat er voor /j volgt: 0.035 meter oftewel 35 

millimeter. 

Aangezien het een doorgaande ligger ontstaat de maximale vervorming wanneer er een veld volledig wordt 

be last en een onbelast wordt gelasten. Door de vervormingen van afbeelding A.10 op te tellen, ontstaat de 

volgende uitdrukking voor 8: 

+---- x ----+---- x ---+ 
-· · 

Msteun\ 
h.J, 

Mx 2 -
li= - -

16£1 

afbeelding A.10: Vervorming ligger op 3 steunpunten 

• 
7qx4 

Ii= - - = 13.8 < 35 mm . 
768£/ 

• 2 stuks IPE 300: 2ly = 16712·104 mm\ 

• q= l.O·G + l.O·Q= 5.54 N/mm; 

• x=9890mm; 

• /jmat = 35 mm, 

A.2.4. Kipsteunen 

De regels die tussen de hoofddraagliggers zitten dienen als kipsteunen en dienen daarom volgens artikel 12.2.4.2 

van NEN 6770 te worden getoetst op de grootste de volgende krachten: 

II 



Nst,s,d = 0.005·Affy,d· 

Deze mo gen in de uiterste grenstoestand niet voor instabiliteit zorgen. V oor een T-profiel bestaan er geen 

kipberekeningen, zodat er voor de instabiliteit de volgende aanname wordt gedaan. Het 'lijf zit schamierend 

aan de dwarsflens, waardoor het lijf kan plooien. Aan de uiteinden zit de regel vast aan de hoofddraagliggers, 

zodat het lijf 3-zijdig schamierend wordt opgelegd. Daarom wordt het lijf getoetst op plooi met behulp van 

artikel 13.6 van NEN 6771. Voor de schematisering wordt verwezen naar afbeelding A.5. Het gaat daarbij om 

een plaat die 3-zijdig is opgelegd en wordt belast met een verlopende spanning. De krachten die op het T-pofiel 

komen zijn een moment die volgt uit F hhart en een normaal drukkracht die moet warden bepaald volgens artikel 

12.2.4.2 van NEN 6770 (kipsteunen): 

6 • M= YQ F hhart = l.5· 1100· 1110 = 1.8· 10 Nmm 

-N=O.Ol · Ar f d 
• N grootste waarde van: ,s, ; de onderste is maatgevend zodat N= 1.89 kN. 

-N = 0.005 ·A f · fmt ,u,d 

-A1= b1 t1= 150·10.7= 1605 mm
2
; 

= M y ,max,s,d = -94.5 ·10
6 = 84 8 N/ 2. 

f sd 3 . mm' 
'' 2WIPE300 2 ·557·10 

Voor de spanningsverdeling warden de bijdragen van het moment en de normaalkracht bij elkaar opgeteld. Aan 

de bovenkant ontstaat een trekspanning ten gevolge van nhet moment en aan de onderkant een drukspanning. De 

verhouding tussen die spanningen volgt uit de ligging van de neutrale lijn (afbeelding A.6). 

M N 
• I=--- - --

WT80 Arso 

1.83· 10
6 

+ 1890 = _136_9 N/mm2; 
12.8 -103 1360 

• 
2 

= ( 22.2 ) _!!___ _ _!!_ = 0_38 . 1.83 ·1 o: + 1890 = 605 N/mm2; 
80-22.2 Wr80 Ar80 12.8 · 10 1360 

Vanafnu warden de grootheden van artikel 13.6 achtereenvolgens berekend: 

• I// x = - 2 = -0.44 [-]; 

• ku,x = 0.57-0.21 !f,+0.07 rp}= 0.49 [-]; 

2£ 2 
E = 

2 2 
= 2966 N/mm ; 

12(1-u )(~) 
• 

- Vstaa/ = 0.3 [-]; 

- b= 90-t1= 80 mm; 

-t= lOmm. 

• i,k,x = ku,x E = 1456 N/mm
2
; 

• 

• als 0 < p/aat,rel < 1, dan p/ooi,rel = 1.0 [-]; 
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2 
• plooi,d = plooi,rel fmt,u,d = 235 N/mm ; 

• Unity Check: --- = 
136

·
9

<1.0 
235 p/ooi ,d 

Voor de stijfheid van verend gesteunde staven wordt geen berekening gemaakt, omdat in paragraaf 6 is 

aangetoond dat er genoeg restcapaciteit in de steunen zit. 

A.2.5. Diagonalen 

De dimensies van de diagonalen kunnen worden afgeleid uit de geometrie van het vloerveld. Ze mogen niet 

bezwijken in de uiterste grenstoestand, wat betekent dat de spanning de optredende vloeispanning niet mag 

overschrijden. De horizontale reactiekrachten volgens uit de verticale, omdat de horizontale belasting is 

aangenomen als 10% van de verticale. Ook al wordt de brug in het midden opgehangen; de draden zorgen niet 

voor een horizontale steun, zodat nog steeds sprake is van een ligger op 2 steunpunten: 

(l><Cf<C><C><IXIXIXIXl><J 
1tR I Rt 
(' , -~l = 1850-+ 
~ t ..:-1-----..,,....,...,,--

b = 134 a 

albeelding A.11 : Bepalen van kracht in diagonaal m.b.v geometrie 

• R = 10%-(1h·qdL)= 0.05·7.7·19780 = 7.7 kN; 

• = arctan( 1850/1340)= 54. 1°; 

• F diag = Rlcos = 13.0 kN; 
2 • Neem voor het staal FeB510:J;,,d = 360 N/mm ; 

• Fdiag 4 Fdiag 
A > -- waaruit volgt dat d > --- = 6.8, zodat een staaf ~8 voor de diagonalen voldoet. 

~4 · ~4 

A.2.6. Resume 

Toegepaste profielen/materialen: 

balustrade: ¢ 48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: T80 80 mm. 

roostervloer 3013013 30 mm. 

hoofddraagliggers: !PE 300 300 mm. 

vloerdiagonalen: ¢8 8 mm. 
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A.3. Brug op 4 steunpunten 

Om totaal vier steunpunten te creeren, worden ter plaatse van de cassettescheiding in het plafond trekkabels 

vanaf het plafond naar de brug gespannen. Waar de kabel op de brug aansluit is een juk aanwezig. Omdat de 

brug in 3 ongelijkedelen wordt gesplitst, ontstaan er ook ongelijke traveeen. Door de gekozen indeling van de 

traveeen wordt de grootste hart op hartafstand van de jukken 2170 inillimeter. Staal heeft de capaciteit om te 

herverdelen, zodat er van een doorgaande ligger over 4 steunpunten wordt uitgegaan. 

A.3.1. Geometrie 

Algemeen: 

L: 

hbaluster; 

bv/oer: 

/travee,J: 

/travee,2 

~ 

19780 mm. 

1000 mm. 

- 1200 mm. 

2170 mm. 

1850 mm. 

~ 
balustrade, buis 

111 11 1111 juk, T-staal 

stijlen rond 3 

Ai 1roostervloer 

I 

z 

IPE-ligger 

,, 

I , I 

> \ I 

\ I 

~ 
• 19780 - ----

~ 5550 ~ 8680 ___,_ 5550 ~ 

A.3.2. Balustrade & juk 

Toegepaste profielen/materialen: 

balustrade: 

baluster & regel: 

roostervloer 

hoofddraagliggers: 

vloerdiagonalen: 

¢48.3-3.2 

T80 

3013013 

!PE 220 

<P JO 

,-<; 

I I 

J...i 
I I 

I I 
I I 

48.3 

80 

30 

220 

10 

z 

~y 

" 

I I ...... 
I I 

I I 
I I 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

De jukken staan hart op hart maximaal 2170 mm. De eisen zijn reeds omschreven in paragraaf 2: bij een lijnlast 

van 0.5 kN/m of een puntlast van 1 kN mogen in de bruikbaarheids grenstoestand niet groter zijn dan l/150 en de 

totale horizontale vervorming van balustrade en baluster mag niet groter zijn dan 20 millimeter. De eerste eis zal 

maatgevend zijn. Er wordt een $48.3-3.2 toegepast. Voor het juk wordt een T80 gebruikt. In de paragrafen 2 & 

3 is aangetoond dat de dimensies voor de balustrade en het juk voldoen, zodat hier geen berekening wordt 

gegeven. 
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A.3.3. Hoofddraagliggers 

Voor het bepalen van de dimensies van de hoofddraagliggers worden de gewichten meegenomen van de opbouw 

zoals omschreven in paragraaf 1. 

Permanente belasting: 

tabel 4.5: Krachten uit pennanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

2 x 10= 20 baluster T 80 F=n GI 20·0.107·1000 2140 N 

10 regels T 80 F=n GI 10·0.107· 1230 1316 N 

396 draden ~3-100 F = n (A ) I 396·0.002· 1100 966 N+ 

FG: 4422 N 
.. .. 

Deze kracht wordt omgezet naar een hJnlast en gesommeerd met de andere hJnlasten: 

tabel 4.6: Lijnlasten permanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

1 Fe q =FIL 4422/19800 0.27 N/mm 

1 roostervloer 30/3 q =bp 1200·0.754· 10"3 0.90 N/mm 

2 hoofdligger IPE 220 q=nG 2·0.262 0.52 N/mm+ 

G : 1.65 N/mm 

Veranderlijke belasting: 

personen: p= 3.0 kN/m2
; b= 1.2 m. Q= 3.6 N/mm 

Uiterste Grenstoestand (re =1.2; YQ = 1.5) 

De kipinstabiliteit van de liggers zal in de uiterste grenstoestand maatgevend zijn. Dit zal zeker het geval zijn 

wanneer de ligger onderweg nergens gesteund wordt. Zoals uit de geometrie naar voren komt worden de 

traveeen verdeeld in 9 delen van 6f 1850 6f 2170 millimeter. De laatste wordt als de kiplengte voor de ligger 

aangenomen. Het maximale moment zal ontstaan bij volle belasting ter plaatse van het midden. Hierdoor kan de 

bovenflens kippen. Voor de kipberekening moet de Unity Check voldoen aan het gestelde in artikel 12.2 van 

M NEN 6770: y,max,s,d < 1. 
kip· My ,u,d 
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Uiterste Grenstoestand Bruikbaarheids Grenstoestand 

M =- _!_ql 2 
Jfeurl 71 

-+- y---+ 

afbeelding A.12: Maatgevende belastingen voor UGT en BGT 

- qJ = l.2·G + 1.5·Q= 7.4 N/mm; 

- L = 19780 mm. 

• ffikip is afhankelijk van de relatieve slankheid lambda: ffikip,kromme a = 0.69 

rel= 
/max · h . f y,d = 0.96 [-] 
b·t1 E 

-s = 1.32 ( doorsnede klasse a) 
2 - Ima<= 2170 mm; h1pn20 = 220 mm;fy,J = 235 N/mm ; b1pwo = 110 mm; t1= 9.2 mm. 

3 6 
• My.u.t1=fr.t1 Wp1=fr.t1 ·2·S=235 ·2·143·10 =67.2 ·10 Nmm. 

• Unity Check: 
40

·
7 = 0.87 < 1. De doorsnede voldoet 

0.69. 67.2 

Bruikbaarheids Grenstoestand (re= YQ = 1.0) 

Vanaf nu is niet de trillingseis, maar de eis t5 < 0. 004 y maatgevend. Hierbij is y de lengte van de middelste 

travee: 8680 millimeter. Aangezien het een doorgaande ligger ontstaat de maximale vervorming wanneer het 

middelste veld volledig wordt belast en de andere twee onbelast. Door de vervormingen van afbeelding A.12 op 

te tellen, ontstaat de volgende uitdrukking voor '5: 

37 4 

t5 = qy = 14.5 < 34.7 mm . • 
6528£/ 

• 2 stuks IPE 220: 2ly = 5544· 104 mm\ 

• q= l.O·G + l.O·Q= 5.3 N/mm; 

• y= 8680 mm; 

• t5mat = 34. 7 mm. 

A.3.4. Kipsteunen 

De regels die tussen de hoofddraagliggers zitten dienen als kipsteunen en dienen daarom volgens artikel 12.2.4.2 

van NEN 6770 te worden getoetst op de grootste de volgende krachten: 

Nst,s,d = 0.01 A! f.s,d; 

N,1.s.t1 = 0.005 ·A1fr.J· 

16 



Ook hier geldt dat de krachten kleiner zijn dan bij een brug met 2 steunpunten, waardoor er vanuit wordt gegaan 

dat een TSO voldoet voor het totale juk. Voor een controleberekening wordt verwezen naar paragraaf 6. 

A.3.5. Diagonalen 

De dimensies van de diagonalen kunnen worden afgeleid uit de geometrie van het vloerveld. Ze mogen niet 

bezwijken in de uiterste grenstoestand, wat betekent dat de spanning de optredende vloeispanning niet mag 

overschrijden. De horizontale reactiekrachten volgens uit de verticale, omdat de horizontale belasting is 

aangenomen als 10% van de verticale. Ook al wordt de brug in het midden opgehangen; de draden zorgen niet 

voor een horizontale steun, zodat nog steeds sprake is van een Jigger op 2 steunpunten: 

(!><Cf<IXIXIXIXIXIXl><J 
1tR I Rt 

(-.., ~1=2475-+ 
~ t rcr------: .. ..,..,---
b = 134 a 

afbeelding A.13: Bepalen van kracht in diagonaal m.b.v geometrie 

• R = 10%-(Yz·qdL)= 0.05·7.4·19780 = 7.3 kN; 

• = arctan(2170/1340)= 58.3°; 

• Fdiag = Rlcos = 13.9 kN; 
2 • Neem voor het staal FeB510:J;,.d = 360 N/mm; 

• Fdiag 4 Fdiag 
A> -- waaruit volgt dat d > --- = 8.6, zodat een staaf ~10 voor de diagonalen voldoet. 

fy .d ·fy,d 

A.3.6. Resume 

Toegepaste profielen/materialen: 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: T80 80 mm. 

roostervloer 3013013 30 mm. 

hoofddraagliggers: !PE 220 220 mm. 

vloerdiagonalen: ¢10 10 mm. 
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Bijlage B. 

B. Dimensies van een Volledig Glazen Brug 

Eenheden: 

L: [mm] 1: [mm] h: [mm] b: [mm] F: [N] q: [N/mm] p: [N/mm2
] p: [N/mm3

] 

B.1. Brug op 2 steunpunten 

Voor de indeling wordt van 3 traveeen voor alle bruggen uitgegaan. Deze traveeen komen overeen met de 

maten van de plafondindeling: 2 traveeen van 5550 en een van 8680 millimeter (afbeelding B. l) . De kleine 

worden in 3 velden verdeeld, de grote in 4. 

···. ;: .. :.::::·:· · .. : . ::::::::;::::::::···:·:::: .:::::::::::.:::::::·:::::: 

,:~~I=:: 
19780 

,____ 5550 --+-- 8680 --+-- 5550 --.. doorsnede zijaanzicht 

afbeelding B.1: Opbouw van een volledig glazen brug op 2 steunpunten 

B.1.1. Geometric 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L: 19780 mm. balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

hba/uster : 1000 mm. baluster & regel : 3 stuks 180xl5 180 x 45 mm. 

bvtoer: 1200 mm. gehard glazen vloer 3 stuks I 2 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

f travee : 2170 mm. gehard glazen wand JO stuks 20, h = 900 200 x 900 mm. 

liggers: (5 per kant) 

B.1.2. Balustrade 

De jukken staan hart op hart maximaal 2170 mm. Mensen kunnen tegen de balustrade leunen of zich eraan 

vastgrijpen als ze vallen. Hierdoor heeft NEN 6702 een aanname voor 'relingen en balustraden, leuningen en 

wanden ter plaatse van een niveauverschil' opgenomen in artikel 8.2.6. In het eerste geval, personen die tegen 

een balustrade leunen, wordt een lijnlast van 0.5 kN/m aangehouden; in het tweede geval moet met een puntlast 

van 1 kN gerekend worden. Voor de vervormingen worden er eisen gesteld in artikel 10.2.4 van dezelfde norm. 

De verticale vervorming van een balustrade mag niet groter zijn dan //150 en de totale horizontale vervorming 

van balustrade en baluster mag niet groter zijn dan 20 millimeter. De eerste eis zal maatgevend zijn. 
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Bruikbaarheids Grenstoestand (ra = YQ = 1. 0) 

De vervorming door de puntlast blijkt maatgevend te zijn ten opzichte van de lijnlast, waardoor het volgende 

voor de vervorming volgt: 

• <5= F/
3 

= 1000-2170
3 

= 8_7 mm 
48EJ 48 ·210000·115857 

Uiterste Grenstoestand (ra =1.2; YQ = 1.5) 

I 
< - =14.7mm . 

150 

Het eigen gewicht wordt verwaarloosd ten opzichte van de veranderlijke belasting, zodat alleen van de 

veranderlijke belasting het moment wordt meegenomen. Wederom bleek <lat de puntlast maatgevend was: 

• Md= r Q · -!i-FI = f · 1000 ·2170= 0.81 kNm; 

• W ,µ8.3-3.2 = 4797 mm3
; 

• O"d = MIW = 170 N/mm2 < 235 N/mm2
. 

B.1.3. Baluster & regel: juk 

In paragraafB.1.2 staan de eisen ten aanzien van een balustrade gegeven. De laatste eis, tSi.or < 20 mm, is nodig 

voor het bepalen van de dimensies van het juk. Voor het afleiden van de optredende krachten worden de 

hartlijnen gebruikt. 

Constructieschema: 

r 
1 

M = F-hhart + 
f-- bhart -f- f-- bhart -f-

albeelding B.2: Constructieschema met ontleding naar statisch bepaald delen 

B.1.3.1. Bruikbaarheids Grenstoestand (y0 = YQ = 1.0) 

De grootte van F is de grootste waarde van 1 kN of q ·I. In tegenstelling tot de balustrade is de lijnlast 

maatgevend en geeft een puntlast op het juk van F= 0.5·2.17= 1.1 kN. Van de maximale vervorming van 20 

blijft er 10.9 millimeter over, omdat de balustrade reeds een vervorming van 9.1 millimeter ondergaat. De 

optredende vervorming is de som van de vervorming van de 2 statisch bepaalde delen van afbeelding B.2. Dit 

betekent het volgende voor de vervorming: 

• s: __ 3Fbharthhart 
2 + 2Fhhart 

3 

u -~~~-----"'~= 1.1 mm <9.1; 
6EJ 

• F = 1085 N; bhart = 1580 mm; hhart = 1140 mm; 

• E = 70000N/mm2;145x180 = 2187-104 mm4
. 
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B.1.3.2. Uiterste Grenstoestand (YG =1.2; YQ = 1.5) 

In de uiterste grenstoestand zou het juk kunnen gaan kippen of plooien. Een probleem daarbij is de 

onduidelijkheid over de manier waarop het juk om de hoek gaat kippen. Om dit probleem te omzeilen, wordt in 

de hoeken een glazen plaat diagonaal tussen de jukhoeken geplaatst (afbeelding B.3). Er wordt alleen naar de 

instabiliteit van de regel gekeken, omdat deze over de hele lengte een constant moment M heeft. Omdat de stijl 

een moment opneemt dat van nul naar M verloopt, zal deze niet maatgevend zijn. 

F ba/u 

h 

b n *t 1 I 11 n *t 

doorsnde zijaanzicht 

albeclding 8.3: Hocksteuncn m.b.v. glazen platen 

De puntlast Fbalu wordt bepaald door de maatgevende lijnlast volgens NEN 6702 art. 8.2.6.1: 

• Fbalu = YQ ·qhor·l = 1628 N 

• qhor = 0.5 N/mm 

• I= 2170 mm 

• YQ = 1.5 [-] 

Om een kipberekening uit te voeren, moet de kritische kipkracht bekend zijn; deze wordt in dit geval berekend 

volgens een formule van Timoshenko voor een uitkragende plaat die zowel om de sterke als zwakke as is 

ingeklemd (afbeelding B.4). Maar in de tekening hierboven is voor de sterke as (doorsnede) sprake van een 

verende inklemming. Omdat deze randvoorwaarde invloed heeft op de kniklengte, moet de formule aangepast 

worden aan die kniklengte. 

I 

zijaanzicht 

F F 

vooraanzicht 

albcclding 8.4: Opleggingen volgens Timoshenko 

B.1.3.2.1. Bepalen van kniklengte lk 

Bij een verende inklemming wordt de stijfueid CR (=rotatiestijfueid) ingevoerd, die gedefinieerd is als het 

quotient van het moment en de hoekverdraaiing. Er wordt voor het afleiden van lk met de lengten van de 
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hartlijnen gerekend. Vanuit de rotatiestijfheid CR kan het stijfheidsgetal p bepaald worden, die uiteindelijk wordt 

ingevuld in de formule voor de kniklengte (afbeelding B.5): 

M= Fbalu *(h+d/2} 

h 

~-

c~i h~ - d/2 

(i) i Fbalui 

<p, ; h 
~ = d/2 

afbeclding B.5 : Bepalen stijlkniklengte a.d.h.v. verend ingeklemde ligger 

M 
• CR = - = 1130· 106 Nmm/rad; 

rp 

• M = fba1u(h+f) = l.86·106 Nmm; 

• rp= rpj + rp1 = 0.002 rad; 

(fbatu(h + f ))(b + d) 
rpl = 

2E1Juk 
• 0.001 rad; 

fba1u(h + f )2 

rp2 = 
2E!Juk 

0.001 rad; • 

• F= 1628 N; bhart = 1580 mm; hhart = 1140 mm. 

+ ® 
Mc .... -.. ":2 \ M 

6 I 6 k! 
b+d 

M= Fbalu *{h+d/2} 

De bovenstaande waarde voor CR moet worden ingevuld in de formule voor de kniklengte. De gevonden 

kniklengte kan worden ingevuld in de formule van Timoshenko; daarbij moet de kniklengte voor een volledige 

inklemming (=2l) worden vervangen door ik.: 

• ~ 
10 

lk = (4 + - )(h + f )2 = 4550 mm 
P1 

• 0.84 [-] 

B.1.3.2.2. Toetsen volgens NEN 6771art.12.2 m.b.v. Timoshenko 

De kipfactor omega is afhankelijk van de relatieve slankheid, volgens NEN 6771 wordt deze slankheid berekend 

volgens: A.rel = ~ My,u,d . Waarbij Mkc het theoretisch elastische kipmoment is, die berekend is met behulp van 
Mke 

de volgende formule volgens Timoshenko18
: 

• F, _ 0,669 · t' · d· ~(l - 0,63~)-E·G · ll-~ · } 
' !2 21 E t 

G · (1- 0,63d) 

Dit is voor een enkele, volledig ingeklemde, plaat en niet voor een verend ingeklemde plaat. Hierdoor moet de 

kniklengte 2/ veranderd worden in de vervangende kniklengte ik, waardoor de formule overgaat in: 
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• 

• a= d/2 = 90 mm (=afstand van krachtaangrijppunt tot as) ; 

• voor t wordt de dikte van een enkele plaat genomen, omdat bij het kippen van een plaat de rest ook zal 

bezwijken. 

Het elastische knikmoment Mk.e kan uit het product van Fkr , de lengte van de hartlijn en het aantal platen 

gehaald warden: 

• M1ce = n·F1cr·(h+d/2) = 2.9·106 Nmm 

• n = 3 stuks 

• Fkr = 836 N 

• h+d/2 = 1140 mm 

Voor het bepalen van de relatieve slankheid lambda, moet ook het uiterst opneembare moment bekend zijn: 

• My,u,d = fmt,u,d ·W;uk= 12.6· 106 Nmm; 

• fm1,u,d = 51. 7 N/mm2 

• Wiuk = 243000 mm3 

Met een relatieve slankheid /l,.1 = ~ My,u ,d = 2.10 volgt er uit stabiliteitskromme d voor lVbuc = 0.164. 
Mke 

Het enige wat nog nodig voor het toetsen van de doorsnede is het optredende moment My,max,s,d· Deze is reeds 

afgeleid in paragraaf B.1.3 .2.1 en heeft een waarde van M = Fbazu(h + f) = 1.86· 106 Nmm. Al de berekende 

waarden kunnen ingevuld warden in de toetsingsregel, zodat de volgende Unity Check ontstaat: 

M y,max,s,d = 0.90 < 1.0. Dus eenjuk opgebouwd uit 3 geharde platen van 15 millimeter dik met een breedte 

wk . M d 1p y,u, 

van 180 millimeter voldoet zowel voor de stijfheid, sterkte als stabiliteit. 

B.1.4. Vloerplaten 

De vloerplaten zijn van · gehard glas en overspannen over de breedterichting van de brug, waardoor de 

maximale overspanning 1200 millimeter wordt. Als belasting op de vloer werken het eigen gewicht van de 

platen en de personen die erover lopen. Bij de samenstelling van de vloer wordt er van 3 constructieve lagen 

van 12 en een slijtlaag van 6 millimeter uitgegaan, zodat er 36 millimeter de constructiehoogte is: 

• Permanente belasting (per meter breedte): 

• Veranderlijke belasting (per meter breedte) : 

eigen gewicht: q= b ·dp= 1000·42·25· W-6= 1.05 N/mm; 

personen: q= bp= 1000·3·10-3 = 3.00 N/mm. 
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Bruikbaarheids Grenstoestand (YG = YQ = 1.0) 

De maximale doorbuiging volgt uit b;,.ax < 0.004·1= 4.8 mm. 

5 14 

t5 = _q_ = 3.6 mm< 4.8· • 
384EI ' 

• q= 1.0·G + 1.0·Q= 4.05 N/mm; 

• I= 1200 mm; 

• E = 70000 N/mm2
; 

• I = n · J_ b · t 3 = 3 · J_ · 1000·123 = 432000 mm4 
12 12 . 

Uiterste Grenstoestand (YG =1.2; YQ = 1.5) 

De vloer zal geen instabilteiten vertonen, omdat de platen om de zwakke as belast warden. Het criterium is 

daardoor niet overschrijden van de maximaal toelaatbare trekspanning: 

• cr<l =M!W= 14.4 N/mm2 < 51.7 N/mm2
. 

• q= l.2 ·G + 1.5·Q= 5.76 N/mm; 

• I= 1200 mm; 

• W=n ·lb . f2 = .1 · 1000 · 122 =72000mm3 
6 2 . 

B.1.5. Hoofddraagliggers 

Voor het bepalen van de dimensies van de hoofddraagliggers warden de gewichten meegenomen van de 

opbouw zoals omschreven in paragraafB.1.1 (tabel B.l). 

Permanente belasting: 

tabel B.1: Lijnlasten pennanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

11 juk 45xl80 q = nA p·llL 11·8100·p·3500 I 19780 0.39 N/mm 

1 glazen vloer 36+6 q = b·dp 1400·42·25 · 10-6 1.47 N/mm 

2 glazen wand 100x900 q = n ·thp 2· 100-900·25· 10-6 4.50 N/mm+ 

G : 6.36 N/mm 

Veranderlijke belasting: 

personen: p= 3.0 kN/m2
; b= 1.2 m.(belastingsbreedte) Q= 3.6 N/mm 

Bruikbaarheids Grenstoestand (YG = YQ = 1. 0) 

Voor de vervormingen gelden de bekende eisen uit NEN 6702: Omax < 0.004·L en 4uk < 0.003 ·L. Voor de 

overspanning van 19.8 meter betekent dat 79 respectievelijk 59 millimeter. Dit zijn eisen voor de statische 

belasting; daarnaast geeft NEN 6702 in artikel 10.5.2 nog eisen ten aanzien van het in trilling brengen van 

beloopbare oppervlakken. De eigenfrequentie f. mag niet lager liggen dan 3 Hz. De maximale doorbuiging die 
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daarbij hoort kan uit de volgende formule worden gehaald: f. = ~. Hierin is c5 de grootste doorbuiging van 

de constructie en a de getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht op het constructiedeel. De vervorming 

c5 volgt uit de belastingen en a wordt voorgeschreven door bijlage A.4 van NEN 6702. Het uitgangspunt voor 

het on twerp is een ligger op twee schamierende steunpunten, zodat de norm een waarde van 0. 315 m/s2 voor a 

voorschrijft indien de massa gelijkmatig verdeeld is over de hoogte (afbeelding B.6). Voor de vervorming kan 

a 
het maximum bepaald worden door de bovenstaande formule om te schrijven naar: c5 = - 2 , zodat een waarde 

f. 

van 0.035 meter oftewel 35 millimeter volgt. 

a= 0,31 5 m/s2 

albeelding B.6: Waarde voor a volgens NEN6702 

Met de gegeven opbouw van de gehard glazen wandplaten volgt er voor de vervorming: 

5 L4 

c5 = _ q_ = 23.4 mm< 35· 
384£1 , • 

• q= l.O·G + l.O·Q= 10.0 N/mm; 

• L= 19780 mm; 

• I= 1i t ·h3 = 1i ·200·9003 = 121.5·108 mm4
. 

Dit betekent dat de opbouw van 5 wandplaten per zijde, 20 millimeter dik en 900 hoog, voldoet ten aanzien van 

de vervormingen. 

Uiterste Grenstoestand (YG =1.2; YQ = 1.5) 

Ten eerste mogen de gehard glazen wandliggers niet bezwijken door het overschrijden van de maximale 

trekspanning (=51. 7 N/mm2
). Ten tweede mo gen de wandliggers niet bezwijken op plooi, doordat de maxi male 

drukspanning aan de bovenkant van de ligger de maximaal toelaatbare voor deze instabiliteit overschrijdt. 

Zoals uit de geometrie naar voren komt, wordt de ligger verdeeld in 3 traveeen. Twee van 5550 mm en een van 

8680 mm. De grootste travee wordt in vier delen van 2170 mm verdeeld. Dit wordt als de plooilengte van de 

wandligger aangenomen, omdat de jukken voor zijdelingse steun zorgen. Eerst de maximale trekspanning. 

B.1.5.1. Maximale trekspanning 

• ad= MIW= 23 .6 N/mm2 < 51 .7 N/mm2
; 

• qd = l.2·G + 1.5·Q= 13 .0 N/mm; 

• L = 19780 mm; 

• W=it·h 2 =i·200·9002 =27.0·106 mm3
. 
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B.1.5.2. Plooi van een 3-zijdig opgelegde plaat 

Voor de plooiberekening moet de Unity Check voldoen aan het gestelde in artikel 13 .2 van NEN 6771: 

(J" m,max,s,d 
< 1 . 

(J" p looi,d 

(< My,max,s,d 

doorsnede zijaanzicht enkele wandplaat 

albeelding B. 7: Belasting en oplegsituatie wandplaat 

Jdeele kritieke plooispanning Oi,k,x 

In de bovenstaande spanningsberekening is de aanname dat alle platen evenveel belasting dragen. Voor de 

plooispanning wordt alleen met de dikte t van een enkele wandplaat gerekend, omdat de optredende spanning 

voor elke plaat gelijk is. De ideele kritieke plooispanning kan vergeleken worden met de Eulerse knikspanning 

voor een centrisch gedrukte staaf; een plaat heeft nog een extra reductiefactor die afhankelijk is van de 

geometrie, de randvoorwaarden en het spanningsverloop (afbeelding B.7): 

• O"; ,k,x = ka,xO"E = 0.85·29.6= 25 .2 N/mm2
; 

• "2 E 
(J" ------

E - 12(1-v2)(f)2 
29.6 N/mm2

; 

• h= 900 mm; t= 20 mm; 

• Voor een driezijdig opgelegde plaat waarbij //h > 2 kan het volgende voor ka.x worden aangehouden: 

• 

ku,x =0,57-0,21\/fx+0,07\lf/ = 0.85 [-]; 

\If x = (J"ligger,onder = -1.0 [-] . 
(J" Jigger ,boven 

Opneembare plooispanning O"pJooi,d 

De opneembare plooispanning is afhankelijk van de plaatslankheid Apiaat.reI · Voor plooi is die slankheid als volgt 

gedefinieerd: 

• A plaat,rel = fmt,u ,d = 1.43 [-]; 
O"i,k,x 

• fmt,u,d = 51 . 7 N/mm2
; 

• Oi,k,x = 25.2 N/mm2
. 
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Met deze plaatslankheid kan de reductiefactor O"piooi,re/, die vergeleken kan worden met oobuc voor liggers, 

berekend worden: A plaat ,rel > 1,291 waardoor a p/ooi,rel = 2 = 0.49 [-]. Uit het product van O"piooi,rel en 
A plaat,rel 

de toelaatbare spanningfmi,u,d volgt de opneembare plooispanning: 

• O"p/ooi,d = O"plooi,re/ ·fmt,u,d = 25 .2 N/mm2
. 

• Uit a m,max,s ,d = 0. 94 < 1, volgt dat een opbouw met 5 wandplaten per zijde van 20 millimeter dik en 900 
O" plooi ,d 

hoog, niet instabiel zal worden door het uiterst optredende moment. 

B.1.6. Resume 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180 x 45 mm. 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (s/ijt) 36 + 6 mm. 

gehard glazen wand liggers: JO stuks 20, h = 900 (5 per kant) 200 x 900 mm. 

B.2. Brug op 3 steunpunten 

In tegenstelling tot staal heeft glas geen capiciteit om herverdeling toe te laten. Daarom is het niet mogelijk om 

een doorgaande ligger over 3 steunpunten van glas te maken. Er is voor een oplossing gekozen, waarbij de brug 

in 2 statisch bepaalde delen wordt gesplitst. Nog steeds wordt de indeling met 3 traveeen gehandhaafd. Het 

verschil is dater in het midden een extra hangkabel komt (a:fbeelding B.8). 

5550 --I- 8680 --t- 5550 -. doorsnede zijaanzicht 

albeelding B.8: Opbouw van een volledig glazen brug op 3 steunpunten 

B.2.1. Geometric 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L: 19780 mm. balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

hbaluster: 1000 mm. baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180 x 45 mm. 

bvloer: 1200 mm. gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (s/ijt) 36 + 6 mm. 

ltravee : 2170 mm. gehard glazen wand 8 stuks 12, h = 500 96 x 500 mm. 

liggers: (4 per kant) 
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B.2.2. Balustrade & juk 

De grootste jukafstand treedt op nabij het middensteunpunt: 2170 mm. De eisen zijn reeds omschreven in 

paragraaf B.1.2: bij een lijnlast van 0.5 kN/m of een puntlast van 1 kN mogen in de bruikbaarheids 

grenstoestand niet groter zijn dan //150 en de totale horizontale vervorming van balustrade en baluster mag niet 

groter zijn dan 20 millimeter. De eerste eis zal maatgevend zijn. Er wordt een ~48.3-3.2 toegepast. Voor hetjuk 

worden 3 platen van 15 mm dik en 180 mm hoog gebruikt. In de paragrafen B.1.2 & B.1.3 is reeds aangetoond 

dat bij deze dimensies beide onderdelen voldoen, zodat de berekening hier achterwege wordt gelaten. 

B.2.3. Hoofddraagliggers 

Voor het bepalen van de dimensies van de hoofddraagliggers worden de gewichten meegenomen van de 

opbouw zoals omschreven in paragraafB.2 .1 (tabel B.2). 

Permanente belasting: 

tabel 8.2: Lijnlasten pennanente belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

11 juk 45x180 q = n:A p·llL 11·8100·p·3520 I 19780 0.40 N/mm 

1 glazen vloer 36+6 q = b·dp 1400·42·25· 10"6 1.47 N/mm 

2 glazen wand 48x700 q = n·thp 2·48·500·25· 10·6 1.20 N/mm+ 

G : 3.07 N/mm 

De grootste reductie in de lasten is het eigen gewicht van de wanden; deze gaan van 4.50 naar 1.20 N/mm. 

Veranderlijke belasting: 

personen: p= 3.0 kN/m2
; b= 1.2 m. Q= 3.6 N/mm (voor het eigen gewicht wordt een breedte van 1400 

millimeter genomen, omdat de vloerplaat anders niet bevestigd kan worden). 

Bruikbaarheids Grenstoestand (y0 = YQ = 1.0) 

Voor de vervormingen gelden de bekende eisen uit NEN 6702: Om= < 0.004·L en Oi,iJk < 0 .003·L. Voor de 

overspanning van 9.9 meter betekent dat 40 respectievelijk 30 millimeter. Ook hier blijft de eis ten aanzien van 

trilling (NEN 6702 artikel 10.5.2) maatgevend. Bij een eigen frequentie van 3 Hz mag de vervorming niet 

groter zijn dan 35 millimeter. Met de gegeven opbouw van de gehard glazen wandplaten volgt er voor de 

vervorming: 

5qx4 

o= --= 11.9 mm< 35· 
384EJ ' 

• 

• q= 1.0·G + 1.0·Q= 6.67 N/mm; 

• x= 9890 mm; 

• I= 1i t ·h 3 = 1i ·96·5003 = 10.0· 108 mm4
• 

Dit betekent dat de opbouw van 4 wandplaten per zijde, 12 millimeter dik en 500 hoog, voldoet ten aanzien van 

de vervormingen. 
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Uiterste Grenstoestand (re =1.2; YQ = 1.5) 

Ten eerste mogen de gehard glazen wandliggers niet bezwijken door het overschrijden van de maximale 

trekspanning (=51.7 N/mm2
). Ten tweede mogen de wandliggers niet bezwijken op plooi, doordat de maximale 

drukspanning aan de bovenkant van de ligger de maximaal toelaatbare voor deze instabiliteit overschrijdt. 

Zoals uit de geometrie naar voren komt, wordt de ligger verdeeld in 8 delen van 2475 millimeter. Dit wordt als 

de plooilengte van de wandligger aangenomen, omdat de jukken voor zijdelingse steun zorgen. Eerst de 

maximale trekspanning. 

B.2.3.1. Maximale trekspanning 

• crd=M/W=27.8N/mm2 

• M - lq x2 -
y,max,s,d - 8 d -

• qd= l.2·G+ 1.5·Q= 9.1 N/mm; 

• x = 9890 mm; 

< 51.7 N/mm2
; 

111·106 Nmm; 

• W =it ·h 2 
= i ·96·5002 =4.0·106 mm3

. 

B.2.3.2. Plooi van een 3-zijdig opgelegde plaat 

Voor de plooiberekening moet de Unity Check voldoen aan het gestelde in artikel 13 .2 van NEN 6771: 

er m,max,s.d < 1. Vanuit een ideele kritieke plooispanning kan de opneembare plooispanning gevonden worden, 
er plooi,d 

deze mag niet groter zijn dan de optredende. 

Jdeele kritieke plooispanning 0";,k,x 

De ideele kritieke plooispanning kan vergeleken worden met de Eulerse knikspanning voor een centrisch 

gedrukte staaf; een plaat heeft nog een extra reductiefactor die afhankelijk is van de geometrie, de 

randvoorwaarden en het spanningsverloop: 

• eri,k,x = ka,xerE = 0.85·34.5= 29.4 N/mm2
; 

• 

• h= 500mm; t= 12 mm; 

• Voor een driezijdig opgelegde plaat waarbij l/h > 2 kan het volgende voor ka.x worden aangehouden: 

k(J x = 0,57 - 0,2llf/ x + 0,071/f x 
2 = 0.85 [-]; 

• - er /igger ,onder - 1 0 [ ] 
lf/x- -- . - . 

er /igger ,boven 
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Opneembare plooispanning CJp1ooi,d 

De opneembare plooispanning is afhankelijk van de plaatslankheid Aptaat,rel · Voor plooi is die slankheid als volgt 

gedefinieerd: 

• A plCJ£lt,rel = 
fmt,u ,d = 1.33 [-]; 

CJi,k ,x 

• fmt,u,d = 51 . 7 N/mm2
; 

• CJ;,k,x = 29.4 N/mm2
. 

Met deze plaatslankheid kan de reductiefactor CJpiooi,rel, die vergeleken kan worden met robuc voor liggers, 

berekend worden: A. plaat ,rel > 1,2 91 waardoor CJ plooi ,rel = 2 = 0. 57 [-]. Ult het product van CJp1ooi,re1 en de 
A plCJ£lt,rel 

toelaatbare spanningfmt,u,d volgt de opneembare plooispanning: 

• CJpiooi,rel = CJpiooi,rel ·fmt,u,d = 29.4 N/mm2
. 

Uit CJ m,max,s,d = 0.95 < 1, volgt dat een opbouw met 4 wandplaten per zijde van 12 millimeter dik en 500 hoog, 
CJ plooi,d 

niet instabiel zal worden door het uiterst optredende moment. 

B.2.4. Resume 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel : 3 stuks 180xl5 180 x 45 mm. 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

gehard glazen wand Jiggers: 8stuks12, h= 500 (4 per kant) 96 x 500 mm. 

B.3. Brug op 4 steunpunten 

Ook voor de glazen brug met 4 steunpunten is niet voor een doorgaande Jigger gekozen, omdat capiciteit heeft 

om herverdeling toe te laten. De brug wordt verdeeld in 3 velden van 5550, 8680 en 5550 millimeter Jang. 

B.3.1. Geometrie 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L : 19780 mm. balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

hbaluster: 1000 mm. baluster & regel : 3 stuks l 80xl 5 180 x 45 mm. 

bvloer: 1200 mm. gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

ltravee: 2170 mm. gehard glazen wand 6 stuks 12, h= 500 72 x 500 mm. 

Jiggers: (3 per kant) 
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B.3.2. Balustrade & juk 

De grootste jukafstand treedt op tussen de tussensteunpunten: 2170 mm. De eisen zijn reeds omschreven in 

paragraaf B.1.2 : bij een lijnlast van 0.5 kN/m of een puntlast van 1 kN mogen in de bruikbaarheids 

grenstoestand niet groter zijn dan l/150 en de totale horizontale vervorming van balustrade en baluster mag niet 

groter zijn dan 20 millimeter. De eerste eis zal maatgevend zijn. Er wordt een ~48 . 3-3 . 2 toegepast. Voor hetjuk 

worden 3 platen van 15 mm dik en 180 mm hoog gebruikt. In de paragrafen B.1.2 & B.1.3 is reeds aangetoond 

dat bij deze dimensies beide onderdelen voldoen, zodat de berekening hier achterwege wordt gelaten. 

B.3.3. Hoofddraagliggers 

Doordat de overspanning afneemt van 9890 naar 8680 millimeter, zullen de dimensies van de wandplaat verder 

kunnen afnemen. Voor het bepalen van de dimensies van de hoofddraagliggers worden de gewichten 

meegenomen van de opbouw zoals omschreven in paragraafB.3 .1 (tabel B.3). 

Permanente belasting: 

tabcl B.3: Lijnlasten permancnte belasting 

aantal omschrijving som berekening uitkomst eenheid 

11 juk 45x180 q = nA p·llL 11·8100·p·3520 I 19780 0.40 N/mm 

1 glazen vloer 36+6 q = b·dp 1400·42·25· 10-6 1.47 N/mm 

2 glazen wand 36x500 q = n ·thp 2·36·500·25·10-6 0.90 N/mm+ 

G : 2.77 N/mm 

Veranderlijke belasting: 

personen: p= 3.0 kN/m2
; b= 1.2 m. Q= 3.6 N/mm (voor het eigen gewicht wordt een breedte van 1400 

millimeter genomen, omdat er anders geen ruimte voor de bevestiging is) . 

Bruikbaarheids Grenstoestand (Ya = YQ = 1. 0) 

Voor de vervormingen gelden de bekende eisen uit NEN 6702: Omax < 0.004-L en ~iJk < 0.003-L. De eerste zal 

maatgevend zijn, 66k ten opzichte van trilling, want 34.7 < 35.0 millimeter. Met de gegeven opbouw van de 

gehard glazen wandplaten volgt er voor de vervorming: 

5 4 o = __!l!__ = 9.0 mm< 34.7· 
384E/ ' 

• 

• q= 1.0·G + 1.0·Q= 6.37 N/mm; 

• y= 8680 mm; 

• I= ...Lt·h 3 = ...L ·72·5003= 750·106 mm4 
12 12 . 

Dit betekent dat de opbouw van 3 wandplaten per zijde, 12 millimeter dik en 500 hoog, voldoet ten aanzien van 

de vervormingen. 

Uiterste Grenstoestand (Ya =1.2; YQ = 1.5) 

Ten eerste mogen de gehard glazen wandliggers niet bezwijken door het overschrijden van de maximale 

trekspanning (=51.7 N/mm2
) . Ten tweede mogen de wandliggers niet bezwijken op plooi, doordat de maximale 
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drukspanning aan de bovenkant van de ligger de maximaal toelaatbare voor deze instabiliteit overschrijdt. 

Zoals uit de geometrie naar voren komt, wordt de ligger verdeeld in 4 delen van 2170 millimeter. Dit wordt als 

de plooilengte van de wandligger aangenomen, omdat de jukken voor zijdelingse steun zorgen. Eerst de 

maximale trekspanning. 

B.3.3.1. Maximale trekspanning 

• crd =MIW= 27.4 N/mm2 < 51.7 N/mm2
; 

• qd = l.2·G + l.5·Q= 8.7 N/mm; 

• y= 8680 mm; 

• W = it·h2 = i ·72·5002 = 3000·103 mm3
. 

B.3.3.2. Plooi van een 3-zijdig opgelegde plaat 

Voor de plooiberekening moet de Unity Check voldoen aan het gestelde in artikel 13 .2 van NEN 6771: 

O" m,max,s,d < 1 . Vanuit een ideele kritieke plooispanning kan de opneembare plooispanning gevonden worden, 
(]" plooi,d 

deze mag niet groter zijn dan de optredende. 

Jdeele kritieke plooispanning O';,k,x 

De ideele kritieke plooispanning kan vergeleken worden met de Eulerse knikspanning voor een centrisch 

gedrukte staaf; een plaat heeft nog een extra reductiefactor die afhankelijk is van de geometrie, de 

randvoorwaarden en het spanningsverloop: 

• O";,k,x = ka,xO"E = 0.85 ·43.2= 29.4 N/mm2
; 

tr2 E 
• O" E = 2 2 = 34.5 N/mm2

; 
12(1-v )(f) 

• h= 500 mm; t= 12 mm; 

• Voor een driezijdig opgelegde plaat waarbij l/h > 2 kan het volgende voor ku.x worden aangehouden: 

ka,x =0,57-0,2llf/x+0,071j/} = 0.85 [-] ; 

• _ (J"ligger,onder _ l O [ ] 
lf/x - -- . - . 

(]" ligger ,haven 

Opneembare plooispanning O"p/ooi,d 

De opneembare plooispanning is afhankelijk van de plaatslankheid Ap/aat,reI· Voor plooi is die slankheid als 

volgt gedefinieerd: 

• ),, plaat ,rel = fmt,u,d = 1.33 [-]; 
O";,k ,x 
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• fmt,u,d = 51 . 7 N/mm2
; 

• G°j,k,x = 29.4 N/mm2
. 

Met deze plaatslankheid kan de reductiefactor O"pJooi, reJ, die vergeleken kan worden met Wbuc voor liggers, 

berekend worden: A plaat ,rel > 1,291 waardoor a plooi ,rel = 
2 

=0.57 [-]. Uit het product van O'plooi,rel en de 
A plaat,rel 

toelaatbare spanningfmr,u.d volgt de opneembare plooispanning: 

• O'plooi,re/ = O'plooi,rel ·fmt,u,d = 29.4 N/mm
2

. 

Uit a m,max,s ,d = 0. 93 < 1, volgt dat een opbouw met 3 wandplaten per zijde van 12 millimeter dik en 500 hoog, 
a plooi,d 

niet instabiel zal worden door het uiterst optredende moment. 

B.3.4. Resume 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180x45 mm. 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

gehard glazen wand liggers: 6 stuks 12, h= 500 (3 per kant) 72 x 500 mm. 
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Bijlage C. 

C. Dimensies van een Onderspannen Glazen Brug 

Eenheden: 

L: [mm] l: [mm] h: [mm] b: [mm] F: [N] q: [N/mm] p: [N/mm2
] p: [N/mm3

] 

C.1. Glazen brug op 2 steunpunten 

Als basis wordt de volledig glazen brug van bijlage B genomen (afbeelding C. l) . Aangezien er geen 

onderspanning aanwezig is bij een brug op 2 steunpunten, ontstaat er een probleem bij het vergelijken van de 

verschillende brugsoorten. Om toch een waarde voor de transparantie te vinden, wordt de brug zoals is 

berekend in bijlage B. l meegenomen voor de transparantieberekening van bijlage E. Voor de berekeningen 

wordt daarom verwezen naar bijlage B. l. 

·- -- .. :: ··::::: :::: :::::}::;> ~H: }:::::::~::: j::::: ;::::~;:;:cH:/: :::;:::;;:: ·· 

~· · ··· = ... . 
.. . .. . 

.. .. . !!=i~;c jc:= 
19780 

1- 5550 -+-- 8680 --+-- 5550 --+ doorsnede zijaanzicht 

albeelding C.l : Opbouw van een volledig glazen brug op 2 steunpunten 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L: 19780 mm. balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

hbaluster: 1000 mm. baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180x45 mm. 

bv/oer '. 1200 mm. gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

f travee: 2170 mm. gehard glazen wand JO stuks 12, h= 900 120 x 900 mm. 

liggers: (5 per kant) 

C.2. Onderspannen glazen brug met 1 drukstaaf 

Deze brug wordt ingedeeld bij de categorie 3 steunpunten. Het probleem van een onderspannen glazen brug is 

dat er altijd een doorgaande ligger nodig is. Dit is in strijd met de afwezigheid van herverdelingscapaciteit. Om 

hier iets nauwkeuriger over te zijn: bij een constructie zijn de randvoorwaarden nooit helemaal exact te bepalen 

en deze bepalen het krachtsverloop in de constructie. Bij een onderspannen ligger kan hierbij gedacht worden 

aan verlengingen van kabels, het aanwezige voorspanniveau en de wrijving van de kabel over de rol. Pas 

wanneer deze grootheden volledig bekend zijn, is het mogelijk om toch een doorgaande ligger van glas te 

maken. Voor het doorrekenen van de onderspannen variant wordt daarom gesteld dat de wrijving nul is. 

35 



Net zoals bij de glazen ligger op 3 steunpunten bestaat de brug uit totaal 3 traveeen met verschillende lengten. 

De drukstaaf wordt in het midden van de brug aangebracht en wordt gesplitst naar een drukstaaf per wand. De 

samenstelling van zo'n drukstaafbestaat uit 4 hoekstalen (afbeelding C.2). 

IC hoekstaal 

~,:+~1::fill--•1 f 
150 

i 
19800 

jukstijl wandligger stalen blok 

A 
wandligger 

afbeelding C.2: Onderspannen glazen wandliggers met 1 drukstaaf. A) doorsnede B) zijaanzicht C) bovenaanzicht 

C.2.1. Geometrie 

Zoals in afbeelding C.2 is getekend zijn de wandplaten gesplitst, zodat de spandraad in het hart van de 

constructie kan !open. Hierdoor ontstaan er geen momenten om de slappe as van de wandplaat. Een gevolg 

hiervan is dat het totaal aantal platen dat toegepast wordt, altijd een veelvoud van 4 moet zijn (2 per 

wandligger). 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L: 19780 mm. balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

h baluster : 1000 mm. baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180x45 mm. 

b vloer : 1200 mm. gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (s/ijt) 36 + 6 mm. 

f1ra vee : 2170 mm. gehard glazen wand 8 stuks 12, h= 700 96 x 700 mm. 

Jiggers: (4 per kant) 

C.2.2. Berekeningsmethode 

De berekeningsmethode zoals in hoofdstuk 6 reeds aan bod is gekomen zal kort herhaald worden. De 

buigstijfheid van de Jigger en de rekstijfheid van de spandraden worden vervangen door een equivalente veer in 

het midden van de overspanning (afbeelding C.3). Voor de buigstijfheid volgt de veerstijfheid uit de 

gaapvergelijking van Clapeyron en voor de rekstijfheid volgt de veerstijfheid uit een vectoriele optelling van de 
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kabelverlengingen. Uit compatibliteitsvaorwaarde komt naar voren dat de vervorming van de veren gelijk maet 

zijn. De opwaartse kracht die het product is van de vervorming en de sammatie van de veerstijfheden, kan als 

actiekracht op de ligger gesuperpaneerd warden. Deze kracht zargt voar een negatief buigend moment in de 

ligger en dat is gunstig vaor de spanningen. 

ktiuigveer 

krekveer 

albeelding C.3: Schematisering met veren in het midden 

C.2.3. Bepalen veerstijfheden 

Eerst zal een equivalente veerstijfheid voor de buigstijve ligger warden bepaald. Daarna wordt die van de 

spandraad bepaald. Bij beide is het uitgangspunt dat de vervorming ter plaatse van de drukstaaf gelijk is 

(afbeelding C.4). 

complete constructie ~ F buigstijfheid EI 

g ··· : ·._;~ :!::.: . ::·: : :!'.':::: ·~~?:::: •. ::::: ... '. .. ... '.?!'. !!i•l 
L 

F 

albeelding C.4: Splitsen van de constructie in een buigstijf en rekstijf dee! 

Buigstijve ligger 

Als belasting wordt een puntlast F in het midden van de constructie aangenomen. De veer kbuigveer kan dan als 

valgt berekend warden: 

• 
FL3 

i5 buigveer = 48£] 
glas 

F 48EJ 
uit k = - volgt kbuigveer =--3 - = 678.4 N/mm 

i5 L 

• E = 70000 N/mm2
; 

• 11soxsoo = 1563·106 mm4
; 

• L = 19780 mm. 

Rekstijjheid spandraden 

Vanuit de verlenging van de draden kan met gelijkvarmigheid van driehaeken de zakking bepaald warden, 

zoals in afbeelding C.5 is weergegeven: 

+---X ----+---X ----+ 

albeelding C.5: Vervorming van de spandraden 
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FL k= F 
(i relcveer = 2 uit (i vol gt krekveer 

4E4staal sinfJcosfJ 
• 

• E = 210000 N/mm2
; 

• A s1aa1 = 600 mm2
; 

• fJ = + hligger + hdrukstaaf = 0 .106 rad; 
(LI 2) 

• hligger = 500 mm., hdrukstaaf = 800 mm. en x = 9890 mm; 

• L = 2x = 19780 mm. 

2 

4E4staa1 sinfJcos/J = 262.2 N/mm 
L 

Voor de totale veerstijfheid mag de som van beide genomen worden, omdat ze parallel geschakeld zijn: 

• kveer,tot = 940.6 N/mm 

C.2.4. Gaapvergelijking van Clapeyron 

In deze paragraaf worden uitdrukkingen gegeven voor de reactiekrachten in de veer tijdens het voorspannen en 

bij voile belasting. Bij de methode van Clapeyron wordt de ligger ter plaatse van een bekende zakking o in 

tweeen gesplitst. Uit compatibiliteit komt naar voren dat de hoekverdraaiingen links en recht aan elkaar gelijk 

moeten zijn. Om deze verdraaiingen gelijk te krijgen moet het moment M bepaald worden. In de onderstaande 

afbeelding wordt de uitdrukking voor M afgeleid: 

atbeelding C.6: Gaapvergelijking van Oapeyron 

Voorspanfase: o = 0 

ox Mx qx3 

<f>BA = ------
X 3E/ligger 24£1/igger 

Mx qx3 ox 
<f>BC =---+ 

3£1/igger 24£1/igger X 

uit <f>BA = <f>Bc volgt 

Reacties: 

i M 
RA C =-qx+ -

, 2 x 

ox24Elligger -qx4 

M=---~--
8x2 

2M 
RB =qx-

x 

Zoals gezegd wordt tijdens het voorspannen alleen het eigen gewicht weggespannen. Aangezien het hier om het 

wegspannen van vervormingen gaat, wordt er in termen van bruikbaarheid gesproken, waardoor ra = YQ = 1.0. 

De kracht in de drukstaaf komt in afbeelding C.6 overeen met Rs. Omdat o = 0, is er feitelijk sprake van een 

Jigger op 3 steunpunten. \vanneer o = 0 wordt ingevuld in de uitdrukking voor M (negatief!) en M wordt 

ingevuld in de uitdrukking voor Rs, ontstaat vanzelf de reactiekracht voor een Jigger op 3 steunpunten: 

• Rs,e.g. = 1.25 ·qe.g. X = 41.4 kN; 

• qe.g. = (Awand+ Avloer) ·Pg1as = (150·500+42·1400)·25·10-6 
= 3.3 N/mm; 

• x = 9890 mm. 
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Vol be fasten 

Bij volbelasten wordt de veranderlijke belasting toegevoegd; de zakking die daardoor ontstaat valt daarom 

volledig aan deze belasting toe te kennen. Door de voorwaarde o = Ra.ve!kveer.tot in Min te vullen, ontstaat na 

enig omschrijven de volgende uitdrukking voor Ra.ver: 

• RB,ver = __ l_O_q4_ve8_,Ex_J4- - = 24.8 kN; 
3 glas 8x +-~~ 

kveer,tot 

• qver = b·p = 1.2·3 .0 = 3.6 N/mm; 

• E = 70000 N/mm2
; 

• 1150x500 = 1563· 106 mm4
; 

• kveer,tot = 940.6 N/mm. 

Uit o = Ra.ver lkveer,tot volgt dat in de bruikbaarheids grenstoestand de vervorming ter plaatse van de drukstaaf 

16.5 millimeter is. Dat is kleiner dan de maximale 35 millimeter, zoals voor trillingen wordt gesteld in artikel 

10.5.2 van NEN 6702. Naast de vervorming in het midden kan ook de vervorming ter plaatse van x/2 

maatgevend zijn. Voor de vervorming op dit punt geldt: 

U 
- ux + 5qaarx4 + Msarx2 

12 - - =22.1 mm; 
x 2 384E/81as 16EJ81as 

• 

• MBGT =Meg + M ver = -40.9 + 48.2 = 7.3 kNm; 

• qBGT = l.O·qe.g. + l.O·qver = 6. 9 N/mm. 

C.2.5. Spanningen 

Voor het glas geldt dat er naast de spanningen door het buigend moment ook nog een centrische drukkracht 

aangrijpt. In eerste instantie wordt naar de maximale trekspanning gekeken; in tweede instantie naar de 

stabiliteit van de wandplaten. Voor het voorspanstaal geldt dat de maximale trekspanning niet overschreden 

mag worden. 

C.2.5.1. Trekspanningen in het glas 

Bij de spanningen in de wandliggers werken 2 tegengestelde krachten, dus ook 2 tegengestelde momenten: een 

positief moment door het eigen gewicht en de veranderlijke belasting en een negatief moment door de 

voorspanning (afbeelding C.7). 

L -----+ L-----+-

~lll llllllllllll lllffilllP -
moment door belasten moment door voorspanning 

albeelding C.7: Optredende momenten in onderspannen ligger 
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Er is sprake van spanningen, of beter gezegd van de capaciteit van het glas. Daarom wordt er met de 

belastingsfactoren van de uiterste grenstoestand gerekend: ra = 1.2 en YQ = 1.5. De belasting door eigen 

gewicht en personen geeft een lijnlast op de wandliggers, waardoor het volgende moment ontstaat: 

• Md,bel = iqdL2 
= 460 kNm; 

• qd = l.2 ·qe.g. + l.5·qver = 9.4 N/mm; 

Het negatieve moment door de voorspanning is het gevolg van een puntlast in het midden. De puntlast wordt 

samengesteld uit Rs,e.g. en Rs,ver. vermenigvuligd met de bijbehorende belastingsfactor: 

• Md,span = -1/iFdL= -437 kNm; 

• Fd = 1.2-Rs,e.g. + 1.5-Rs,ver. = 88.4 kN; 

Hiermee kan het verloop van de totale momentenlijn getekend worden (afbeelding C.8). Zo zijn de momenten 

aan beide uiteinden nul, omdat de draad centrisch aangrijpt. Het moment ter plaatse van de drukstaaf volgt uit 

de sommatie Md.tot = Md,bel + Md,span = 23.2 kNm. Door de momentenlijnen op elkaar te superponeren volgt 

voor het maximale moment een waarde van 127 kNm, op 4700 millimeter vanaf de drukstaaf. 

'.< s=4600 m~ s=4600 mll): 

~llll~llll~lllllMlllll®PW 

+-------L= 19780 mm-------+ 

afbeelding C.8: Momentenverloop in UGT 

Naast een moment treedt er ook een normaaldrukkracht N op ten gevolge van de voorspanning. De grootte kan 

worden afgeleid via gelijkvormigheid (afbeelding C.9): 

Fd 

L 

afbeelding C.9: Afleiden van nonnaalkracht N 

• N = _fE_ =416 4 kN· 
2tanp · ' 

• Fd = 88.4 kN; 

• P= 0.106 rad. 

Met deze optredende krachten kunnen de spanningen aan de boven- en onderkant van de wandliggers bepaald 

worden. In afbeelding C.10 wordt de sommatie van de normaal- en buigspanning voor de maatgevende 

wandplaat gegeven. Om de spanningen te berekenen zijn het weerstandsmoment en het glasoppervlak nodig. 
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My,max,s,d 

« 

doorsnede 

albeelding C.10: Spanningsverdeling over een wandplaat 

Mmax N 2 
(J'/iggerboven =- --=-25.9N/mm; • 

• W1soxsoo A 

• Mmax 
(]' ligger,onder = + W 

150x500 

• Mmax = 127.0·106 Nmm; 

• WI5ox.5oo = 6250· 103 mm3
; 

• A1soxsoo = 75000 mm2
. 

N 
- = 14.8 N/mm2

; 
A 

C.2.5.2. Drukspanningen in bet glas 

+ 

zijaanzicht enkele wandplaat 

Ten gevolge van de drukspanningen in het glas kan de plaat gaan plooien. De berekening hiervan zal gebeuren 

volgens artikel 13.2 van NEN 6771. Dit komt overeen met de berekening zoals die is gedaan in paragraaf 

B.1.5.2. Via een ideele kritieke plooispanning die overeenkomt met de Eulerse knikspanning voor een 

drukstaaf, wordt door middel van een slankheid een reductiefactor bepaald. 

Jdeele kritieke plooispanning O'i,k,x 

In de bovenstaande spanningsberekening is de aanname dat alle platen evenveel belasting dragen. Hierdoor 

wordt de berekening uitgevoerd voor een enkele plaat. De ideele kritieke plooispanning kan vergeleken worden 

met de Eulerse knikspanning voor een centrisch gedrukte staaf; een plaat heeft nog een extra reductiefactor die 

afhankelijk is van de geometrie, de randvoorwaarden en het spanningsverloop: 

• 
"2E 

(j -------
E - 12(1- V)(_.!!_)2 

Id 

54.0 N/mm2
; 

• t=l2 mm; h=700 mm; /=2170 mm 

• Voor een driezijdig opgelegde plaat waarbij l/h > 2 kan het volgende voor ku.x worden aangehouden: 

kcr,x =0,57-0,2l!J1x+0,07!j!} = 0.71 [-] ; 

• (j/igger,onder . 
!JI x = = -0.57 [-] (z1e paragraaf C.2.5.1) . 

(]' /igger ,baven 
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Opneembare plooispanning ClpJooi,d 

De opneembare plooispanning is afuankelijk van de plaatslankheid Apzaat,rel· Voor plooi is die slankheid als 

volgt gedefinieerd: 

• 1 fmt,u,d l 16 [ ]· 
/l. plaatrel = -- = · - ' 

' Cl i,k,x 

• fmt,u,d = 51 . 7 N/mm2
; 

• a;,k,x = 38.5 N/mm
2

. 

Met deze plaatslankheid kan de reductiefactor C/piooi,rez, die vergeleken kan worden met robuc voor liggers, 

berekend worden: 0.7 < Apzoot,rel < 1.291, waardoor ClpJooi,rel = 1.474 - 0 .677Aploot,rel = 0.69 [-] . Uit het product 

van CTpzooi,rez en de toelaatbare spanningfmr,u,d volgt de opneembare plooispanning: 

• Clpiooi,d = Clp/ooi,rel · fmt,u,d = 35.6 N/mm2
. 

• Uit er m,max,s,d = 0. 73 < 1, volgt dat een opbouw met 5 wandplaten per zijde van 15 millimeter dik en 500 
Cl plooi, d 

hoog, niet instabiel zal worden door het uiterst optredende moment. 

C.2.5.3. Trekspanning in de spankabel 

Tot slot mag de rekenwaarde van de trekspanning van de spankabel niet overschreden worden. Wederom zal de 

grootste trekkracht ontstaan bij voile belasting. Voor het afleiden van de kabelkracht wordt verwezen naar 

afbeelding C. 9. 

• F. = Fd = 837.4 kN· 
k sin/J ' 

• Fd = 88.4 kN; 

• fJ = 0.106 rad. 

De rekenwaarde voor de trekkracht van de spankabels is 1450 N/mm2
. Met een totaaloppervlakte As van 600 

mm2
, volgt er voor de optredende spanning een waarde van erk d = Fk = 1396 N/mm2

. 
, A s 

C.2.6. Resume 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180x45 mm. 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 +6 mm. 

gehard glazen wand liggers: 10 stuks 15, h = 5 00 (5 per kant) 150 x 500 mm. 

spankabels 2 stuks ¢10 FeP 1860 600 mm2 
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C.3. Onderspannen glazen brug met 2 drukstaven 

Deze brug wordt ingedeeld bij de categorie 4 steunpunten. Evenals bij de onderspannen brug met 1 drukstaaf 

wordt de wrijving op nul gesteld. De detaillering van de brug is eveneens gelijk gehouden zoals voor de variant 

met 1 drukstaaf is aangegeven in afbeelding C.2: de drukstaven (samengesteld uit 4 hoekstalen) en de 

spandraad zijn van staal, de rest van glas. Doordat voor de geometrie de maten zijn aangehouden die 

overeenkomen met het ritme in het plafond, ontstaat 3 traveeen van 5550, 8680 en 5550 millimeter. De kleine 

traveeen worden in drieen verdeeld en de grote in vieren, zodat de geharde glasplaten voor de wandliggers een 

lengte hebben van 1850 of 2170 millimeter. 

19780 

+- 5550 -+- 8680 -t- 5550 ---.. 
doorsnede zijaanzicht 

afbeelding C.11: Onderspannen brug met 2 drukstaven 

C.3.1. Geometrie 

Zoals in afbeelding C.2 is getekend zijn de wandplaten gesplitst, zodat de spandraad in het hart van de 

constructie kan lopen. Hierdoor ontstaan er geen momenten om de slappe as van de wandplaat. Een gevolg 

hiervan is dat het totaal aantal platen dat toegepast wordt, altijd een veelvoud van 4 moet zijn (2 per 

wandligger). 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L: 19780 mm. balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

hbaluster: 1000 mm. baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180x45 mm. 

bvloer : 1200 mm. gehard glazen vJoer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

l1ravee : 2170 mm. gehard gJazen wand 8 stuks 15, h= 450 120 x 450 mm. 

Jiggers: (4 per kant) 

C.3.2. BepaJen veerstijflteden 

Voor het berekenen van de optredende krachten in en vervormingen van de constructie wordt wederom gebruik 

gemaakt van equivaJente veerstijfheden voor de buigstijve Jigger en de spandraden (afbeeJding C.12). 
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---------- ------ ----5 
krekveer 

F 

+- 5550 -+--- 8680 ----+- 5550 -t 

afbeelding C.12: Veren ter plaatse van de drukstaven 

Buigstijve ligger 

Zoals in is aangegevn wordt de ligger ter plaatse van de drukstaven belast door 2 puntlasten F. Op deze punten 

wordt de vervorming oberekend, zodat uit het quotient van deze 2 de veerstijfheid kbuigveer ontstaat: 

• 
s: _ F{3x

2
(1'--x)+2x

3
} 6Elgzas 

ub uit k = F volgt kb - = 515.1 N/mm·, uigveer 6£] 0 uigveer - 3 2 ( L ) 2 3 
glas X 2-x + X 

• E= 70000 N/mm2
; 

• 112ox45o= 9112.5-106 mm4
; 

• L= 19780 mm; 

• x= 5550 mm. 

Rekstijjheid draden 

Vanuit gelijkvromigheid van driehoeken kan de zakking bepaald worden zoals in afbeelding C.13 is 

geconstrueerd. De horizontale verplaatsing van de spandraden is klein ten opzichte van de verticale, omdat de 

hoek ~ klein is. De zijdelingse vervorming heeft daarom een verwaarloosbare invloed op de verticale. 

-t--x--+-- y --+--x-t 0 
F 

· · · j · · · · · · · · · · · · rebtijfheid EA 
8 
i 
l 

afbeelding C.13 : Zakking bepalen uit gelijkvormigheid driehoeken 

o F(x + f cos3 /J) uit k = F Igt k = EAstaal sin2 fJ cos/]= 392 2 NI . 
rekveer . 2 O VO rekveer 3 · mm, 

EA staal Sill fJ cos/] x + f cos fJ 
• 

• E = 210000 N/mm2
; 

• As1aa1 = 600 mm2
; 

• fJ = +hugger + hdrukstaaf = 0 .183 rad; 
(L 12) 

• hzigger = 450 mm., hdrukstaaf= 800 mm.; 

• x = 5550 mm; y=L-2x = 8680 mm. 

Voor de totale veerstijfheid mag de som van beide genomen worden, omdat ze parallel geschakeld zijn: 

• kveer,tat = 907.3 N/mm. 
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C.3.3. Clapeyron voor 2 drukstaven 

Voor de manier waarop de gaapvergelijking van Clapeyron wordt afgeleid, wordt verwezen naar paragraaf 

C.2.4. In afbeelding C.14 worden de losgeknipte delen van de constructie weergegeven, waama een formule 

voor bet gaapmoment M wordt gegeven. 

r II r I 

y 

Rs 

afbeelding C.14: Splitsen van de constructie in statisch bepaalde delen 

• 

• 

c524Elglas -qx4 -qx(L-2x) 3 

M=--~--------
4x(3L-4x) 

M 
Rs= Re= tq(L -x)- - . 

x 

Voorspanfase: Oe.g. =0 

c D 

M 

)( 
i x 

Re 

Zoals gezegd wordt tijdens bet voorspannen alleen bet eigen gewicbt weggespannen. Aangezien bet bier om bet 

wegspannen van vervormingen gaat, wordt er in termen van bruikbaarbeid gesproken, waardoor YG = YQ = 1.0. 

De kracbt in de drukstaaf komt in afbeelding C.14 overeen met Rs (en Re). Omdat c5 = 0, is er feitelijk sprake 

van een ligger op 4 steunpunten. Wanneer 8 = 0 wordt ingevuld in de uitdrukking voor Men M (negatief) 

wordt ingevuld in de uitdrukking voor Rs, ontstaat de reactiekracbt voor een Jigger op 4 steunpunten: 

• Rs,e.g. = 22.9 kN; 

• q •. g. = (Awand+ Avloer) 'Pglas = (120-450+42· 1400)·25· 10-6 = 2.82 N/mm; 

• L= 19780 mm; x = 9890 mm. 

Vo/be fasten 

Doordat er van geometriscbe lineairiteit wordt uitgegaan, mogen de individuele kracbten en vervormingen bij 

elkaar worden opgeteld. De veranderlijke bealsting wordt veroorzaakt door personen die over de brug lopen. 

Door deze belasting zal c5 niet meer nu! zijn. Wanneer voor c5 = Rs lkveer,tot in de formule voor M wordt 

ingevuld, kan na berscbrijven de volgende complexe uitdrukking voor Rs gevonden worden: 

_ qverx
4 

+8qverX(f-X)3 +2qverx2 (3L-4x)(L-x) _ . 
Rs,ver - 24EJ - 21.3 kN, 

4x2 (3L - 4x) + glas 
kveer,tot 

• 

• qver = PQ ·b = 0.003·1200= 3.6 N/mm; 

• L = 19780 mm, x = 5550 mm; 

• £=70000 N/mm2
; l120x4 j 0 =9112.5·106 mm4

; 

• kveer,tot = 907.3 N/mm 

Uit de relatie c5 = Rs lkveer,101 kan dan direct de zakking van de drukstaven bepaald worden: 
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• t5= 21.3 ·103/907.3= 23.5 mm. 

Dit is kleiner dan de toegestane 35 millimeter. Naast de vervorming ter plaatse van de drukstaven kan ook de 

vervorming in het midden van x of y maatgevend zijn. 

t5 5qsarX4 MsarX2 
t5x =-+ + =l3 .2mm<35; 

2 384Efglas 16Efglas 
• 

• 
5q (L-2x) 4 

t5 = t5 + BGT = 31 0 mm< 35· y . , 
384Elgzas 

• qBGT = qe. g. + qver = 6.42 N/mm; 

• M BGT =Meg+ M ver = 8.0·106 Nmm; 

• Me.g. volgt door t5=0 en q •. g. in Min te vullen, Mver volgt door t5 en qver in Min te vullen. 

• t5= 23.5 millimeter. 

C.3.4. Spanningen 

Voor het glas geldt dat er naast de spanningen door het buigend moment ook nog een centrische drukkracht 

aangrijpt. In eerste instantie wordt naar de maximale trekspanning gekeken; in tweede instantie naar de 

stabiliteit van de wandplaten. Voor het voorspanstaal geldt dat de maximale trekspanning niet overschreden 

magworden. 

C.3.4.1. Trekspanningen in bet glas 

Bij de spanningen in de wandliggers werken 2 tegengestelde krachten, dus ook 2 tegengestelde momenten: een 

positief moment door het eigen gewicht en de veranderlijke belasting en een negatief moment door de 

voorspanning (afbeelding C.15). 

+------L------+- +-- x --+-- y ---+-- x --+ 
+-- x --+--- y --+-- x --+ 
GJUllillllllllllllllllllllllllpnw 

ggnnpIUilfililTlllllllllllWllllllllllll~ 

moment door belasten moment door voorspanning 

atbeelding C.15: Optredende momenten in onderspannen ligger met 2 drukstaven 

Er is sprake van spanningen, dus wordt er met de belastingsfactoren van de uiterste grenstoestand gerekend: 

y0 = 1.2 en YQ = 1.5. De belasting door eigen gewicht en personen geeft een lijnlast op de wandliggers, waardoor 

het volgende moment ontstaat: 

• qd = l.2 ·qe.g. + l.5 ·qver = 8.78 N/mm; 

Het negatieve moment door de voorspanning is het gevolg van een puntlasten ter plaatse van de drukstaven. De 

puntlast wordt samengesteld uit Rs.e.g. en Rs,ver. vermenigvuldigd met de bijbehorende belastingsfactor. Het 

moment is gelijk aan Rs.d ·x : 
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• Md.span = Rs,d ·X = -330.1 kNm; 

• Rs,d = 1.2-Rs,e.g. + 1.5 Rs,ver = 59.5 kN; 

• x= 5.55 m. 

Door deze 2 momenten op elkaar te superponeren, ontstaat het momentenverloop in de volbelaste toestand. Het 

maximum ligt in het midden en is de sommatie van beide momenten, waardoor een waarde volgt van 100 kNm. 

Aangezien het momentverloop ten gevolge van de belasting parabolisch verloopt kan aan dat verloop de 

onderstaande functie worden toegekend. Daarbij is s de afstand vanaf het midden. Met de functie wordt de 

waarde ter plaatse van de drukstaaf, oftewel s = 4340 mm, bepaald: 

• Md.be/= iqdL2 -tqds2 = 346.8 kNm. 

Het spanmoment heeft op dit punt nog steeds een waarde van Md.span = Rs,d·x = -347 kNm, zodat voor het 

moment een waarde volgt van Mx,d = 347 - 330 = 17 kNm (afbeelding C.16). 

x y x 

~11m111r--r 
albeelding C.16: Momentenverloop volbelaste onderspannen brug met 2 drukstaven 

Naast het moment komt er ook een normaaldrukkracht N in de ligger. Deze werkt gunstig voor de optredende 

trekspanningen. De grootte van de normaalkracht kan worden afgeleid via gelijkvormigheid van driehoeken 

(afbeelding C.17). 

-t- x ----- y --<--x--f 

afbeelding C.17 : Afleiden normaalkracht via gelijkvonnigheid 

• N = N' + N" = 327.5 kN; 

N'= RB,d = 322 1 kN· 
tan/] · ' • 

• N"= R8 ,d • tan(/J I 2) = 5.4 kN; 

• Rs,d = 59.5 kN; 

• fJ = 0.183 rad; 

N' N " 

Met de optredende krachten en de doorsnedegrootheden kunnen de spanningen aan de boven- en onderkant van 

de wandliggers bepaald worden. De trekspanningen aan de onderkant mogen de rekenwaarde van de treksterkte 

voor gehard glas, fi.u,d = 51 . 7 N/mm2
, niet overschrijden: 
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• Mmax N 30 NI 2 
()Jigger baven = ---- - = - .6 mm ; 

· W A 

• _ Mmax _ N _ + 2 < . 
CYziggeronder -+ - 18.5N/mm 51.7, 

· W A 

• Mmax = 99.5· 106 Nmm; 

• N= 327.5 kN; 

• W12ox450 = 4050· 103 mm3
; 

• A 12ox450 = 54000 mm2
. 

C.3.4.2. Plooien wandplaat 

Doordat er een drukspanning in de ongesteunde bovenkant van de wandligger zit, kan een wandplaat gaan 

plooien. In paragraaf C.2.5.2 is aangegeven hoe de plooiberekening voor een 3-zijdig gesteunde plaat verloopt. 

De berekening zal hier niet warden herhaald; er zullen alleen enkele kengetallen gegeven warden, die uit de 

berekening volgen. 

Jdeele kritieke plooispanning CY;,k,x 

• a i, k ,x = ka,xCYE = 0.72·66.4= 48.1 N/mm2
; 

TC
2E 

• a E = 2 h 2 = 66.4 N/mm
2

; 
12(1-v)(-) 

td 

• t= l5.0 mm; h=450 mm; 1=2170 mm; 

• Voor een driezijdig opgelegde plaat waarbij l/h > 2 kan het volgende voor ka,x warden aangehouden: 

ka,x = 0,57 - 0,211/f x + 0,071j1} = 0.72 [-]; 

• a ugger,onder 0 60 [] . afC 3 4 1) l/f x = = - . - (z1e paragra . . . . 
a Jigger ,haven 

Opneembare plooispanning CYp/ooi,d 

• 1 fmt,u,d l 04 [ ]· 
Aplaat rel = --- = · - ' . a 

i,k,x 

• fmt,u.d = 51. 7 N/mm2
; 

• CY;,k,x = 48.1 N/mm2
. 

Met deze plaatslankheid kan de reductiefactor CYpJooi,reJ, die vergeleken kan warden met Wbuc voor liggers, 

berekend warden: 0.7 < Apiaat,rel < 1.291, waardoor CYpiooi,rel = 1.474 - 0 .677.A.p1aat,rel = 0.78 [-] . Uit het product 

van CYpJooi,rel en de toelaatbare spanningfmi,u,d volgt de opneembare plooispanning: 

• CYplooi,d = CYp/ooi,rel ·fmt,u,d = 40.5 N/mm2
. 

• Uit a m,max,s,d = 0.77 < 1, volgt dat een opbouw met 4 wandplaten per zijde van 15 millimeter dik en 450 
aplooi,d 

hoog, niet instabiel zal warden door het uiterst optredende moment. 
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C.3.4.3. Trekspanning in de kabel 

Tot slot mag de rekenwaarde van de trekspanning van de spankabel niet overschreden worden. Wederom zal de 

grootste trekkracht ontstaan bij volle belasting. Voor het afleiden van de kabelkracht wordt verwezen naar 

afbeelding C.17. 

• F. = RB,d = 327.5 kN· 
k sinp ' 

• Ra,d = 59.5 kN; 

• P = 0.183rad. 

De rekenwaarde voor de trekkracht van de spankabels is 1450 N/mm2
. Met een totaaloppervlakte A, van 600 

mm2
, volgt er voor de optredende spanning een waarde van erk d = Fk = 546 N/mm2

. 
. A, 

C.3.5. Resume 

balustrade: ¢48.3-3.2 48.3 mm. 

baluster & regel: 3 stuks 180xl5 180 x 45 mm. 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

gehard glazen wand Jiggers: 8 stuks 15, h= 450 (4 per kant) 120 x 450 mm. 

spankabels 2 stuks ¢10 FeP 1860 600 mm2 
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Bijlage D. 

D. Dimensies van een Stalen Vakwerkbrug met glazen elementen 

Eenheden: 

L : [mm] 1: [mm] h: [mm] b: [mm] F:[N] q: [N/mm] p: [N/mm2
] p: [N/mm3

] 

D.1. Vakwerkbrug op 2 steunpunten 

Voor het vakwerk geldt dat voor alle steunpuntvarianten dezelfde verdeling wordt toegepast. Dit betekent dater 

drie traveeen zijn: 2 van 5550 mm en een van 8680 millimeter. De kleinste wordt in drieen verdeeld, terwijl de 

grate in vieren wordt verdeeld. Hierdoor ontstaan er velden van 1850 mm of 2170 mm (afbeelding D. l) . Zoals 

in hoofdstuk 7 reeds naar voren is gekomen, bestaat de hoofddraagconstructie uit stalen vakwerkwandliggers. 

De secundaire constructie, zoals de vloer, is gemaakt van gehard glas. 

zijaanzicht doorsnede 

2170 
.. . " 

4-- 5550 --+--- 8680 -----+--- 5550 --+-

afbeelding D.l : Opbouw vakwerkbrug op 2 steunpunten 

D.1.1. Geometric 

Voor de bovenregel is voor een buis gekozen in verband met de gebruiksvriendelijkheid. Voor de onderregel 

daarentegen is voor een koker gekozen, omdat deze een beter oplegvlak geeft voor de vloerplaten. 

Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L : 19780 mm. bovenregel I balustrade: ¢88.9 - 6.3 88.9 mm. 

hbaluster: 1000 mm. baluster & regel : !PE J80 200 mm. 

bv/oer: 1200 mm. onderregel JOO x JOO x 6.3 100 x 100 mm. 

f 1ravee: 2170 mm. gehard glazen 2 stuks 6 12 mm. 

borstwering 

gehard glazen vloer 3 stuks J 2 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

wanddiagonalen ¢22 22 mm. 

vloerdiagonalen ¢10 10 mm. 
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D.1.2. Glazen borstwering 

Een borstwering moet voorkomen dat een persoon of groep personen ter plaatse van een hoogteverschil niet 

naar beneden kunnen vallen. De borstweringspanelen wordt ter plaatse van de stijlen over de hoogte vastgezet, 

waardoor de plaat 2-zijdig wordt opgelegd. Om te voorkomen <lat er personen door vallen wordt de berekening 

uitgevoerd zoals die opgesteld door F. Simonis18
. De formules zijn opgesteld voor 4-zijdig opgelegde platen, 

maar door een plaat oneindig Jang aan te nemen, wordt een 2-zijdige oplegging gesimuleerd (afbeelding D.2). 

afbeelding D.2: Puntlast in het midden van de overspanning 

De borstwering wordt, analoog aan NEN 6702 artikel 8.2.2. lb, belast met een puntlast in het midden van F,,P = 

1.0 kN, werkend op een oppervlak van O. lxO. l m2
. Het moment <lat optreedt moet worden berekend volgens 

nevenstaande formule . De uitkomst is een moment per lengte-eenheid. In de formule zijn A., µ en vfactoren die 

bepaald worden uit een bijbehorende tabel. Deze factoren geven de invloed van de geometrie weer. 

• F [{ {4wsin I80xJ } l M rep = rep 21 ~ w +A- tp (1 + v) + (µ + ljl)(l- v) = 0.384 kNm/m; 
8Jr 7l' a2 +b2 

• Frep = 1.0 kN; 

• w=2.17m; 

• x = w/2 = 1.09 m; 

• v= 0.2 [-]; 

• llw = oo, zodat A.= 3.0 [-]enµ= 1.0 [-]; 

• bla = 1, zodat tp= 1.571 [-]en v= 0 [-] . 

In verband met de veiligheid van de bezoekers van het stations worden minimaal 2 geharde gelaagde platen 

gebruikt. De keuze is 2 platen van 6 millimeter. Met een weerstandsmoment per meter breedte wordt de 

maximale spanning in de borstwering: 

• O'd = MIW= 48.0 N/mm2 < 51.7; 

• Md= l.5·Mrep = 0.576 kNm/m; 

• W 2-6x1000 = 12000 mm3
. 

D.1.3. Vakwerkregels 

De bovenregel moet 2 belastingen kunnen opnemen: de drukkracht die volgt uit belastingafdracht van de totale 

wandligger en een horizontale leuningbelasting die zowel een lijn- als puntlast kan zijn. De onderregel moet de 

trekkracht opnemen plus de buiging die ontstaat, doordat de vloerplaten erop rusten. Deze buiging treedt zowel 

op om de y-as, door de verticale vloerbelasting, als om de z-as, door de horizontale vloerbelasting. 
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Belastingen 

Met de geometrie zoals gesteld in paragraaf D .1.1, volgt er voor de totale belasting: 

• Grep = 2.8 N/mm; 

• Qrep = PQ' b= 0.003 ·1200= 3.6 N/mm. 

Deze belastingen moeten worden opgenomen door beide wandliggers, zodat per wandligger met de helft van de 

belasting gerekend mag worden. 

D.1.3.1. Onderregel 

Voor de vervorming van de onderregel wordt voor de overspanning de hart-op-hart-afstand van de jukken 

genomen. In dit geval 2170 millimeter. De verticale vloerbelasting zorgt voor de grootste vervorming; de 

normaalkracht heeft geen, of hooguit een positieve, invloed op de vervorming. 

s: - 5 qrep/4 - 0 / 
u - - · - - - 2.8 mm <0.0 4· = 8.8 mm; 

384 EI 
• 

• qrep = l.O·G + l.O ·Q= 6.4 N/mm; 

• /= 2170 mm; 

• E = 210000 N/mm2 

• f10oxJOOx6.3 = 314.2· 104 mm4
. 

In de uiterste grenstoestand mag de rekenwaarde van de vloeispanning niet overschreden worden. In dit geval 

is de trekspanning wel van invloed. Er is invloed van 2 momenten; een ten gevolge van de verticale (M1) en een 

ten gevolge van de horizontale lijnlast (M2 ) , beide staan afgebeeld in afbeelding D.3. In tegenstelling tot de 

verticale belasting mag de horizontale niet verdeeld worden naar 2 zijden, omdat de vloerplaten er los in 

liggen. Daarom wordt de volledige breedte van de vloer als belastingsbreedte meegenomen. Dit betekent dat M2 

20% in plaats van 10% is van M 1. Aangezien de doorsnede grootheden voor een koker voor de verschillende 

assen gelijk zijn, mag het moment gesommeerd worden: 

baluster - - - - - -

wandplaat . - - - - -

diagonaal - - - - - - -

N t.g.v. M101lh 
- - - . y-as 

z-as z-as 

albeelding D.3: Krachten op de onderregel: N, M 1 en M2 

N M 
• ad = - +- = 198.9 N/mm2 < 235 N/mm2 

A W 

• M=M1 + M2 = 120%·M 1 =6.19·106 Nmm; 
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• qd = l.2·G + 1.5·Q = 8. 76 N/mm; 

• I= 2170 mm; 

• N=M101. /2h= 223.4·103 N; 

• M 101,d = f qdL2 
= 469.1·106 Nmm; 

• h = 1050 mm (afbeelding D.4); 

• A 100x100x6.3 = 2225 mm2
; 

• W10oxJOOx6.3 = 62833 mm3
. 

Een onderregel 100xl00x6.3 voldoet voor de sterkte en stijfheid. 

D.1.3.2.Bovenregel 

De bovenregel, een buis 088.9-6.3, wordt belast met een normaaldrukspanning N die even groot maar 

tegengesteld is aan de in paragraaf D .1. 3 .1 berekende normaalkracht. Daamaast treedt er buiging op ten 

gevolge van de leuningbelasting. Volgens NEN 6702 artikel 8.2.6.1 moet er met een lijnlast van 0.5 kN/m of 

een puntlast van 1.0 kN worden gerekend. Ten eerste wordt gekeken of de bovenregel niet knikt ten gevolge 

van de optredende spanningen. Het uitgangspunt is dat de verende steunpunten star zijn. Dat hieraan wordt 

voldaan wordt in paragraaf D .1. 4 aangetoond. 

Uiterste Grenstoestand 

Het betreft hier een staaf die wordt belast op druk en buiging, zodat deze getoetst wordt aan artikel 12.3 van 

N M 
NEN 6770: 1.1 c.s,d +1.1~ <I. De normaalkracht is reeds in paragraaf D.1.3 .l afgeleid. De 

{J)bucN pl,d M p/,d 

slankheid van de staaf is van invloed op cobuc· Voor de buiging is de puntlast maatgevend. 

• 
N M 

1.1 c,s, d + 1.1 ~ = 086 < 1 
{J)bucN p/,d M p/,d 

• Nc,s,d = N = 223.4·103 N; 

• tQ.uc = 0.80 , volgt uit kromme a waarin moet worden ingevuld: A.,.1 = 
/ {I = 

A.· ~A" 93.91 

2170 = 0.79· 
1402361 , 

1635 

• Npt,d = fmt,u,dA = 235· 1635= 384.2· 103 N; 

• M d='/.iP.l=0 .54·106 Nmm· y, s, ' 

• Mpt,d = fmt,u,d·Wpt = 235·43067 = 10.1·106 Nmm. 

D.1.3.3. Totale stijfbeid 

Niet alleen de individuele stijfheid, maar ook de stijfheid van de totale wandligger moet voldoen aan de eisen. 

De eisen die aan de vervorming van de wandligger worden gesteld komt naar voren in artikel 10.5.2 van NEN 

6702. Daarin wordt een beperking gesteld aan de vervorming ten gevolge van trilling. Hieruit komt naar voren 

dat de vervorming niet groter dan 35 mm mag zijn. 
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Bepalen traagheidsmoment I 

De wandligger bestaat uit een bovenregel 088.9-6.3 en een onderregel 100xl00x6.3 . Deze 2 dragen het 

buigend moment naar de opleggingen af. 

• I = I(I,;gen + a2 A)= 1043 .6· 106 mm4
; 

• D eigen =Iaa.9-6.3 + I100xJOO:r6.3 = 140.2· 104 +314.2·10
4

=454.4·10
4 

mm
4

; 

• Ia2 A= 1039.1-106 mm4 

• a2 = h-a1 ; h = l050 mm; 

foA 
• a 1 = - = 1050-1635/(1635+2225)= 444.8 mm; 

A cot 

Met dit traagheidsmoment kan de vervorming van de totale constructie bekeken worden: 

• 
4 

5 qrepL 
<5= - - -- = 29.1mm<35 mm· 

384 EI ' 

• q,,P = l.O·G + l.O·Q= 1.4 + 1.8 = 3.2 N/mm (per wandligger); 

• L = 19780 mm; E = 210000 N/mm2
. 

Al met al voldoen de boven- en onderregel aan de sterkte- en stijfheidseisen. 

D.1.4.Verticalen & horizontaal c.q. juk 

De samenwerking tussen de regels kan alleen bewerkstelligd worden indien de verticalen sterk en stijf genoeg 

zijn. Vanuit de stabiliteit bekeken zal de verticaal maatgevend zijn ten opzichte van de horizontaal, omdat de 

horizontaal slechts 20% van de verticale belasting moet dragen. Normaal hoeft een verticaal alleen 

normaalkracht op te nemen, maar omdat de verticaal onderdeel is van het buigstijve juk, komt er ook 

dwarskracht en buiging in. De maximale drukkracht treedt op ter plaatse van de opleggingen. De buiging is 

niet voor elkjuk gelijk, omdat de traveemaat verschilt (afbeelding D.4). 

h 

maatgevend juk 

b 

albeelding D.4: Krachten op maatgevend juk 

• Fba/u = 1000 N 

• Fbalu grootste van: - qi= 0.5· 1850 = 975 N; 

-1 kN 

h 

55 

I 
symm. 



• RA= Y:z·qd·L= 43.3 kN 

• qd = 1.2· l.4 + 1.5· l.8 = 4.38 kN/m 

• L = 19.78 m. 

De doorsnede moet getoetst warden op druk en buiging. Als maatgevende knikvorm zal het knikken in het vlak 

van de doorsnede zijn, omdat de rand aan boven en onderzijde door de regels gesteund wordt. Voor de 

kniklengte moet een equivalente kniklengte bepaald warden, omdat er sprake is van een verend ingeklemde 

staaf (afbeelding D.5). Bij een verende inklemming wordt de stijfheid CR (=rotatiestijfheid) ingevoerd, die 

gedefinieerd is als het quotient van het moment en de hoekverdraaiing. Vanuit de rotatiestijfheid CR kan het 

stijfheidsgetal p bepaald warden, dat uiteindelijk wordt ingevuld in de formule voor de kniklengte: 

(j): ·· 

I (;) r I 
·F=id ··---- i;--- ··r· 

\ 
\ 

) h 

M = Fba/u*h 

efba/ui•: -
. h 

<J>I ' 

0 

albeelding D.5: Bepalen stijlknildengte a.d.h.v. verend ingeklemde ligger 

M 
• CR= - = 3264-106 Nmm/rad; 

rp 

• M= Fbalu ·h= 1.65-106 Nmm; 

• rp = rpl + rp2 = 0.0005 rad; 

• _ Fbalu ·h
2 

. _ (F/,alu ·h) ·b . 
rp 1 - 2EI . ' rpz - 2EJ 

]Uk juk 

• F= YQF= 1500 N; b = 1400 mm; h = llOO mm. 

• E=210000Nlmm2;1IPE2oo= 1943·104 mm4
. 

+ CZ> 
Mc -···- --,c:2 \ M 

Li r Li::! 
M= Fba1u*h 

1 
b 

De bovenstaande waarde voor CR moet warden ingevuld in de formule voor de kniklengte: 

10 
• lk = (4+-)h 2 =4312 mm 

P1 

• 0.88 [-] 

De knikberekening wordt analoog aan artikel 12.3 van NEN 6770 gedaan. Om de doorsnede te laten voldoen, 

Nc,s,d M · d moet aan de volgende eis warden voldaan: 1.1 + 1.1 y,equi,s. ~ 1. Het eerste dee! geeft de bijdrage 
{J)bucN pl,d M pl,d 

van de normaalkracht weer; het tweede de bijdrage van het buigend moment. 

Bijdrage normaalkracht 

• Nc,s,d = RA= 43 .3 kN; 

• wbuc = 0.91 : IPE 200 - A= 2850 mm2
; 

- I= 1943-104 mm4
; 
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- w., = 194000 mm3
; 

/k 
- A.,e1 = A. {J = 0.56; 

· ~A 

- A..= 93.91; 

- lk = 4312 mm. 

• Npl,d = fmt,u,dA = 235·2850= 669.8 kN. 

Bijdrage buigend moment 

• M y,equi,s,d = yQ Fbalu h = 1.65· 106 Nmm; 

• M pl,d = fm1,u,d·W.1 = 235·194000= 45.6·106 Nmm. 

Nc,s,d M · d Beide bijdragen invullen in formule 1.1 + 1.1 y, equz ,s, levert een waarde van 0.11 en <lat is kleiner 
(J)buc N pl,d M pl ,d 

dan 1. Voor de sterkte van hetjuk voldoet een IPE 200 ruim. 

Voor de stijfheid van het juk moet een veld van 2170 mm worden bekeken, omdat er door de grotere lengte een 

grotere horizontale kracht ontstaat. De maatgevende belasting op de leuning is de lijnlast van 0.5 N/mm, 

waardoor de horizontale kracht op de balustrade 0.5·2170= 1085 N wordt. Dit is groter dan een puntlast van 1 

kN. Maar voor de vervorming van de balustrade is de puntlast weer maatgevend: 

• 
F,.PP . 

()balustrade = 
48

EI = 0.72 mm, 

• Frep = 1000 N; 

• I= 2170 mm; 

• fss.9-6.3 = 140.2-104 mm4
. 

F 

T 
h 

M=F-h + 
1 C~---~) 

+---b +---b 

afbeelding D.6: Constructieschema met ontleding naar statisch bepaalde delen 

Van de maximale toelaatbare vervorming voor het juk, blijft van 20 mm 19.3 mm over, omdat de balustrade 

reeds een vervorming van 0.7 millimeter ondergaat. De optredende vervorming is de som van de vervorming 

van de 2 statisch bepaalde delen van afbeelding D.6. Dit betekent het volgende voor de vervorming: 

• O= 3Fbh2 +2Fh3 =0.34mm<19.3· 
6EJ ' 

• F= 1085 N; b = 1400 mm; h = 1100 mm; 

• E= 210000 N/mm2
; JIPE2oo = 1943-104 mm4

. 
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Naast de bovenstaande stijfheidseis voor de gebruikers wordt er ook een eis gesteld voor de veerstijfheid van 

steunpunten van de bovenregel voor het vakwerk. Zoals gezegd is de balustrade tevens de bovenregel van het 

vakwerk. De bovenregel wordt door de jukken verend gesteund. In artikel 12.1.4.2.1 van NEN 6770 wordt aan 

die veerstijfheid de volgende eis gesteld: 

kcr,d = 2459/3161= 0 78 <l · 
kst . , • 

• voor Are1,1 < Arel< Are1,2 is de rekenwaarde voor de kritieke veerstijfheid: 

k =A. fy,d ,-3.2._,[1-(0Jbuc -0.7)2] = 2459 N/mm· 
er ,d • ]: ? 2 0 3 ' 

Qst ':> Are/ . 

• 
• 

J;,,d= 

Gst = 

235 N/mm2; 

2170 mm; 

• ~= 0.257 [-] (tabel 26 NEN6770, nv = 10) 

• /buc d / Arel= g=0.79[-](gebaseer op buc = as1); 
A !_ 
• A 

• A88.9-6.3 = 1635mm2
; 188.9-6.3 = 140.2·104 mm4

; Ae = 93 .91 ; 

• OJ/,uc,a = 0.80; 

• 
F 6EI 

k =-= =3161 N/mm 
st <5 3bh 2 +2h 3 ' 

• AJPE2oo = 2850 mm2; IJPE2oo = 1943 ·104 mm4
; 

Een IPE 200 voldoet zowel qua sterkte als stijfheid voor het juk. 

D.1.5.Diagonalen 

Tot slot moeten de dimensies van de wand- en vloerdiagonalen bepaald worden. De kracht in de diagonalen 

kan uit de geometrie van afbeelding D.4 afgeleid worden. Nabij de oplegging treedt de maximale kracht op. 

Voor de horizontale reactiekracht moet op 20% van de kracht van een enkele wandligger worden gerekend. 

Kracht in wanddiagonaal 

R 
• Fdiag =_A_= 87.7 kN; 

cos a 

I 
• a= arctan- = 60.4°; 

h 

• RA = 43.3 kN; I= 1850 mm; h= 1050 mm. 

Dit is de kracht die in en enkele wandligger komt, zodat de diameter de volgende grootte moet hebben: 

• d~ 
4Fdiag 

- --= 21.8; 
1f·fmt ,u,d 

• A = i;,.m]2; A > Fdiag !fmt,u,d; 

• fmt,u,d = 235 N/mm2
. 
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Voor de wanddiagonaal voldoet een staaf 0 22 mm. 

Kracht in de vloerdiagonaal 

De horizontale reactiekracht heeft een grootte die 20% van de verticale RA is: 

• 

• 

F . = 20%RA = 15 5 kN· 
diag cos a · ' 

I 
a= arctan- = 56.0°; 

b 

• RA = 43 .3 kN; I= 1850 mm; b= 1250 mm. 

Dit is de kracht die in en enkele wandligger komt, zodat de diameter de volgende grootte moet hebben: 

• d"?. 
4Fdiag __ .::._ = 9.2; 

tr·fmt ,u,d 

• A = V.mf ; A > Fdiag/fmt,u,d ; 

• fmt,u,d = 235 N/mm2
• 

Voor de wanddiagonaal voldoet een staaf0 10 mm. 

D.1.6.Resume 

Bovenregel I balustrade: ¢88.9 - 6.3 88.9 mm. 

baluster & regel: !PE 200 200 mm. 

Onderregel JOO x JOO x 6.3 100 x 100 mm. 

Gehard glazen 2 stuks 6 12 mm. 

borstwering 

gehard glazen vloer 3 stuks J 2 +6 (slijt) 36 + 6 mm. 

Wanddiagonalen ¢22 22 mm. 

Vloerdiagonalen ¢JO 10 mm. 

D.2.Vakwerkliggers op 3 steunpunten 

Zoals in paragraaf D .1 naar voren kwam, wordt ook hier voor de indeling met 3 traveeen gekozen. Het verschil 

zit in de extra hangkabel die als verticaal steunpunt fungeert. In horizontale zin vormt de hangkabel geen 

steunpunt. 

D.2.1.Geometrie 

Omdat bij voor dezelfde indeling wordt uitgegaan en er niets aan de vloerbreedte verandert, kan voor de 

borstwering en de vloer van dezelfde dimensies worden uitgegaan. De rest moet nader bekeken worden. 
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Algemeen: 

L: 19780 mm. 

hbaluster: 1000 mm. 

bvloer: 1200 mm. 

ltravee : 2170 mm. 

D.2.2. Vakwerkregels 

Toegepaste profielen/materialen: 

bovenregel I balustrade: 

baluster & regel: 

onderregel 

gehard glazen 

borstwering 

gehard glazen vloer 

wanddiagonalen 

vloerdiagonalen 

¢60.3-3.2 

IPEBO 

70x 70x 4 

2 stuks 6 

3 stuks 12 +6 (s/ijt) 

¢18 

¢10 

60.3 

80 

70 x 70 

12 

36 +6 

18 

10 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

Doordat er in het midden een steunpunt is gecreeerd, ontstaat er ter plaatse van dit steunpunt een negatief 

moment. Dit betekent dat er druk in de onderregel komt, met daarbij een verticaal en horizontaal buigend 

moment door de vloerbelasting. De maximale drukkracht in de bovenregel ontstaat bij het maximale 

veldmoment; deze belasting wordt gecombineerd met een horizontale balustrade belasting. 

Belastingen 

Met de geometrie zoals gesteld in paragraaf D .2.1, volgt er voor de totale belasting: 

• Grep = 2.62 Nlmm; 

• Qrep = PQ· b= 0.003·1200= 3.6 N/mm. 

D.2.2.1. Onderregel 

Voor de onderregel zal de instabiliteit knik maatgevend zijn voor de dimensionering. De belastingen zijn een 

normaaldrukkracht ten gevolge van de volle belasting en een dubbel moment door een verticale en horizontale 

lijnlast van de vloer: 

• Fc,s,d = Md,steun,10112h = 49. 7 kN (per wandligger); 

• Md,steun,tot = tqd ·X
2 

= 104.4·10
6 

Nmm; 

• qd = l.2·G + 1.5·Q= 8.54 N/mm; 

• x= 9890 mm; 

• h = 1050 mm. 

Voor de verticale lijnlast wordt de veranderlijke belasting en alleen het eigen gewicht van de vloer 

meegenomen. Het eigen gewicht van de buis wordt verwaarloosd. Voor het horizontale moment wordt 20% van 

het verticale genomen, omdat de belastingsbreedte van het verticale moment gebaseerd is op de halve breedte: 

• Mvloer,hor = 20o/oA,fvloer,vert = 0.41·106 Nmm; 

• Mvloer,vert = tqd,vloer ·1
2 = 2.03 ·10

6 
Nmm; 

• qc1,vloer = l.2·Gvloer + l.5·Q= 3.46 N/mm; 

• Gv1oer = Av1oer ·pg1as = (42·600)·25· 10-6 = 0.63 N/mm (per wandligger); 
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• Q = 1.8 N/mm (per wandligger) . 

• /= 2170 mm. 

Knikken met dubbe/e buiging 

Analoog aan het gestelde in artikel 12.3 NEN 6770 moet de doorsnede voldoen aan de volgende eis: 

Nc,s,d My equi s d M, equi s d h d d h 1 b Id 1.1 + 1.1 · · · + 1.1 · · · < 1 . De groot e en wor en ac tereenvo gens epaa : 
OJbucN pl,d M pl ,d M pl,d 

• Nc,s,d = Fc,s,d = 49.7 kN; 

• ffibuc = 0.75 

• /k . 
Arel= /l {J = 0.87, 

e ~A 

• hox70x4 = 704230 mm4
; 

• A7ox70x4 = 1001 mm2
; 

• /l, = 93 .91; 

• h= 2170 mm. 

• Npl,d = fmt,u,dA = 235·1001= 235.2 kN. 

• My,equi,s,d = Mvloer,vert = 2.03· 106 Nmm; 

• Mz,equi,s,d = Mvloer,hor = 0.41·106 Nmm; 

• Mpl,d = fm1,u,d'Wp1 = 235 ·24272= 5.70-106 Nmm. 

Invullen in de formule geeft een unity check van 0.80 < 1.0. Een koker 70x70x4 voldoet voor de sterkte van de 

onderregel. Door de belasting van de vloer mag de individuele onderregel niet te veel vervormen: 

• o = - 5- q,,P/
4 

= 4.74 mm< 0.004·1 = 8.7 mm· 
384 EI ' 

• qrep = l.O·G + l.O·Q= 0.63 + 1.8 = 2.43 N/mm; 

• I= 2170 mm; E = 210000 N/mm2
; hox70x4 = 704230 mm4 

D.2.2.2.Bovenregel 

Ook voor de bovenregel zal de knikinstabiliteit maatgevend zijn ten opzichte van de vervorming. De maximale 

drukkracht ter plaatse van het grootste veldmoment wordt gecombineerd met het moment ten gevolge van de 

maatgevende leuningbelasting, in dit geval is dat de puntlast van 1 kN. 

Het knikken van de bovenregel wordt analoog aan NEN 6770 artikel 12.3 gedaan, zodat de doorsnede moet 

N M 
voldoen aan: 1.1 c,s,d + 1.1 __!:!_!!__ < 1 : 

OJbucN pl,d M pl ,d 

• Nc,s,d = Md,veld,101 !2h = 28.0 kN (per wandligger); 

• Md,veld,101 = 1 ~8 qd ·X
2 

= 58.8·10
6 

Nmm; 

• qd = l.2·G + 1.S·Q= 8.54 N/mm; 
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• G= 2.62 N/mm; Q= 3.6 N/mm; 

• x= 9890 mm; 

• h = 1050 mm. 

• Wbuc = 0.57; 

• lk 
Arel = A {J = 1.14; 

·vA 
• 160.3-3.2 = 234682 mm4

; 

• A6o.3-3.2 = 574 mm2
; 

• A.,= 93 .91 ; 

• /k=2170mm. 

• Npl,d = fmt,u,dA= 235 ·574= 134.9 kN. 

• M · d=Mdbl =1/.Q·l/4-F-/=1.5·114·1000·2170=0.81·106 Nmm· y,equ1,s, . a u /~ ' 

• Mpl,d = fm1,u,d·Wp1 = 235 -10444= 2.45-106 Nmm. 

Wanneer deze waarden in de bovenstaande formule worden ingevuld, volgt er een unity check van 0.76 < 1. Dit 

betekent dat de bovenregel, ~ 60.3-3.2, voor de sterkte voldoet. Voor de vervorming van de regel wordt alleen 

de leuningbelasting meegenomen; het eigen gewicht wordt verwaarloosd: 

• - F,,.p p - < . . = . 
<5balustrade -

48
£

1 
- 4.3 mm 0.004 I 14.5 mm, 

• Frep = 1000 N; 

• I= 2170 mm; 

• 16o.3-3.2 = 23 .5-104 mm4
. 

Ook voor de vervorming van de balustrade voldoet een ~ 60.3-3 .2. 

D.2.2.3.Vervorming totale vakwerk 

Niet alleen de individuele stijfheid, maar ook de stijfheid van de totale wandligger moet voldoen aan de eisen. 

De eisen die aan de vervorming van de wandligger worden gesteld komt naar voren in artikel 10.5.2 van NEN 

6702. Daarin wordt een beperking gesteld aan de vervorming ten gevolge van trilling. Hieruit komt naar voren 

dat de vervorming niet groter dan 35 mm mag zijn. Deze eis is strenger dan <5 < 0.004-x= 39.6 mm. 

Bepalen traagheidsmoment I 

De wandligger bestaat uit een bovenregel ~ 60.3-3 .2 en een onderregel 70x70x4. Deze 2 dragen het buigend 

moment naar de opleggingen af. 

• I= L(I · + a2
A)= 403 1·106 mm4

· e1gen · , 

• I1, ;gen = 160.3-3.2 + hox70x4 = 23 .5-104 + 70.4-104 = 93 .9-104 mm4
; 
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• a2 = h-a1 ;h=1050mm; 

I:aA 
• a1 = - = 1050·574/(574+1001)= 382.7 mm; 

A101 

Met dit traagheidsmoment kan de vervorming van de totale constructie bekeken worden. De maximale 

vervorming treedt op wanneer een veld onbelast en een veld belast wordt: 

• 
4 

o = _}__ qrepx = 3.2 mm< 35 mm; 
786 EI 

• qrep = l.O·G + l.O·Q= 1.3 + 1.8 = 3.1 N/mm (per wandligger); 

• x = 9890 mm; E = 210000 N/mm2
. 

Al met al voldoen de boven- en onderregel aan de sterkte- en stijfueidseisen. 

~~EJ:8J:;;~~~;;:i~1X1XIX19 
::: +- 1850-+- 2170-+ ,_,, 

RA maatgevend maatgevend Re 

h 

b 

afbcclding D.7: Vakwerkligger op 3 steunpuntcn 

Doordat de bovenregel verkleind is, mag de veerstijfueid van de jukken lager zijn om te voldoen als starre steun 

voor de bovenregel. In de voorgaande berekening voor de sterkte en stijfueid van de jukken bleek dat de eis om 

als starre steun te fungeren maatgevend was ten opzichte van de rest. Ook in dit geval is die eis maatgevend. 

De berekening voor de sterkte wordt achterwege gelaten, maar verloopt analoog aan paragraaf D .1 . 4. Alleen de 

berekening voor het voldoen als star steunpunt wordt gegeven .. De bovenregel wordt door de jukken verend 

gesteund. In artikel 12.1.4.2.1 van NEN 6770 wordt aan die veerstijfueid de volgende eis gesteld: 

kcr,d = 463 0/559 2= 0 83 <l · 
kst . . . ' • 

• voor Arel> AreI,2 is de rekenwaarde voor de kritieke veerstijfueid: kcr d =A. fy,d .~ = 463 .0 N/mm; 
. a st • ~ Arel z 
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• h.d= 
• a,1 = 

235 N/mm2
; 

2170 mm; 

• ~= 0.257 [-] (tabel 26 NEN6770, nv = 10) 

• /buc 
A.,.1 = g = 1.14 [-] (gebaseerd op hue = a,1) ; 

A. !__ 
e A 

• 160.3-3.2 = 23 .5·104 
mm

4
; A6o.3-3.2 = 574 mm2

; A.,= 93 .91 [-] ; 

• 
6El = 559 2 N/mm· 

3bh 2 +2h 3 . , 

• E = 210000 N/mm2
; hPEiw = 318· 104 mm4

; 

• b = 1350 mm; h = 1075 mm; 

Een IPE 120 voldoet zowel qua sterkte als stijfheid voor hetjuk. 

D.2.4.Diagonalen 

De grootste kracht in de wanddiagonaal komt ter plaatse van het middensteunpunt alwaar de reactiekracht het 

grootst is. Voor de vloer geven de hangdraden geen horizontale steun, zodat de maximale kracht in de 

vloerdiagonalen nabij de opleggingen optreedt. De krachten in de diagonalen kunnen op basis van de geometrie 

afgeleid worden (afbeelding D.8). 

h ;rtfu]~~l??ifu 
I I qi 

afbeelding D.8: Afleiden kracht in wanddiagonaal 

Kracht in wanddiagonaa/ 

• F . = N 2stijlen = 100.0 kN· 
2dzag 2 sin fJ , 

h 
• /J=arctan-=25.8°; 

I 

• N 2 sli) len =RB - qd·/ =87 .1 kN 

• RB= (10/16) ·qd-L = 52.8 kN; 

• L= 19780 mm;/= 2170 mm; 

• qd = l .2·G + l .5·Q= 8.54 N/mm; 

• G= 2.62 N/mm; Q= 3.6 N/mm; 

Met deze kracht kan de minimale doorsnede van de diagonaal bepaald worden. Met de uitdrukking Adiag = 

~mf en de grensspanningfmi,u,d = 235 N/mm2
, volgt er voor de diameter van een enkele diagonaal: 

• d"C. 
2F'zdi 
--a~g- = 16.5 mm 
1' · fmt ,u,d 

Een staaf 018 mm voldoet voor de wanddiagonaal. 
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Kracht in de v/oerdiagonaa/ 

De horizontale lijnlast heeft een grootte die 20% van de verticale is. 

• RA hor 
F 2diag = - ·- = 30.2 kN 

cos a 

• RA,hor = 20%·1h.·qdL= 16.9 kN; 

I 
• a= arctan - = 56 0°· b . , 

• I= 1850 mm; b= 1250 mm. 

Met deze kracht kan de minimale doorsnede van de diagonaal bepaald worden. Met de uitdrukking Adiag = 

1ilmf en de grensspanning/mi,u,d = 235 N/mm2
, volgt er voor de diameter van een enkele diagonaal: 

• d~ 
2F2diag 
--~= 9.0mm 
Jr· fmt ,u,d 

Een staaf 010 mm voldoet voor de vloerdiagonaal. 

D.2.5.Resume 

Bovenregel I balustrade: ¢60.3-3.2 

baluster & regel: IPE 120 

Onderregel 70 x 70 x 4 

Gehard glazen 2 stuks 6 

borstwering 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 

Wanddiagonalen ¢18 

Vloerdiagonalen ¢10 

D.3.Vakwerkliggers op 3 steunpunten 

60.3 mm. 

120 mm. 

70 x 70 mm. 

12 mm. 

36 + 6 mm. 

18 mm. 

10 mm. 

Zoals in paragraaf D .1 naar voren kwam, wordt ook hier voor de indeling met 3 traveeen gekozen. Het verschil 

zit in de extra hangkabel die als verticaal steunpunt fungeert . In horizontale zin vormt de hangkabel geen 

steunpunt. 

D.3.1. Geometrie 

Omdat bij voor dezelfde indeling wordt uitgegaan en er niets aan de vloerbreedte verandert, kan voor de 

borstwering en de vloer van dezelfde dimensies worden uitgegaan. De rest moet nader bekeken worden. 
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Algemeen: Toegepaste profielen/materialen: 

L : 19780 mm. bovenregel I balustrade: ¢48.3-4.0 48.3 mm. 

hbaluster : 1000 mm. baluster & regel: !PE JOO 100 mm. 

bvloer: 1200 mm. Onderregel 70x 70x 2.6 70 x 70 mm. 

ltravee : 2170 mm. gehard glazen 2 stuks 6 12 mm. 

borstwering 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 36 +6 mm. 

Wanddiagonalen ¢14 14 mm. 

Vloerdiagonalen ¢10 10 mm. 

D.3.2. Vakwerkregels 

Doordat er 2 tussensteunpunten zijn gecreeerd, ontstaat er ter plaatse van de steunpunten een negatief moment. 

Dit betekent dat er druk in de onderregel komt, met daarbij een verticaal en horizontaal buigend moment door 

de vloerbelasting. De maximale drukkracht in de bovenregel ontstaat bij het maximale veldmoment; deze 

belasting wordt gecombineerd met een horizontale balustrade belasting. 

Belastingen 

Met de geometrie zoals gesteld in paragraaf D. 3 .1, volgt er voor de totale belasting: 

• Grep = 2.60 N/mm; 

• Qrep = PQ' b= 0.003·1200= 3.6 N/mm. 

D.3.2.1. Onderregel 

Voor de onderregel zal de instabiliteit knik maatgevend zijn voor de dimensionering. De belastingen zijn een 

normaaldrukkracht ten gevolge van de volle belasting en een dubbel moment door een verticale en horizontale 

lijnlast van de vloer: 

• F c,s,d = Md,steun,10112h = 22.4 kN (per wandligger); 

• Md,steun,tot =-J1 qd ·L
2 

= -46.9·10
6

Nmm; 

• qd = l.2·G + 1.5·Q= 8.52 N/mm; 

• L= 19780 mm; 

• h = 1050 mm. 

Voor de verticale lijnlast wordt de veranderlijke belasting en alleen het eigen gewicht van de vloer 

meegenomen. Het eigen gewicht van de buis wordt verwaarloosd. Voor het horizontale moment wordt 20% van 

het verticale genomen, omdat de belastingsbreedte van het verticale moment gebaseerd is op de halve breedte: 

• Mv/oer,hor = 20o/Mvloer,vert = 0.41 ·106 Nmm; 

• Mvloer,vert = -+i-qd,v/oer ·L
2 

= 2.03·10
6 

Nmm; 

• qd,vloer = l.2·Gvloer + l.5 ·Q= 3.46 N/mm; 

• Gv1oer = Av1oer ·pg1as = ( 42·600)·25· 10·6 = 0.63 N/mm (per wandligger); 
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• Q = 1.8 N/mm (per wandligger) . 

• /= 2170 mm. 

Knikken met dubbele buiging 

Analoog aan het gestelde in artikel 12.3 NEN 6770 moet de doorsnede voldoen aan de volgende eis: 

Nc,s,d My equi s d Mz equz s d h d d h l b ld 1.1 + 1.1 · · · + 1.1 · · · < 1 . De groot e en wor en ac tereenvo gens epaa : 
OJbucN pl,d M pl,d M pl,d 

• Nc,s,d = Fc,s,d = 49.7 kN; 

• Wbuc = 0.75 

• /buc 
Arel = A [T = 0.87; 

·vA 
• hox70x4 = 704230 mm4

; 

• A7ox7ox4 = 1001 mm2
; 

• 1, = 93 .91 ; 

• hue= 2170 mm. 

• Npl,d = fmt,u,dA = 235-1001= 235.2 kN. 

• My,equi,s,d = Mvloer,vert = 2.03· 106 Nmm; 

• Mz,equi,s,d = Mvloer,hor = 0.41·10
6 

Nmm; 

• Mp1,d = fmr,u,d 'Wp1 = 235-24272= 5.70-106 Nmm. 

Invullen in de formule geeft een unity check van 0.80 < 1.0. Een koker 70x70x4 voldoet voor de sterkte van de 

onderregel. Door de belasting van de vloer mag de individuele onderregel niet te veel vervormen: 

0 = _2_ qrep/

4 

= 4.74 mm< 0.004·/ = 8.7 mm· 
384 EI ' • 

• qrep = l.O·G + l.O·Q= 0.63 + 1.8 = 2.43 N/mm; 

• I= 2170 mm; E = 210000 N/mm2
; hox7ox4 = 704230 mm4 

D.3.2.2.Bovenregel 

Ook voor de bovenregel zal de knikinstabiliteit maatgevend zijn ten opzichte van de vervorming. De maximale 

drukkracht ter plaatse van het grootste veldmoment wordt gecombineerd met het moment ten gevolge van de 

maatgevende leuningbelasting, in dit geval is dat de puntlast van 1 kN. Voor de jukken wordt aangenomen dat 

ze als starre steun fungeren. Het bewijs wordt geleverd in paragraaf D.3.3. Het knikken van de bovenregel 

wordt analoog aan NEN 6770 artikel 12.3 gedaan, zodat de doorsnede moet voldoen aan: 

• Nc,s,d =Md.veld.tot /2h = 15.7 kN (per wandligger); 
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• qa = l.2·G + 1.5·Q= 8.52 N/mm; 

• G= 2.62 N/mm; Q= 3.6 N/mm; 

• x= 9890 mm; 

• h = 1050 mm. 

• (J)buc = 0.39; 

• 

• 148.3-4.o = 137676 mm4
; 

• A48.3-4.o = 557 mm2
; 

• A-.= 93.91 ; 

• hue= 2170 mm. 

• Npl,d = fm t, u,d-A = 235 ·557= 130.9 kN. 

• M · a=Mab 1 = '1/.Q· Y.-F-1= l.5 ·1!. ·1000·2170= 0.81·106 Nmm· y, equi,s, , au / ~ ' 

• M pl,d = fm 1,u,d'Wp1 = 235 ·7871= 1.85-106 Nmm. 

Wanneer deze waarden in de bovenstaande formule worden ingevuld, volgt er een unity check van 0.74 < 1. Dit 

betekent dat de bovenregel, ~ 48.3-4.0, voor de sterkte voldoet. Voor de vervorming van de regel wordt alleen 

de leuningbelasting meegenomen; het eigen gewicht wordt verwaarloosd: 

• F,..P/3 
8balustrade = 48EJ = 7.4 mm < 0.004·1 = 14.5 mm; 

• Frep = 1000 N; 

• /= 2170 mm; 

• 148.3-4. o = 137676 mm4
. 

Ook voor de vervorming van de balustrade voldoet een ~ 48.3-4.0. 

D.3.2.3.Vervorming totale vakwerk 

Niet alleen de individuele stijfheid, maar ook de stijfheid van de totale wandligger moet voldoen aan de eisen. 

Ditmaal is niet de trilling maatgevend. De maatgevende eis is 8 < 0.004-L= 34.7 mm. Het maatgevende 

belastingsgeval is een belast middenveld en onbelaste zijvelden. 

Bepa/en traagheidsmoment 1 

De wandligger bestaat uit een bovenregel ~ 48.3-4.0 en een onderregel 70x70x2.6. Deze 2 dragen het buigend 

moment naar de opleggingen af. 

• l=lX'· + a2 -A)=3378·106 mm4
· t ~eigen · , 

• lleigen = 148.3-4.0 + h0x70x2.6 = 13.8·104 + 50.4-104 = 64.1·104 mm4
; 
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• Ia2 A = 337.1·106 mm4 

• a2 = h-a1 ; h=l050 mm; 

La.4 
• a1 = - = 1050·557/(557+678)= 473.6 mm; 

Atot 

Met dit traagheidsmoment kan de vervorming van de totale constructie bekeken worden. De maximale 

vervorming treedt op wanneer een veld onbelast en een veld belast wordt: 

• 
4 

s: _ 37 qrepY _ 
u ------- 1.4 mm< 34.7 mm; 

6528 EI 

• q,,P = l.O·G + l.O·Q= 1.3 + 1.8 = 3.1 N/mm (per wandligger); 

• y = 8680 mm; E = 210000 N/mm2
. 

Al met al voldoen de boven- en onderregel aan de sterkte- en stijfheidseisen. 

D.3.3.Verticalen horizontaal c.q. juk 

Ten eerste wordt de stabiliteit van het juk bekeken, waarbij het juk uit het vlak zal willen knikken. De 

maximale drukkracht treedt op nabij een van de eindsteunpunten, omdat bet middensteunpunt voor trek in de 

verticaal zorgt (afbeelding D.9). 

..... tRB tRc ..... 

h 

b 

atbeelding D.9: Vakwerkligger op 4 steunpunten 

Doordat de bovenregel verkleind is, mag de veerstijfheid van de jukken lager zijn om te voldoen als starre steun 

voor de bovenregel. In de voorgaande berekening voor de sterkte en stijfheid van de jukken bleek dat de eis om 

als starre steun te fungeren maatgevend was ten opzichte van de rest. Ook in dit geval is die eis maatgevend. 

De berekening voor de sterkte wordt achterwege gelaten, maar verloopt analoog aan paragraaf D .1.4. Alleen de 

berekening voor het voldoen als star steunpunt wordt gegeven .. De bovenregel wordt door de jukken verend 

gesteund. In artikel 12.1.4.2.1 van NEN 6770 wordt aan die veerstijfheid de volgende eis gesteld: 

k 
~= 271 6/325 7= 0 83 <l· 

kst . . . , • 

• A · fy,d 2.5 _ . 
voor A,,1 > A,.1,2 is de rekenwaarde voor de kritieke veerstijfheid: kcr d = ·-- - 271.6 N/mm, 

. a st . ; A,.1 2 
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• fy,d= 

• a,1= 

235 N/mm2
; 

2170 mm; 

• .;= 0.257 [-] (tabel 26 NEN6770, nv = 10) 

• /buc / Arel = g = 1.47 [-] (gebaseerd op buc = a,1) ; 
ll !_ 

e A 

• 148.3-4.o = 13.8·104 
mm

4
;A4s.3-4.0 = 557 mm2

; Ile= 93 .91 [-] ; 

• 
6EI 

----= 325.7 N/mm; 
3bh 2 +2h 3 

• E = 210000 N/mm2
; IIPE100 = 171·104 mm4

; 

• b = 1300 mm; h = 1050 mm. 

Een IPE 100 voldoet zowel qua sterkte als stijfheid voor het juk. 

D.3.4.Diagonalen 

De grootste kracht in de wanddiagonaal komt ter plaatse van het middensteunpunt alwaar de reactiekracht het 

grootst is. Voor de vloer geven de hangdraden geen horizontale steun, zodat de maximale kracht in de 

vloerdiagonalen nabij de opleggingen optreedt. De krachten in de diagonalen kunnen op basis van de geometrie 

afgeleid worden (afbeelding D.10). 

h~;;~~ 
qi 

1850 2170 
I' qi ' 

albeelding D.10: Afleiden kracht in wanddiagonaal 

Kracht in wanddiagonaa/ 

• Fa= a/sina= 28.4 kN; Fp= b!sin/J= 27.5 kN; 

• a = (2170/4020)-N2stijlen; 

• b = (1850/4020)·N2sti)len; 

• alb= tana/tan/J= 2170/1850; 

• a= 29.6°; /J = 25.8°; 

• N2sti)len =Rs - qd·/' = 52.0 kN; 

• Rs= 0.41·qd·L = 69.1 kN; 

• qd = l.2 ·G + l.5 ·Q= 8.52 N/mm; 

• /' = (1850+2170)/2= 2010 mm; L = 19780 mm. 

De kracht Fa is groter dan Fp en geldt voor 2 diagonalen. Met de uitdrukking Adiag = lflmf en de grensspanning 

fmt,u,d = 235 N/mm2
, volgt er voor de diameter van een enkele diagonaal: 
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• d~ -2-F~a- = 12.4 mm 
1« fmt,u,d 

Een staaf 014 mm voldoet voor de wanddiagonaal. 

Kracht in de vloerdiagonaal 

De horizontale lijnlast heeft een grootte die 20% van de verticale is. 

RA hor 
• Fzdiag = - ·- = 29.3 kN 

cos a 

• RA,hor = 20%·1/i·qdL= 16.9 kN; 

I 
• a= arctan- = 54.9°; 

b 

• I= 1850 mm; b= 1300 mm. 

Met deze kracht kan de minimale doorsnede van de diagonaal bepaald worden. Met de uitdrukking Aa;ag = 

0 mf en de grensspanningfmi.u,a = 235 N/mm2
, volgt er voor de diameter van een enkele diagonaal: 

• d~ 
2Fzdiag 

1'· fmt,u.d 
= 8.9 mm 

Een staaf 010 mm voldoet voor de vloerdiagonaal. 

D.3.5.Resume 

Bovenregel I balustrade: ¢48.3-4.0 

Baluster & regel: !PE JOO 

Onderregel 70x 70x 2.6 

Gehard glazen 2 stuks 6 

borstwering 

gehard glazen vloer 3 stuks 12 +6 (slijt) 

Wanddiagonalen ¢14 

Vloerdiagonalen ¢10 

48.3 mm. 

100 mm. 

70 x 70 mm. 

12 mm. 

36 +6 mm. 

14 mm. 

10 mm. 
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Bijlage E: Transparantie 

E. Transparantieberekeningen 
Op de volgende pagina's staan de transparantieberekeningen van de 4 hiervoor behandelde bruggen. Voor het 

berekenen van de oppervlakken zijn de dimensies genomen, zoals die hiervoor berekend zijn. In hoofdstuk 8 is 

aangegeven dat de transparantie van een brug volgt uit de gemiddelde waarde van de transparantie in x-, y- en 

z-richting. In eerste instantie wordt alleen de transparantie van de afzonderlijke bruggen bekeken; dit worden 

de eigenwaarden van de transparantie genoemd. Daama worden de bruggen met elkaar vergeleken. 

Het uitgangspunt voor de transparantie berekeningen is de verhouding van de intensiteit van het doorgelaten 

licht tot die van het opvallende licht (afbeelding E. l) : 

T = A omh - Adicht . 100% 
A omh 

afbeelding E.1: Transparantiemeting 

In het voorbeeld van afbeelding E.2 betekent dat: 

1/3 

1/3 

1/3 

afbeelding E.2: Voorbeeld 

dichtheid: 
A,,mh Staal : 100% 

lucht: 0% 
glas: 14% 

• Transparantie-formule: T = A omh - A dichr • 100% · 
A omh ' 

• Aomh= l; 

• A.licht= A.licht ' + (1-LTA)·Ag] .. ; 

• de doorzichtigheid van staal is nu!, zodat de dichtheid 100% is; 

• lucht is 0% dicht; 

• voor het glas wordt een plaat van 10 millimeter dik toegepast met een LT A-factor van 86%; 

• ieder onderdeel heeft een aandeel van 1/3, waardoor voor de dichtheid volgt: 

• A.Jicht= 100/3 + 0/3 + (100-86)/3= 38%; 

• dus de transparantie T= 62%. 
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E.1. Stalen brug 

E.1.1. Transparantie stalen brug, 2 steunpunten 

Inventarisatie 
balustrade 

baluster 

hooEdliggers 

vloerdiagonaal 

E.1.1.1. Transpantie in x-richting 

balustrade 

baluster 

voetpla 

regel 

profiel 

E.1.1.2. Transpantie in y-richting 

kleine travee 
I= 1850 

m= 6 

grote travee 
I= 2170 

n= 4 

mm 

stuks 

mm 

stuks 

t= 3,2 

balustrade 

baluster 

roostervloer 

schetsplaat 

profiel 

re gel 

balustrade 

baluster 

borstwering 

roostervloer 

profiel 

balustrade 

baluster 

borstwering 

roostervloer 

profiel 

1122521 mm2 

d= 48,3 75 % A= 1374 mm2 

b= 80 h= 1030 A= 82400 mm2 

b= 600 d= 30 A= 18000 mm2 

b= 100 h= 100 A= 10000 mm2 

A= 21180 h= 540 A= 21180 mm2 

b= 590 d= 80 A= 47200 mm2 + 

Aiot.x = 180154 mm2 

Tx,2 = 83,95 % 

balustrade borstwering baluster 

L= 19780 

A=l*d A= 89355 mm2 

b= 80 A= 82400 mm2 

A=n*d.r...t*(hbaJumr-d.-oo••r-dbaJ..,,...../2)= 61479 mm2 

A=cL-... .,*(l-bb.i .. .,) A= 53100 mm2 

A=l*h A= 999000 mm2 + 
m*A' = 7712001 mm2 

A=l*d A= 104811 mm2 

b= 80 A= 82400 mm2 

A =n *d.r...t*(hb.i ...... cL-... .... dba1..,,...../2 )= 49768 mm2 

A=cL-... .,*(l-bb.i .. ..-) A= 62700 mm2 

A=l*h A= 1171800 mm2 + 
n*A'= 5885917 mm2 

Aio~y = 13597919 mm2 

Ty,2= 56,88 % 

74 



E.1.1.3. Transpantie in z-richting 

I 
e 

·:.: ! alpha 

j!: 

1 
Aomi... = U( e+bp..,fi,1)= 29274400 nun2 

e= 1180 alpha= 0,57 

kleine travee pro fie! b= 300 A=b*l= 555000 nun2 
I= 1850 mm re gel b= 80 A= ( e-b,.-or.<1)*b.-,,<1= 70400 nun2 

m= 6 stuks diagonalen d= 10 2ldi .. oaaal = 4066 A= 40659 nun2 
roostervloer %= 0,12 A=o/o( (l-b.-,,<1)( e-b,.-06<1 )-A.!;.,)= 182033 nun2 + 

m*A' = 5088553 nun2 

kleine travee pro fie! b= 300 A= b*l= 651000 nun2 
I= 2170 mm regel b= 80 A= ( e-b,.-06<1)*b.-,,<1= 70400 nun2 

n= 4 stuks diagonal en d= 10 2ldi~= 4618 A= 46 175 nun2 

roostervloer %= 0,12 A =o/o( (l-b.-..,1 )( e-b,.-ofi<l )-A,,;.,)= 215163 nun2 + 
n*A' = 3930952 nun2 

/\Jot.r= 9019505 nun2 

Tz= 69,19 % 

E.1.1.4. Gemiddelde transparantie, staal 2 

Tgem= (Tx + Ty+ Tz)/3= 70,01 % 
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E.1.2. Transparantie stalen brug, 3 steunpunten 

lnventarisatie 
balustrade 
baluster 
hooEdliggers 
vloerdiagonaal 

E.1.2.1. Transpantie in x-richting 

profiel 

E.1.2.2. Transpantie in y-richting 

kleine travee 
l= 1850 

m= 6 

grote travee 
l= 2170 

n= 4 

mm 
stuks 

mm 
stuks 

t= 3,2 

balustrade 
baluster 

roostervloer 
schetsplaat 

profiel 
re gel 

balustrade 
baluster 

borstwering 
roostervloer 

profiel 

balustrade 
baluster 

borstwering 
roostervloer 

profiel 

953524,7 mm2 

d= 48,3 75 % A= 1374 mm2 

b= 80 h= 1030 A= 82400 mm2 

b= 600 d= 30 A= 18000 mm2 
b= 70 h= 100 A= 7000 mm2 

A= 5380 h= 300 A= 5380 mm2 
b= 620 d= 80 A= 49600 mm2 + 

Aiot.x = 163754 mm2 

Tx,2 = 82,83 % 

baluster 

a 

Am.I..,= (h.,.r..1+ hbah"'" + dba1..,..,../2)*L= 26785087 mm2 

L= 19780 

A=l*d A= 89355 mm2 
b= 80 A= 82400 mm2 

A =n *d.r...i*(hba1 ..... ,...c1ro .... ,...dba1"'1nd•/2 )= 614 79 mm2 

A=dro ... "*(l-bba1""") A= 53100 mm2 
A=l*h A= 555000 mm2 + 

~~~~~~~~~~~--1 

m*A' = 5048001 mm2 

A=l*d A= 104811 mm2 

b= 80 A= 82400 mm2 
A=n*d.r...i*(hba1 ......... d. ..... ,...dba1........!2)= 49768 mm2 

A=dro ... "*(l-bba1""") A= 62700 mm2 
A=l*h A= 651000 mm2 + 

~~~~~~~~~~~--1 

n*A'= 3802717 mm2 

Ato1,y = 8850719 mm2 

Ty,2= 66,96 % 
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E.1.2.3. Transpantie in z-richting 

I 
e 

:: ,: 
j alpha 

! 

l 
A.m..z = L*(e+b,,..ofi<1)= 27692000 nun2 

e= 1250 alpha= 0,59 

kleine travee profiel b= 150 A= b*l= 277500 nun2 
l= 1850 nun re gel b= 80 A= ( e-b,,..ofi.i )*b...,1= 88000 nun2 

m= 6 stuks diagonalen d= 10 21 .. ......,= 4297 A= 42975 nun2 
roostervloer %= 0,12 A =%((1-b.-,..i )( e-b,,..ofi<I )-Adi .. )= 228483 nun2 + 

m*A'= 3821746 nun2 

kleine travee profiel b= 150 A= b*l= 325500 nun2 
l= 2170 nun re gel b= 80 A= (e-b,,..ofi<l)*b.-,,.i= 88000 nun2 

n= 4 stuks diagonal en d= 10 2ld; .. oouJ = 4841 A= 48406 nun2 
roostervloer %= 0, 12 A=%((l-b...,1X e-b,,... .. 1)-A<li .. )= 270071 nun2 + 

n*A'= 2927909 nun2 

Atot.z= 6749655 nun2 

Tz= 75,63 % 

E.1.2.4. Gemiddelde transparantie, staal 3 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 75,14 % 
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E.1.3. Transparantie stalen brug, 4 steunpunten 

Inventarisatie 
balustrade 
baluster 
hooEdliggers 
vloerdiagonaal 

E.1.3.1. Transparantie in x-richting 

balustrade 

baluster 
::-:: 

voetpla f roostervloer 

re gel 

profiel 

E.1.3.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 
I= 1850 

m= 6 

grote travee 
I= 2170 

n= 4 

mm 
stuks 

mm 
stuks 

t= 3,2 

balustrade 
baluster 

roostervloer 
schetsplaat 

profiel 
re gel 

balustrade 
baluster 

borstwering 
roostervloer 

profiel 

balustrade 

baluster 
borstwering 

roostervloer 
profiel 

d= 48,3 75 % 
b= 80 h= 1030 
b= 600 d= 30 
b= 100 h= 105 
A= 3340 h= 220 
b= 645 d= 80 

borstwering 

L= 19780 

A=l*d 
b= 80 

A =n * dn.d*(hb"1u.t<rd.-oo•<rWuu-.dJ2 )= 

A=d.-"""*(1-bb.i...t") 

897192,7 mm2 

A= 1374 mm2 
A= 82400 mm2 
A= 18000 mm2 
A= 10500 mm2 
A= 3340 mm2 
A= 51600 mm2 

Aiot.x = 167214 mm2 

Tx,2 = 81,36 % 

baluster 

A= 
A= 

89355 mm2 
82400 mm2 
61479 mm2 

A= 53100 mm2 

+ 

A=l*h A= 407000 mm2 + 

m*A' = 4160001 mm2 

A=l*d A= 104811 mm2 
b= 80 A= 82400 mm2 

A=n*d<1nw1*(hb.i.,.,rd.-ooot•rdb.i-..../2)= 49768 mm2 

A=d.-oo•"*(l-bb.i .. .,) A= 62700 mm2 

A=l*h A= 477400 mm2 + 
~~~~~~~~~~~~, 

n*A'= 3108317 mm2 

Ai,,,= 7268319 mm2 

Ty,2= 71,16 % 
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E.1.3.3. Transparantie in z-richting 

I 
e 

·1: ! alpha 

:l 

1 
Ax.i..z = L*(e+b,,,.c.<1)= 27889800 mm2 

e= 1300 alpha= 0,61 

ldeine travee profiel b= 110 A= b*l= 203500 mm2 
l= 1850 mm re gel b= 80 A= (e-b,,,.6<1)*b.-• .,1= 95200 mm2 

m= 6 stuks diagonalen d= 10 21 .. ,.ooaa1 = 4396 A= 43957 mm2 
roostervloer %= 0,12 A=o/o((l-b.-.,<1)( e-b,,,ofi<i)-A<li,.)= 247481 mm2 + 

m*A' = 3540828 mm2 

kleine travee profiel b= 110 A= b*l= 238700 mm2 
l= 2170 mm re gel b= 80 A= ( e-b,,,.c.<1)*b.-,,<1= 95200 mm2 

n= 4 stuks diagonalen d= 10 21.i;,._.i = 4933 A= 49327 mm2 
roostervloer %= 0,12 A=o/o((l-b.-., .1)( e-b,,,.6<1)-A..,.)= 292533 mm2 + 

n*A' = 2703040 mm2 

At...,= 6243868 mm2 

Tz= 77,61 % 

E.1.3.4. Gemiddelde transparantie, staal 4 

Tgem= (Tx +Ty + Tz)/3= 76,71 % 
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E.2. Volledig glazen wandliggerbrug 

E.2.1. Transparantie glazen wandliggers, 2 steunpunten 

lnventarisatie 

bovenregel/balustrade 

wand platen 

borstwering 

vloerplaten 

verticaal-horiz/juk 

koppeling wand/juk 

rond 4&!3ffXTY 
h= 

t= ··~Y ·••• •·····.•····•··•··•·••·•• t= tsk.. . + 
b= t~\!' .......... . 
L 5015017 

E.2.1.1. Transparantie in x-richting 

bovenregel Aomlv< = (dt,.i.....,,./2 + 1000 + dvlou + b; ... )*(600 + bwmdplul + b; ... ) = 982,2£+3 rnrn2 

juk 

E.2.1.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 
I= 1850 

m= 6 
mm 

stuks 

bovenregel 

borstwering 

wandplaten 

glazen vloer 

j uk 

L-staal 

bovenregel 

juk 
vloer 

wandplaat 

borstwering 

L-staal 

d= 48,3 A= 1832 rnrn2 

h= 0 b= 20 A= 0 rnrn2 

h= 900 b= 100 A= 90000 rnrn2 

b= 700 d= 42 A= 29400 rnrn2 

b= 180 I= 1848 A= 332640 rnrn2 

b= 50 I= 100 A= 5000 mm2 

A.ot,x = 458872 rnrn2 

T,..2= 53,28 % 

A.mi.,y = ( dt,.i.....,,./2 + 1000 + dvlm + b; ... )*L = 24,6£+6 rnrn2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 rnrn2 

b= 45 h= 1022 A= 45990 rnrn2 

A=l*h A= 75810 rnrn2 

A=%*(1-b;..-2*b ...... )*h A= 1534500 mm2 

%= I 00-(91 ,385--0,5488d)= 100,0 
A=o/o*(l-b;.,._2 *b,,.. ... )*h A= 0 mm2 

%= I 00-(91,385--0,5488d)- 30,6 

2b= 100 h= 1000 A= 100000 mm2 + 

A"= l,8E+6 mm2 

m*A"= 11 ,1E+6 mm2 
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grote travee bovenregel A=l*d A= 104811 mm2 
1= 2170 mm juk b= 45 h= 1122 A= 45990 mm2 
n= 4 stuks vloer A=l*h A= 89250 mm2 

wandplaat A=%*(1-bi.,;-2*bho•1at)*h A= l,8E+6 mm2 
%= I 00-(91,385-0,5488d)= 100,0 

borstwering A=%*(1-bi.,;-2*bbo.1at)*h A= 0 mm2 
o/o= I 00-(91,385-0,5488d)= 30,6 

L-staal 2b= 100 h= 1000 A= 100000 + 
A": 2,2E+6 mm2 

n*A" = 8650204 mm2 

A.iot,y = 19,7E+6 mm2 

T,,2= 19,98 % 

E.2.1.3. Transparantie in z-richting 

Ao°"'-'= 2*(600 + bw..,<1p1 ... +bi"')* L= 34812800 mm2 

kleine travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 647858 mm2 
o/o= 100-(91,385-0,5488d)= 31 ,7 

1= 1850 mm juk b= 45 h= 1760 A= 79200 mm2 
m= 6 stuks wanden btot= 200 1= 1805 A= 361000 mm2 

+ 

A'= 1E+6 mm2 
m*A' = 6,5E+6 mm2 

grote travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 769450 mm2 
o/o= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 

1= 2170 mm juk b= 45 h= 1760 A= 79200 mm2 
n= 4 stuks wanden btot= 200 1= 2125 A= 425000 mm2 

+ 
A'= 1,3E+6 mm2 

n*A'= 5,1E+6 mm2 

A.01,2= ll,6E+6 mm2 

T.,,= 66,61 % 

E.2.1.4. Gemiddelde transparantie, glazen wandligger 2 

Tgem= (Tx + Ty + Tz)/3= 46,62 % 
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E.2.2. Transparantie glazcn wandliggers, 3 steunpunten 

lnventarisatie 
bovenregel/balustrade rond t= 

wandplaten h= t= 
bomwering t= n= 

vloerplaten t= n= 

verticaal-horiz/juk b= t= 

koppeling wand/juk L 5015017 

E.2.2.1. Transparantie in x-richting 

bovenregel A..b.x = (ch,.i......,./2 + 1000 + dvJo..- + b;.,.)*(600 + b-dpl"' + b;"1<) = l,OE+6 nun2 

r 
1000 

t 
800 juk 

l 
E.2.2.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 
l= 1850 

m= 6 

mm 
stuks 

bovenregel 

bomwering 
wandplaten 

glazen vloer 

juk 

L-staal 

bovenregel 
juk 

vloer 
wandplaat 

bomwering 

L-staal 

d= 48,3 A= 1832 nun2 
h= 400 b= 20 A= 8000 nun2 
h= 500 b= 48 A= 24000 nun2 
b= 648 d= 42 A= 27216 nun2 
b= 180 I= 1796 A= 323280 nun2 
b= 50 != 500 A= 25000 nun2 

A.oc.x = 409328 nun2 

Tx.' = 60,33 % 

A-h.1 = (db.i.......,./2 + 1000 + dv1...- + b;"")*L = 24,6E+6 nun2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 nun2 
b= 45 h= 1022 A= 45990 nun2 

A=l*h A= 75810 nun2 
A=%*(1-b; ..... 2*bhMUt)*h A= 522581 nun2 

%= I 00-(91,385-0,5488d)= 61,3 
A=%*(1-b;.,...2*bbM0t)*h A= 208467 nun2 

%= I 00-(91,385-0,5488d)= 30,6 
2b= 100 h= 1000 A= 100000 nun2 + 

A"= l ,OE+6 nun2 
m*A" = 6,3E+6 nun2 
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grote travee bovenregel A=l*d A= 104811 mm2 
I= 2170 mm juk b= 45 h= 1122 A= 45990 mm2 
n= 4 stuks vloer A=l*h A= 89250 mm2 

wandplaat A=%*(1-bi""-2*bh""'')*h A= 620660 mm2 
%= I 00-(91 ,385-0,5488d)= 61,3 

borstwering A=%*(1-bi..r2*bho•"")*h A= 247593 mm2 
%= I 00-(91,385-0,5488d)= 30,6 

L-staal 2b= 100 h= 1000 A= 100000 + 
A"= l,2E+6 mm2 

n*A" = 4833217 mm2 

A.tot,y = ll,1E+6 mm2 

T,,,= 55,02 % 

E.2.2.3. Transparantie in z-richting 

A.m1>., = 2*(600 + bwon<1p1ao1 +bi"")* L= 32755680 mm2 

kleine travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 647858 mm2 
%= I00-(91,385-0,5488d)= 31 ,7 

I= 1850 mm juk b= 45 h= 1656 A= 74520 mm2 
m= 6 stuks wanden btot= 96,6 I= 1805 A= 174363 mm2 

+ 
A'= 896741 mm2 

m*A'= 5,4E+6 mm2 

grote travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 769450 mm2 

%= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 
I= 2170 mm juk b= 45 h= 1656 A= 74520 mm2 

n= 4 stuks wand en btot= 96,6 I= 2125 A= 205275 mm2 

+ 
A'= l,OE+6 mm2 

n*A' = 4,2E+6 mm2 

Atot,r= 9,6E+6 mm2 

T.,,= 70,76 % 

E.2.2.4. Gemiddelde transparantie, glazen wandligger 3 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 62,04 % 
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E.2.3. Transparantie glazen wandligger, 4 steunpunten 

lnventarisatie 
bovenregel/balustrade rond t= 

wandplaten h= t= n= 

borstwering t= n= 

vloerplaten t= n= slijt= 

verticaal-horiz/juk b= t= n= 

koppeling wand/juk L 50/5017 

E.2.3.1. Transparantie in x-richting 

bovenregel Aomi.., = ( db.i......,./2 + 1000 + dv!w + b;ok)*(600 + bw.ndp!m + b;ok) = 1,0E+6 mm2 

r 
1000 

t 
800 juk 

l 
E.2.3.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 

I= 1850 
m= 6 

mm 
stuks 

bovenregel 
borstwering 

wandplaten 

glazen vloer 
juk 

L-staal 

bovenregel 

juk 
vloer 

wandplaat 

borstwering 

L-staal 

d= 48,3 A= 1832 mm2 
h= 400 b= 20 A= 8000 mrn2 
h= 500 b= 36 A= 18000 mrn2 
b= 636 d= 42 A= 26712 mrn2 
b= 180 I= 1784 A= 321120 mm2 
b= 50 1= 500 A= 25000 mrn2 

Atoi.x = 400664 mm2 

T ... = 60,60 % 

Aomi..r = (db.i........t2 + 1000 + dv!ou + b;ok)*L = 24,6E+6 mrn2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 mrn2 
b= 45 h= 1022 A= 45990 mm2 

A=l*h A= 75810 mm2 
A=%*(1-b;..i.-2*bbodrn)*h A= 410296 mm2 

%= I 00-(91,385-0,5488d)~ 48,1 
A=%*(1-b;..i.-2*bbo,..,)*h A= 208467 mm2 

%= I 00-(91 ,385-0,5488d)~ 30,6 

2b= 100 h= 1000 A= 100000 mm2 + 
A"= 929918 mrn2 

m*A" = 5,6E+6 mm2 
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grote travee bovenregel A=l*d A= 104811 mm2 
I= 2170 mm juk b= 45 h= 1122 A= 45990 mm2 

n= 4 stuks vloer A=l*h A= 89250 mm2 
wandplaat A=%*(1-b;w.-2*bbo.1at)*h A= 487302 mm2 

%= I 00-(9! ,385-0,5488d)= 48,1 
borstwering A=%*(1-b;w.-2*bbo,1at)*h A= 247593 mm2 

%= I 00-(91,385-0,5488d)= 30,6 
L-staal 2b= 100 h= 1000 A= 100000 + 

A"= 1074946 mm2 
n*A"= 4299783 mm2 

Aio'Y = 9,9E+6 mm2 

Tr.•= 59,92 % 

E.2.3.3. Transparantie in z-richting 

Aomi.,, = 2*(600 + bwondploat +bi"")* L= 32280960 mm2 

kleine travee vloer A= %*b*h h= 1200 A= 647858 mm2 
%= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 

I= 1850 mm juk b= 45 h= 1632 A= 73440 mm2 
m= 6 stuks wanden btot= 96,6 I= 1805 A= 174363 mm2 

+ 
A'= 895661 mm2 

m*A' = 5,4E+6 mm2 

grote travee vloer A= %*b*h h= 1200 A= 769450 mm2 
%= I00-(91 ,385-0,5488d)= 31,7 

I= 2170 mm juk b= 45 h= 1632 A= 73440 mm2 
n= 4 stuks wanden b1o1= 96,6 I= 2125 A= 205275 mm2 

+ 
A'= l,OE+6 mm2 

n*A'= 4,2E+6 mm2 

Aiot.z= 9,6E+6 mm2 

Tz.•= 70,36 % 

E.2.3.4. Gemiddelde transparantie, glazen wandligger 4 

Tgem= (Tx + Ty+ Tz)/3= 63,63 % 

86 



80 
~ 
~ 
~ 

75 .. 
r"' -------

70 

65 
~ 60 ~ Q ........ 
Cl) 55 ·-~ = 50 
~ -~ 45 

00 ~ 

.. - . . . . . . . ...... _ ......... · ........... -. - -.. ----:...----/ .. .... - ... - ........... - - -- - . ... - -- __,. ............ ...... - ...... -. 
~ . 

- ............... - ... - ... - ... 
- ... - ... - . ;;. _____ - . - - . - . 

~ _.,,,,,,,,." ,,"' 

--~ 
. - - . - - . - . - - . - - . --- ~ 

. - . -- . - - . - - . 
~- . . 
~ 

~ 
. . 

~ . . ~ . 
~ . 
~ 

. . . . - . - , . - . . - . 
-..J ~ = 40 

~ 

- . . .. . 
~ 

. . 
~ . -35 ~ 
- . - . . . . 
r"' . 

30 
r"' . 

x . ---r"' . 
- , . - . 

25 
...... y . - . - . . 

- . 
20 

_ .. _ .. z . .. . .. . . 
"I 

Gemiddeld .. 
~ 
~ 

15 I ~ I 
I I 

2 3 4 
Aantal steunpunten [ n] 



E.3. Stalen vakwerk met glazen elementen 

E.3.1. Transparantie vakwerk, 2 steunpunten 

Inventarisatie 
bovenregel/balustrade 

onderregel 
verticaal-horizontaal/juk 

wanddiagonaal 

vloerdiagonaal 

wandplaten 

vloerplaten 

rond 

koker 

IPE 

rond 
rond 

E.3.1.1. Transparantie in x-richting 

2*10 
3*12 + 12 

t= 5,0 
t= 

b= ?"! :.((())(( 

(float) 

(voorgespannen) 

bovenregel Aomh.x = (e + di,,...,,, .. J2 + dondm.,,i/2)*(640 + dond<mg<i/2) = 

T ] 

w+~;i ~g 
50 % 
h= 1048 

'd'= 90 

b= 595 

h= 800 
d= 48 

e= 1093 mm 

glazen 
bovenregel d= 88,9 borstwering 

verticaal b= 80 
onderregel Aomsl= 5914 

glazen v!oer horizontaal h= 80 

glazen borstwering b= 20 
glazen vloer b= 600 

onderregel 

E.3.1.2. Transparantie in y-richting 

809978 mm2 

A= 3104 rnrn2 
A= 83840 mm2 
A= 5914 mm2 
A= 47600 mm2 
A= 16000 mm2 

A= 28800 mm2 + 

Aiot.x = 185258 rnrn2 

Tx.1= 77,13 % 

A.mh.x = (e + db"'"''•'i/2 + dond•ms,if2)*L = 23,4E+6 mm2 

kleine travee 
I= 1850 

m= 6 

alpha= 0,534 

30,58 

mm 
stuks 
rad 

graden 

bovenregel 

verticaal 

onderregel 

diagonaal 

borstwering 

vloer 

A=l*d 

b= 46 
A=l*h 
A=dd;,. .. ..i*21<1J,.onu1 

!d;,.,,..i= 2068 ddJ,.onuJ= 22 

b= 1804 h= 756 
!d; ... nu1= 1485 o/o= 30,6 

A=l*h 

88 

L= 19780 mm 

A= 164465 mm2 

A= 48208 mm2 
A= 166500 mm2 
A= 90972 rnrn2 

A= 351276,4 mm2 

A= 86592 mm2 + 

A'= 908013 mm2 
m*A'= 5,4E+6 rnrn2 



grote travee bovenregel A=l*d A= 192913 mm2 
I= 2170 mm verticaal b= 46 A= 48208 nun2 

n= 4 stuks onderregel A=l*h A= 195300 mm2 
alpha= 0,467 rad diagonaal A=&.......,*2ld;......., A= 103862 nun2 

26,73 gr a den [d;.......,= 2360 dd;,.,.,..i= 22 

borstwering b= 2124 h= 756 A= 416634,3 mm2 
!d;,......i= 1680 %= 30,6 

vloer A=l*h A= 101952 nun2 + 
A'= 1058869 nun2 

n*A' = 4,2E+6 mm2 

Aiot.y = 9,7E+6 mm2 

T,.1= 58,60 % 

E.3.1.3. Transparantie in z-richting 

I 
e 

l 
A-.. = L *( e+b,.-.G.i)= 27,1E+6 nun2 

e= 1280 alpha= 0,61 

kleine travee onderregel b= 90 A=b*l= 166500 nun2 
l= 1850 mm verticaal b= 46 A= ( e-b,.-.fi.i)*br..,1= 54740 mm2 

m= 6 stuks diagonalen d= 8 21,.;,......, = 4397 A= 35175 nun2 
glazen vloer A =%((!-br.,,1 )( e-b,.-.G.i)-A,.;,.)= 738155 mm2 

%= 35,0 

994570 nun2 
m*A'= 6,0E+6 mm2 

grote travee onderregel b= 90 A=b*l= 195300 mm2 
I= 2170 mm verticaal b= 46 A= (e-b,.-.G<1)*1J..,.,1= 54740 nun2 

n= 4 stuks diagonalen d= 8 2ld;,......i = 4936 A= 39491 nun2 
glazen vloer A =%((!-IJ..,,,1)( e-b,.-.fi,1)-A,.;,.)= 869764 mm2 

%= 35,0 

l ,2E+6 nun2 
n*A'= 4,6E+6 mm2 

A..01,2= 10,6E+6 mm2 

T •. 1= 60,87 % 

E.3.1.3. Gemiddelde transparantie, vakwerk 2 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 65,53 % 
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E.3.2. Transparantie vakwerk, 3 steunpunten 

Inventarisatie 
bovenregel/balustrade 
onderregel 
verticaal-horizontaal/juk 
wanddiagonaal 
vloerdiagonaal 
wandplaten 
vloerplaten 

rond !':{i6p;(11 i} 
koker 

IPE 
rond 
rond 

2*10 
3*12 + 12 

E.3.2.1. Transparantie in x-richting 

bovenregel 

T 
e 

glazen 
borstwering 

glazen vloer 

onderregel 

e= 

bovenregel 
verticaal 

onderregel 
horizontaal 

glazen borstwering 
glazen vloer 

E.3.2.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee bovenregel 
l= 1850 mm verticaal 

m= 6 stuks onderregel 
alpha= 0,530 rad diagonaal 

30,34 graden 
borstwering 

vloer 

t= 3,2 
t= 4,0 
b= 46 

(float) 
( voorgespannen) 

1083 mm 

d= 60,3 
b= 80 

Aomsl= 3813 
h= 80 
b= 20 
b= 600 

50 % 
h= 1048 

'd'= 70 
b= 605 
h= 800 
d= 48 

780742 mm2 

A= 1428 mm2 
A= 83840 mm2 
A= 3813 mm2 
A= 48400 mm2 
A= 16000 mm2 
A= 28800 mm2 + 

Aiot.x = 182281 mm2 

T,.,1= 76,65 % 

A.m1v< = (e + dt,..,,.,,,i/2 + d ..... ,,.,,,i/2)*L = 22,7E+6 mm2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 111555 mm2 
b= 46 A= 48208 mm2 

A=l*h A= 129500 mm2 
A=dm,. .. u1*2lw,.noul A= 74788 mm2 

l.i;,.nou1= 2077 d.;,. .. u1= 18 

b= 1804 h= 770 A= 369659,2 mm2 
1.;,.nou1= 1524 %= 30,6 

A=l*h A= 86592 mm2 + 
A'= 820302 mm2 

m*A'= 4,9E+6 mm2 
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grote travee 

I= 2170 
n= 4 

alpha= 0,463 
26,52 

mm 
stuks 

rad 

grad en 

bovenregel 

verticaal 

onderregel 

diagonaal 

borstwering 

A=l*d 
b= 46 

A=l*h 
A=&,......i*2I,;._.., 

l.i;,......i= 2369 &...,...,= 18 

b= 2124 h= 770 
l.i;,......i= 1724 %= 30,6 

A= 

A= 

A= 

A= 

A= 

vloer A=l*h A= 
A' = 

n*A' = 

A.ot_y = 

T,.1= 

E.3.2.3. Transparantie in z-richting 

I 
e 

l 
Aomi..z = L*( e+b,,.-ofi.i)= 

e= 1280 alpha= 0,61 

kleine travee onderregel b= 70 A= b*I= 

I= 1850 mm verticaal b= 46 A= (e-b,,.-ofi.i)*b.,.,1= 

m= 6 stuks diagonal en d= 8 21.i;,......i = 4420 A= 
glazen vloer A=o/o((l-bn.,1 X e-b,,.-ofi.i)-Am,.)= 

%= 35,0 

m*A' = 

grote travee onderregel b= 70 A= b*I= 

l= 2170 mm verticaal b= 46 A= (e·b,,.-ofi •l)*b,.,,,,= 

n= 4 stuks diagonal en d= 8 21.i;,......i = 4959 A= 

glazen vloer A=o/o((l·b.,.,1X e-!J,,..,fi.i)-A<;,.)= 

%= 35,0 

n*A' = 

A,....,= 

T •. 1= 

E.3.2.4. Gemiddclde transparantie, vakwerk 3 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 66,46 % 
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130851 mm2 
48208 rnrn2 

151900 rnrn2 
85276 mm2 

437756,5 mm2 

101952 mm2 + 

955943 rnrn2 
3,8E+6 rnrn2 

8,7E+6 rnrn2 

61,49 % 

26,7E+6 mm2 

129500 rnrn2 
55660 rnrn2 
35357 rnrn2 

750704 rnrn2 

971221 rnrn2 
5,8E+6 rnrn2 

151900 rnrn2 
55660 mm2 
39673 rnrn2 

884551 rnrn2 

l,1E+6 rnrn2 
4,5E+6 rnrn2 

10,4E+6 rnrn2 

61,22 % 



E.3.3. Transparantie vakwerk, 4 steunpunten 

lnventarisatie 

bovenrege1/ba1ustrade 

ooderregel 

verticaal-horizootaal/juk 

wanddiagooaa1 

v1oerdiagooaa1 

waodplateo 

vloerplateo 

rood ::mrt1~~~·:;mi! 
koker '''"'.'"''''''" '"'·''''·'·'· 

IPE 

rood 

rood U.<::;::)~@:A> 
2•10 

3*12 + 12 

E.3.3.1. Transparantie in x-richting 

t= 2,6 

t= 2,6 

b= 46 

(float) 

( voorgespanneo) 

bovenregel Aomh.x = (e + dbov.ong•i/2 + d..,...,.,,,i/2)*(640 + dondm•g•i/2) = 776662 mm2 

T glazeo 
borstwering 

ooderregel 

e= 

bovenregel 

verticaal 

ooderregel 

horizootaal 

glazeo borstwering 

glazeo vloer 

E.3.3.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee bovenregel 
I= 1850 mm verticaal 

m= 6 stuks ooderregel 
alpha= 0,530 rad diagooaa1 

30,34 gradeo 

borstwering 

vloer 

1083 mm 

d= 48,3 50 % A= 916 mm2 
b= 80 h= 1048 A= 83840 mm2 

Aomsl= 4186 'd'= 70 A= 4186 mm2 
h= 80 b= 605 A= 48400 mm2 
b= 20 h= 800 A= 16000 mm2 
b= 600 d= 48 A= 28800 mm2 + 

Aiot.x = 182142 mm2 

Tx.•= 76,55 % 

Aom1>.x = (e + dbov.~•s•i/2 + doodcrr•s•i/2)*L = 22,6£+6 mm2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 mm2 
b= 46 A= 48208 mm2 

A=l*h A= 129500 mm2 
A=ddia.gonaal*2ldiagonaal A= 58267 mm2 

1 ...... ...i= 2081 cidiagooaal= 14 
b= 1804 h= 776 A= 384825,9 mm2 

1 ....... u1= 15 3 6 %= 30,6 
A=l*h A= 86592 mm2 + 

A'= 796748 mm2 

m*A' = 4,8E+6 mm2 
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grote travee 
I= 2170 

n= 4 

alpha= 0,463 

26,52 

mm 

stuks 

rad 

grad en 

bovenregel 

verticaal 

onderregel 

diagonaal 

borstwering 

A=l*d 

b= 46 

A=l*h 
A=d&,......i*2l.i;,.....i 

(.i;,.....i= 2372 d&,......i= 14 

b= 2124 h= 776 

1 .... .....,= 1737 %= 30,6 

A= 

A= 

A= 

A= 

A= 

vloer A=l*h A= 

E.3.3.3. Transparantie in z-richting 

I 
e 

l 
ldeine travee 

l= 

m= 

grote travee 
l= 

n= 

1850 mm 

6 stuks 

2170 mm 

4 stuks 

e= 1280 

onderregel 

verticaal 

diagonal en 

glazen vloer 

onderregel 

verticaal 

diagonalen 
glazen vloer 

E.3.3.4. Gemiddclde transparantic, vakwcrk 4 

Tgem= (Tx + Ty+ TzY3= 66,72 % 

A' = 

n*A' = 

Aio<y = 

Tr.J= 

A.mi.,,= L*( e+b,,rofi<1)= 

alpha= 0,61 

b= 70 A=b*l= 

b= 46 A= (e-~ofi<1)*b...g<1= 

d= 8 21 ..... naa1 = 4420 A= 
A=o/o((l-b,. ••• 1)(e-b,,ro6<1)-Al;,.)= 

o/o= 35,0 ' 

m*A' = 

b= 70 A=b*l= 

b= 46 A= (e-~ofi<1)*b...g<1= 

d= 8 21 .... ....., = 4959 A= 
A=%( (l-b,. ... 1X e-b,,..6<1)-Al;,.)= 

o/o= 35,0 

n*A' = 

A.au= 

T •. 1= 
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104811 mm2 

48208 mm2 

151900 mm2 

66409 mm2 

455067,6 mm2 

101952 mm2 + 

928348 mm2 

3,7E+6 mm2 

8,5E+6 mm2 

62,40 % 

26,7E+6 mm2 

129500 mm2 

55660 mm2 
35357 mm2 

750704 mm2 

971221 mm2 
5,8E+6 mm2 

151900 mm2 

55660 mm2 

39673 mm2 

884551 mm2 

l,1E+6 mm2 

4,5E+6 mm2 

10,4E+6 mm2 

61,22 % 
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E.4. Onderspannen glazen wandliggers 

E.4.1. Transparantie onderspanning, geen drukstaaE 

lnventarisatie 
bovenregel/balustrade rond t= 

wandplaten h= t= 

vloerplaten t= n= 

verticaal-horiz/juk b= t= 

koppcling wand/juk L 50150n 

E.4.1.1. Transparantie in x-richting 

bovenregel A.M,. = (dt,&J...-ad</2 + 1000 + dviM< + bjuk)*(600 + bw..d,,iul + bjuk) = 1096612 mm2 

r 
1000 

t 
800 juk 

l 
E.4.1.2. Transparantie in y-richting 

klcine travee 
I= 1850 

m= 6 
mm 
stuks 

bovenregel 

wandplaten 

glazen vloer 
juk 

L-staal 

bovenregel 
juk 

vloer 
wandplaat 

L-staal 

d= 48,3 A= 1832 mm2 

h= 900 b= 100 A= 90000 mm2 
b= 700 d= 42 A= 29400 nun2 
b= 180 I= 1848 A= 332640 mm2 
b= 50 I= 100 A= 5000 mm2 

Aio<x = 458872 mm2 

T,..2= 58,16 % 

A.mi.., = (dt,.., ......... 12 + 1000 + 800)*L = 36,1E+6 mm2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 mm2 
b= 45 h= 1022 A= 45990 nun2 

A=l*h A= 75810 mm2 
A=%*(1-b;...-2*bi.o...,)*h A= 1534500 nun2 

%= I 00-(91 ,385-0,5488d)- 100,0 

2b= 100 h= 1000 A= 100000 mm2 

A"= 1845655 nun2 

m*A" = ll,1E+6 mm2 
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grote travee 
I= 2170 

n= 4 
rnrn 

stuks 

E.4.1.3. Transparantie in z-richting 

bovenregel 

juk 
vloer 

wandplaat 

L-staal 

A=l*d 
b= 45 h= 1122 

A=l*h 
A=%*(1-b;""-2*b•,.1m)*h 

o/o= I 00-(91,385-0,5488d)= 100,0 
2b= 100 h= 

A= 104811 mm2 
A= 45990 rnrn2 
A= 89250 rnrn2 
A= 1822500 rnrn2 

1000 A= 100000 rnrn2 

A"= 2162551 rnrn2 
n*A"= 8650204 rnrn2 

Atot,y = 19,7E+6 rnrn2 

Tr.z= 45,33 % 

Aomh.z = 2*(600 + bwondplUI + b; ... )* L= 34812800 mm2 

kleine travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 647858 mm2 
%= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 

I= 1850 rnrn juk b= 45 h= 1760 A= 79200 mm2 

m= 6 stuks wand en b.01= 200 I= 1805 A= 361000 mm2 

A'= 1088058 rnrn2 
m*A' = 6528346 rnrn2 

grote travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 769450 rnrn2 
o/o= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 

I= 2170 rnrn juk b= 45 h= 1760 A= 79200 rnrn2 
n= 4 stuks wanden btot= 200 I= 2125 A= 425000 mm2 

A'= 1273650 rnrn2 
n*A'= 5094599 rnrn2 

A.tot.z= l l,6E+6 rnrn2 

Tz.z= 66,61 % 

E.4.1.4. Gemiddelde transparantie, onderspanning 0 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 56,70 % 
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E.4.2. Transparantie onderspanning, 1 drukstaaf 

lnventarisatie 
bovenregel/balustrade rand t= 
wandplaten h= t= n= 

borstwering t= n= 

vloerplaten t= n= slijt= 

verticaal-horiz/juk b= t= n= 

koppeling wand/juk L 50/5017 
spandraad d= n= 

E.4.2.1. Transparantie in x-richting 

bovenregel 

glazen 
borstwering 

Aomi..x = (d..i ......... 12 + 1000 + 800)*(600 + bw-t,,1 ... + b;u<) = 1559648 mrn2 

I 
1000 

glazen 
wand Jigger 

t 
800 juk 

l 
E.4.2.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 
I= 1850 mm 

m= 6 stuks 

bovenregel 
borstwering 
wandplaten 

glazen vloer 

juk 

drukstaaf 
spandraad 

rol 

bovenregel 
juk 

vloer 
borstwering 

wandplaat 

d= 48,3 A= 1832 mrn2 

h= 358 d= 20 A= 7160 mm2 
h= 500 b= 75 A= 37500 mrn2 

b= 675 d= 42 A= 28350 mrn2 

b= 180 I= 1923 A= 346140 mrn2 

b= 50 I= 1190 A= 59500 mrn2 

b= 30 I= 545 A= 16350 mrn2 

d= 50 b= 200 A= 10000 mrn2 + 

A.oc.x = 506832 mrn2 

T .. ,= 67,50 % 

borstwering 

spandraad 

A.mb.r = (d..i...,,..,,.12 + 1000 + 800)*L = 36081687 mrn2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 mm2 
b= 45 h= 1122 A= 50490 mm2 

A=l*h A= 75810 mrn2 

A=%*(1-b;u<-2*b'°'"")*h A= 186578 mrn2 

%= I 00-(9J ,385-0,5488d)= 30,6 
A=%*(1-b;u<-2*b•o•1at)*h A= 77522 1 mm2 

%= I 00-(9 I ,385-0,5488d)= 90,9 

+ 
A"= 1177454 mrn2 

m*A"= 7064723 mm2 
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grote travee bovenregel 
I= 2170 mm juk 
n= 4 stuks vloer 

borstwering 

wandplaat 

spandraad + drukstaaE spandraad 
drukstaven 

E.4.2.3. Transparantie in z-richting 

kleine travee 

I= 1850 mm 
m= 

grote travee 

I= 
n= 

6 stuks 

2170 mm 
4 stuks 

vloer 

juk 
wanden+bovenregel 

spandraad 

vloer 

juk 
wanden+bovenregel 

spandraad 

E.4.2.3. Gemiddelde transparantie, 1 drukstaaf 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 66,06 % 

A=l*d A= 104811 mm2 
b= 45 h= 1122 A= 50490 mm2 

A=l*h A= 89250 mm2 
A=%*(1-b;..,..2*bbo,kot)*h A= 221595 mm2 

%= I 00-(91,385-0,5488d)= 30,6 
A=%*(1-b;..,..2*b•o,kot)*h A= 920717 mm2 

%= l 00-(91,385-0,5488d)= 90,9 

A"= 1386863 mm2 
n*A" = 5547453 mm2 

I= 7160 d= 15 A= 107398 mm2 
b= 50 I= 1090 A= 54500 mm2 

A"= 161898 mm2 

Puo~y = 12,8E+6 mm2 

Ty,s= 64,60 % 

A.m...z = 2*(600 + bwmdplUI + b;o1<)* L= 33823800 mm2 

A= o/o*b*h h= 1200 
o/o= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 
b= 180 h= 1710 

bto1= 78,3 
b= 30,0 

I= 1670 
I= 1670 

A= o/o*b*h h= 1200 
o/o= 100-(91,385-0,5488d)= 31,7 
b= 180 h= 1710 

bto1= 78,3 
b= 30,0 
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I= 1990 
I= 1990 

A= 

A= 
A= 
A= 

A'= 
m*A' = 

A= 

A= 
A= 
A= 

A'= 
n*A'= 

A.ior.z= 

T.,,= 

596561 mm2 

307800 mm2 
130761 mm2 
50100 mm2 

1085222 mm2 
6511332 mm2 

718153 mm2 

307800 mm2 
155817 mm2 
59700 mm2 

1241470 mm2 
4965881 mm2 

11477213 mm2 

66,07 % 

+ 

+ 

+ 

+ 



E.4.3. Transparantie onderspanning, 2 drukstaven 

lnventarisatie 
bovenregel/balustrade rond 

wand platen h= 

borstwering t= 

vloerplaten t= 

verticaal-horiz/juk b= 
koppeling wand/juk L 50/50/7 
spandraad d= 

E.4.3.1. Transparantic in x-richting 

r 
1000 

f 
800 

l 

bovenregel 

glazen 
borstwering 

glazen 
wandligge 

juk 

E.4.3.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 

I= 1850 mm 
m= 6 stuks 

bovenregel 
borstwering 
wandplaten 

glazen vloer 

juk 
drukstaaf 

spandraad 

rol 

bovenregel 

juk 
vloer 

borstwering 

wandplaat 

t= 
t= n= 
n= 
n= slijt= 
t= n= 

n= 

Amnh.x = (m.i.........12 + 1000 + 800)*(600 + bwmdplut + b;u1<) = 1532286 rnrn2 

d= 48,3 A= 1832 mm2 
h= 408 d= 20 A= 8160 mm2 
h= 450 b= 60 A= 27000 rnrn2 
b= 660 d= 42 A= 27720 rnrn2 
b= 180 I= 1908 A= 343440 rnrn2 
b= 50 I= 1220 A= 61000 rnrn2 
b= 30 I= 560 A= 16800 rnrn2 
d= 50 b= 200 A= l 0000 rnrn2 + 

A..ot,x = 495952 rnrn2 

Tx.•= 67,63 % 

spandraad 

A-.r = (m.i.........12 + 1000 + 800)*L = 36081687 rnrn2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 rnrn2 
b= 45 h= 1122 A= 50490 rnrn2 

A=l*h A= 75810 rnrn2 
A=%*(l-b; ..... 2*bbM"'1)*h A= 2 12636 rnrn2 

%= I 00-{91,385-0,5488d): 30,6 
A=%*(l-b; ..... 2*b"°'"")*h A= 571379 rnrn2 

%= I 00-(91 ,385-0,5488d): 74,5 
+ 

A"= 999670 mm2 

m*A"= 5998020 rnrn2 
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grote travee bovenregel 
I= 2170 mm juk 
n= 4 stuks vloer 

borstwering 

wandplaat 

spandraad + drukstaaE spandraad 
drukstaven 

E.4.3.3. Transparantie in z-richting 

kleine travee 

l= 1850 mm 
m= 6 stuks 

grote travee 

l= 2170 mm 
n= 4 stuks 

vloer 

juk 
wanden+bovenregel 

spandraad 

vloer 

juk 
wanden+bovenregel 

spandraad 

E.4.3.4. Gemiddelde transparantie, 2 drukstaven 

Tgem= (Tx + Ty + Tz)/3= 69,22 % 

A=l*d A= 104811 mm2 
b= 45 h= 1122 A= 50490 mm2 

A=l*h A= 89250 mm2 
A=%*(l-biu1<-2*bho•b1)*h A= 252545 mm2 

%= I 00-(91 ,385-0,5488d)= 30,6 
A=%*(l-biu1<-2*bbo.bt)*h A= 678617 mm2 

%= I 00-(91 ,385-0,5488d)= 74,5 

A"= 1175713 mm2 
n*A" = 4702850 mm2 

I= 11416 d= 15 A= 171238 mm2 
b= 50 I= 2240 A= 112000 mm2 

A"= 283238 mm2 

A. • ., = 10984108 mm2 

T,,•= 69,56 % 

Aomh.z = 2*(600 + bw.., ... ,.., + b;.,.)* L= 33230400 mm2 

A= %*b*h h= 1200 
%= 100-(91,385-0,5488d)=31,7 
b= 45 h= 1680 

bto1= 78,3 
b= 30,0 

A= %*b*h 

I= 1805 
I= 1805 

h= 1200 
%= 100-(91,385-0,5488d)=31,7 
b= 45 h= 1680 

ht..= 78,3 l= 2125 
b= 30,0 l= 2125 

100 

A= 647858 mm2 

A= 75600 mm2 
A= 141332 mm2 
A= 54150 mm2 

A'= 918939 mm2 
m*A' = 5513635 mm2 

A= 769450 mm2 

A= 75600 mm2 
A= 166388 mm2 
A= 63750 mm2 

A'= 1075187 mm2 
n*A' = 4300749 mm2 

A.ot.z= 9814384 mm2 

Tz.•= 70,47 % 

+ 

+ 

+ 

+ 
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E.5 Gemiddelde transparantie alle brugsoorten 

De tendens van de transparantiewaarden kunnen in een grafiek gezet worden; belangrijk daarbij is dat ze 

op een eenduidige manier met elkaar vergeleken worden. Daarom is als referentie-omhullend oppervlak 
voor de grootste waarde gekozen in de specifieke kijkrichting. Dit betekent: 
Aom11.x.ret= l,6E+6 mm2 (onderspanning) 
Aomh.,,et= 36,1 E +6 mm2 ( onderspanning) 
Aomt..z..,et= 34,8E+6 mm2 (onderspanning) 

Daardoor zullen sommige transparantie waarden gunstiger worden. Naast de gemiddelde transparantie 
wordt ook naar een gewogen transparantie gekeken, omdat de voornaamste beleving van de brug schuin 
van onder is, vandaar dat aan de kijkrichtingen een weegfactor wordt gegeven: 

x : 20 % 

y: 40 % 

z : 40 % 

E.5.1. Oppervlakten van de verschillende bruggen 

label 1: waarden stalen brug tabel 2: waarden vakwerkbrug 

steunpnt 2 3 4 steunpnt 2 3 
Adicht Adicht 

4 

x 360308 327508 334428 x 370515 364562 364284 
y 13597919 8850719 7268319 y 9,7E+6 8,7E+6 8,5£+6 
z 9,0E+6 6,7E+6 6,2E+6 z 10,6E+6 10,4E+6 10,4E+6 

trans par. trans par. 
x 77E+O 79E+O 79E+O x 76,24 76,63 76,64 

y 62E+O 75E+O 80E+O y 73,16 75,76 76,46 

z 74E+O 81E+O 82E+O z 69,54 70,26 70,26 

emidd. stai 71E+O 78E+O 80E+O g emidd. vak" 72,98 74,21 74,45 
ewog. staa 70E+O 78E+O 80E+O gewog. vab 72,33 73,73 74,02 

tabel 3: waarden onderspannen brug tabel 4: waarden glazen wandligger 

steunpnt 2 3 4 steunpnt 2 3 4 
Adicht Adicht 

x 917,7£+3 l,OE+6 991,9E+3 x 917,7E+3 818,7E+3 801,3E+3 
y 19,7£+6 12,8E+6 l l,OE+6 y 19,7E+6 ll,1E+6 9,9E+6 
z l l,6E+6 l l,5E+6 9,8E+6 z ll,6E+6 9,6E+6 9,6E+6 

transpar. trans par. 

x 41,16 35,01 36,40 x 41,16 47,51 48,62 

y 45,33 64,60 69,56 y 45,33 69,27 72,62 

z 66,61 67,03 71,81 z 66,61 72,49 72,52 
gem. onder 51,03 55,55 59,26 gem. wand 51,03 63,09 64,59 
gew. onder 53,01 59,65 63,83 gew. wand 53,01 66,21 67,78 

Tot slot moet nog een referentiewaarde voor de nul-lijn gegeven worden. Deze ligt namelijk niet op nu!, 
maar hoger, omdat er, bijvoorbeeld in x-richting, ook lucht mee wordt genomen en lucht is 100% open. 
Als referentie zijn de afmetingen van een glazen wandligger genomen die de 19, 78 meter in een keer 
overspant, waarbij verondersteld wordt dat er in plaats van glas een ondoorzichtig materiaal wordt 
toegepast. De afmetingen zijn reeds·bepaald voor een onderspannen wandligger op 2 steunpunten. 

tabel 4: waarden volledig dichte brug 

steunpnt 2 3 4 
Adie ht 

x 458872 458872 458872 
y 19,7E+6 19,7E+6 19,7E+6 
z 26,7E+6 26,7E+6 26,7E+6 

trans par. 

x 70,58 70,58 70,58 

y 45,33 45,33 45,33 

z 23,44 23,44 23,44 
gem. dicht 46,45 46,45 46,45 
gew. dicht 41,62 41,62 41,62 
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E.5.2. Volledig dichte brug 
Als referentie 'nul-lijn' voor de transparantie wordt een berekening gedaan voor een volledig dichte brug. Hiervoor 

zijn dedimensies genomen van een onderspannen glazen wandligger op 2 steunpunten. Deze ondergrens geldt voor 

alle steunpunten. 

Inventarisatie 
bovenregeVbalustrade 

wandplaten 
vloerplaten 

verticaal-horiz/juk 

koppeling wand/juk 

rond 
h= 

t= 

b= 
L 5015017 

E.5.2.1. Transparantie in x-richting 

t= 

t= n= 

n= slijt= 

t= n= 

bovenregel ADmh.x = ( dbo1.-k/2 + 1000 + dvl~ + b;u1<)*(600 + bw..,dplut + b;uk) = l,IE+6 mm2 

I glazen 
1000 

t 
wandligger 

glazen vloer 

juk 800 

l 
E.5.2.2. Transparantie in y-richting 

kleine travee 

l= 1850 
m= 6 

mm 
stuks 

bovenregel 

wandplaten 

glazen vloer 

juk 

L-staal 

bovenregel 
juk 

vloer 

wandplaat 

L-staal 

d= 48,3 A= 1832 mm2 

h= 900 b= 100 A= 90000 mm2 

b= 700 d= 42 A= 29400 mm2 

b= 180 I= 1848 A= 332640 mm2 

b= 50 I= 100 A= 5000 mm2 

Arot.x = 458872 mm2 

Tx.2= 58,16 % 

A.mi.,, = (di.o1""""'12 + 1000 + 800)*L = 36,1E+6 mm2 

L= 19780 mm 

A=l*d A= 89355 mm2 

b= 45 h= 1022 A= 45990 mm2 

A=l*h A= 75810 mm2 
A =(l-b;u1<-2 *bbo.bt)*h A= 1534500 mm2 

2b= 100 h= 1000 A= 100000 mm2 

A"= 1845655 mm2 
m*A" = l l ,1E+6 mm2 
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grote travee bovenregel A=l*d A= 104811 mm2 
I= 2170 mm juk b= 45 h= 1122 A= 45990 mm2 
n= 4 stuks vloer A=l*h A= 89250 mm2 

wandplaat A=(l-bi..r2*b•••"")*h A= 1822500 mm2 

L-staal 2b= 100 h= 1000 A= 100000 mm2 

+ 
A"= 2162551 mm2 

n*A" = 8650204 mm2 

Ai.., = 19,7E+6 mm2 

T,.2 = 45,33 % 

E.5.2.3. Transparantie in z-richting 

A.mh.z = 2*(600 + bw..""'"' + bio1<)* L= 34812800 mm2 

kleine travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 2046000 mm2 

I= 1850 mm juk b= 45 h= 1760 A= 79200 mm2 
m= 6 stuks wanden btot= 200 I= 1805 A= 361000 mm2 

+ 
A'= 2486200 mm2 

m*A' = 14917200 mm2 

grote travee vloer A= o/o*b*h h= 1200 A= 2430000 mm2 

I= 2170 mm juk b= 45 h= 1760 A= 79200 mm2 
n= 4 stuks wanden btor= 200 I= 2125 A= 425000 mm2 

+ 
A'= 2934200 mm2 

n*A'= 11736800 mm2 

Aiot.z= 26,7E+6 mm2 

T.,2= 23,44 % 

E.5.2.4. Gemiddelde transparantie 

Tgem= (Tx +Ty+ Tz)/3= 42,31 % 
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Bijlage F. 

F. AutoCAD tekeningen 

De dimensies van de bruggen zijn hiervoor reeds bepaald, maar ze moeten ook uitvoerbaar zijn. In deze bijlage 

wordt een aanzet gegeven. Als begeleidend schrijven voor de tekeningen wordt de hoofddraagconstructie 

uitgelegd van de verschillende bruggen uitgelegd. 

F.1 Hoofddraagconstructie Stalen brug 

Om de krachtswerking van de stalen brug uit te leggen kan het beste naar de doorsnede worden gekeken. Twee 

IPE-liggers verzorgen de hoofddraagconstructie. Tussen deze twee Jiggers ligt een roostervloer met een 

maaswijdte van 30 mm. Aangezien op dit moment de brug constructief we!, maar uit oogpunt van veiligheid niet 

voldoet, worden er op de hoofddraagliggers balusters en balustrades gemonteerd. 

F.2 Hoofddraagconstructie Glaze n wandliggerbrug 

Als basis voor de constructie worden 2 gelamineerde gehard glazen wandliggers genomen. Aan deze liggers 

hangt schamierend de vloer. Hierdoor kunnen de wanden zonder moeite omver geduwd worden, zodat ter plaatse 

van een wandplaatkoppeling een buigstijf glazen juk wordt toegepast. Het uitgangspunt voor de vloer zijn 3 

constructieve lagen van 12 mm. met daarop een slijtlaag van 6 mm. Belangrijk bij het dimensioneren van een 

Jigger op meerdere steunpunten, is dat ter plaatse van het steunpunt een schamier aanwezig is. Glas heeft in 

tegenstelling tot staal geen vloeigebied en heeft daardoor niet de capaciteit om herverdeling toe te laten. 

F.3 Hoofddraagconstructie Staten vakwerk met glazen elementen. 

De stalen elementen bestaan uit vakwerkwandliggers. De glazen elementen zijn de borstwering en de vloer. Bij 

het construeren van een vakwerk is het van belang dat de kracht door de hartlijnen van de constructieonderdelen 

!open. Hierdoor ontstaan er geen buigende momenten in de afzonderlijke onderdelen. 

F.4 Hoofddraagconstructie Onderspannen glazen wandligger 

Net zoals bij het vakwerk is het bij onderspanning van belang dat de krachten door de hartlijn van de constructie 

!open. In het zijaanzicht betekent dit dat de spandraad op de halve hoogte van de Jigger moet aangrijpen. In 

doorsnede wordt het verhaal problematischer, omdat de spandraad dan in het glas gegoten moet worden. Om dit 

probleem te ornzeilen wordt de enkele wandplaat gesplitst naar 2 aan elke kan van het juk, zodat de spandraad 

hier centrisch door kan !open. 
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Overzicht stationshal 

15500+2,..-------------,....-------.---------------. 

8500+2 

~ ~ ~ 
DOD DD DD DOD 

DOD ~DD~ DOC 
pei/=0 2 DOD DD DD DOD 

Zijaanzicht 

balustrade rend 48.3-.3.2 

baluster T200 

draden rand 3-100 

/PE 500 

-=>----- 2475 -----<=--

Doorsnede 

balustrade rend 48 . .3-.3.2 

.. . baluster T200 

draden rand 3-100 

/PE 500 

regel T200 

vloerdiogonalen 

Onderaanzicht 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

rand 10 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 

roostervloer 

IPE 500 

vloerdiogonalen rand I 0 

regel T200 

Transparante loopbrug 
in de stotionsho/ van Graningen 

Afstudeeropdrocht E.H.J . ten Brincke 

onderwerp: Stolen brug 
school : I : 200 / I : 50 / 1: 20 
datum : 20 ougustus 1998 staaro2.d•g 



Overzicht stationshal 

8500+
2 

~ ~ ~ 
DOD OD DD D O D 

DOD ~DD~ DOD 
peil=02 t---'"--~~D_D __ D~~--~D_D __ D __ D~--~~D_D __ D~~--._, 

Zijaanzicht 
balustrade 48.3-3.2 glozen juk b=300 

... . . 4 wondploten t= 12 hoekstool 

glozen vloer 

Doorsnede 

0 

Onderaanzicht 

balustrade 48.3-3.2 

4 wondploten t= 12 

glozen juk b=300 

hoekstool 

glozen vloer 

4 wand platen t= 12 

hoekstool 

glozen juk b=300 

Transparante /oopbrug 
in de stotionshol van Groningen 

Afstudeeropdrocht £.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Glozen wondliggerbrug 
school 1: 200 / 1: 50 / 1: 20 
datum 20 ougustus 1998 ,,0902.d• o 



Overzicht stationsha/ Doorsnede 

8500+:sz 

~ ~ ~ 
ODD DD DD O DD 

DOD ~DD~ DOD 
peil=0 2 ,_.. __ ~~D_D __ D~~--~D_D __ D_D~~--~D_D __ D~~--...__. 

Zijaanzicht Onderaanzicht 
balustrade 48.J-J.2 glozen juk b=JOO 

··4 w.ondploten != ·12 . hoekstoal -

glozen vloer 

balustrade 48.J-J.2 

4 wondploten t= 12 

glozen juk b=JOO 

hoekstool 

glozen vloer 

.• 'o · o 
: .. 

o .·• o .· 
:-.. ..•. ·.····· 

4 wondploten t= 12 

hoekstool 

glozen juk b=JOO 

Transparante /oopbrug 
in de stotionshol van Groningen 

Afstudeeropdrocht E.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Glozen wondliggerbrug 
school 1: 200 / 1: 50 / 1: 20 
datum : 20 ougustus 1998 troq02.dwq 



Overzicht stationshal 
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ODD DD DD ODD 
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Zijaanzicht 
I I 

~~~~~~~~~~--------~11----~~~ 

. . . , trekstacif 

11 
11 .· 

11 
11 
I I 
11 
11 
II~--" 

/1~~~~~~~~~~~~~11~~~~ 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

balustrade 48.3-3.2 

·samengestelde druksta~f 

glazen juk :" 

I 
··. I 

I 

I 

Doorsnede 
t.p.v. drukstaven 

. .. . balustrade 48.3-3.2 

..... samengeste/de drukstaaf 

... glazen juk 

. wandplaten 

II 
II 
II 
II 
II 
II 

. . . trekstaaf II 

Onderaanzicht 

t.p.v. 

U-staal . 
0 

3 0 
0 0 

0 0 

Transparante loopbrug 
in de stationshal van Groningen 

Afstudeeropdracht E.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Onderspannen wond/iggerbrug 
school 1: 200 / 1: 50 / 1: 20 
datum : 20 ougustus 1998 onder02.dwq 



Overzicht stationshal 
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0 
0 
0 

Ooorsnede 

0 
0 
0 
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bovenregel/bolustrode 

stij/ 
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glozen borstwering 

onderregel 
glozen vloer 

vloerdiogonoo/ 

__,,__ _______ 1200 -----------

Onderaanzicht 

Transparante loopbrug 
in de stotionsho/ van Groningen 

Afstudeeropdrocht E.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Stolen vokwerkbrug 
school 1: 200 / 1: 50 / 1: 20 

dot um 20 ougustus 1998 vokwer03.dwq 



Bijlage G. 

G. Glasverbinding in Ansys 

In hoofdstuk 10 wordt aangegeven op welke manier er een model is gebouwd met de Eindige Elementen Methode. Het 

pakket dat gebruikt is voor de berekeningen is Ansys 54. In deze bijlage staan enkele invoerfiles van zowel hoofd- als 

submode! met de bijbehorende geometrie die ze opleveren. Daamaast staan de grafieken zoals gegeven in hetzelfde 

hoofdstuk vergroot weergegeven op een A4. 

G.1. Model voor bakeliet 

Alvorens er een model voor een glazen proefstuk met kunststof ring gemaakt wordt, moet een model van bakeliet 

gemaakt worden om de grafieken van Frocht te benaderen. 

G.1.1. Hoofdmodel bakeliet 

! ===============~======================================~~==========~===== 

!ELASTISCHE BEREKENING: HOOFDMODEL MET MASIEVE BOUT & BAKELIETEN PLAA T 
EN BAKELIETEN DRUKSTA VEN 

!===========================-~================-~=======~===================== 

!============================================================================== 
!PRE-PROCESSING 
!============================================================================== 
IPREP7 
/TITLE, HOOFDMODEL, Erwin ten Brincke: F6.25.32H.inv 
/OUTPUT,file.uit 
IPNUM,KPOI, 1 
IPNUM,LINE, 1 
IPNUM,AREA, 1 
IPNUM,MA T, 1 

!======Eigenschappen elementen, incl. materiaaleigenschappen=================== 
ET,l,PLANE42 !Bakeliet 
MP,EX,1,8000 
MP,NUXY,0.3 
KEYOPT,1,3,3 
R,1,6.35 !Dikte 6.35 mm 

ET,2,PLANE42 
MP,EX,2,210000 
MP,NUXY,0.3 
KEYOPT,2,3,3 
R,2,6.35 

n=32 
a1=2.30 
a2= (al)/2 
pi=acos(-1) 

rb=6.35/2 
rk=25/2 
ra=55 
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!Staal 

!Dikte 6.35 mm 

! stuks, radiale verdeling 

! Straal bout 
!Straal ring 
!Randafstand 



ET,3,LINK.10 
MP,EX,3,8000 
R,3,al 
KEYOPT,3,3,1 

ET,4,LINK.10 
MP,EX,4,8000 
R,4,a2 
KEYOPT,4,3,1 

!Bakeliet 

!Oppervlak 
!Drukelementen 

!Bakeliet op symm-as 

!Opp helft op symm-as 
!Drukelementen 

!=====Keypoints==================================================--==== 
! NR X Y 
K, 1, -ra-rk, 0 
K, 2, -27.5, 0 

CSYS,l 
NR R PHI (graden) 

K, 3, (27 .5+rk)/2, 180 
K, 4, (27 .5+rk)/2, 135 
K, 5, (27.5+rk)/2, 90 
K, 6, (27.5+rk)/2, 45 
K, 7, (27 .5+rk)/2, 0 

CSYS,O 
K, 8, 27.5, 0 
K, 9, ra+rk, 0 

K, 101 , -ra-rk, 27.5 
K, 102, -27.5, 27.5 
K, 103, 0, 27.5 
K, 104, 27.5, 27.5 
K, 105, ra+rk, 27.5 

CSYS, l 
NR R PHI (graden) 

K, 201 , rk, 180 
K, 202, rk, 135 
K, 203 , rk, 90 
K, 204, rk, 45 
K, 205, rk, 0 

CSYS,O 
K, 301 , -rb, 0 
K, 302, 0, rb 
K, 303, rb, 0 

K, 400, 0, 0 

!====~Nodes========-~~-===~-=======--==~~===================== 

*DO,a,l ,2*n+ 1 
N,a,-rb*cos(pi*( a-1 )/(2*n)),rb*sin(pi*( a-1 )/(2*n)) 
*END DO 

*DO,a,l,2*n+l 
N,a+ 1000,-rk*cos(pi*( a-1 )/(2*n)),rk*sin(pi*( a-1 )/(2*n)) 
*END DO 
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!=====Linesegments===--======================================~-== 

Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 
L, 1, 2, $LESIZE, 1,,, 5, 1, ! l,onderregel 
L, 2, 3, $LESIZE,2,,, n/2, 1, !2 
L, 3, 201, $LESIZE,3,,, n/2, 1, !3 

L, 205, 7, $LESIZE,4,,, n/2, 1, !4 
L, 7, 8, $LESIZE,5,,, n/2, 1, !5 
L, 8, 9, $LESIZE,6,,, 5, 1, !6 

Pl P2 PC R 
LARC, 3, 4, 400, (27 .5+rk)/2, $LESIZE, 7,,,n/2,1 !7,bogen 
LARC, 4, 5, 400, (27.5+rk)/2, $LESIZE,8,,,n/2, 1 !8 
LARC, 5, 6, 400, (27.5+rk)/2, $LESIZE,9,,,n/2, 1 !9 
LARC, 6, 7, 400, (27 .5+rk)/2, $LESIZE, 1O,,,n/2,1 ! 10 

LARC, 201, 202, 400, rk, $LESIZE, 11,,,n/2, 1 ! 11 
LARC, 202, 203, 400, rk, $LESIZE, 12,,,n/2, 1 ! 12 
LARC, 203, 204, 400, rk, $LESIZE, 13,,,n/2, 1 ! 13 
LARC, 204, 205, 400, rk, $LESIZE, 14,,,n/2, 1 ! 14 

Pl P2 NDIV SPACE 
L, 101 , 102, $LESIZE, 15,,, 5, 1, ! 15,bovenregel 
L, 102, 103, $LESIZE, 16,,, n/2, I, ! 16 
L, 103, 104, $LESIZE, 17 ,,, n/2, 1, ! 17 
L, 104, 105, $LESIZE, 18,,, 5, 1, ! 18 

L, 1, 101, $LESIZE,19,,, n/2, 1, !19,verticalen 
L, 2, 102, $LESIZE,20,,, n/2, 1, !20 

L, 4, 102, $LESIZE,2 l ,,, n/2, 1, !21 
L, 4, 202, $LESIZE,22,,, n/2, 1, !22 
L, 5, 103, $LESIZE,23,,, n/2, 1, !23 
L, 5, 203, $LESIZE,24,,, n/2, 1, !24 
L, 6, 104, $LESIZE,25,,, n/2, 1, !25 
L, 6, 204, $LESIZE,26,,, n/2, 1, !26 

L, 8, 104, $LESIZE,27 ,,, n/2, 1, !27 
L, 9, 105, $LESIZE,28,,, n/2, 1, !28 

Pl P2 PC R 
LARC, 301, 302, 400, rb, $LESIZE,29,,,n,1 !29,bakeliet bogen 
LARC, 302, 303, 400, rb, $LESIZE,30,,,n, 1 !30 

Pl P2 NDIV SPACE 
L, 301, 400 $LESIZE,31,,, n, 1 !31 
L, 302, 400 $LESIZE,32,,, n, !32 
L, 303, 400 $LESIZE,33,,, n, !33 

!======LinklO=================-~============================= 

TYPE,3 
REAL,3 
MAT,3 

*DO,b,n+ l,2*n 
E,b,lOOO+b 
*END DO 
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TYPE,4 
REAL,4 
MAT,4 

E, 2*n+l, 1000+2*n+l 

!====---Area============================================================= 
Ll , L2, L3 , L4, NUMMER 

AL, 1, 20, 15, 19 ! 1,plaat 
AL, 2, 7, 21, 20, !2 
AL, 3, 11, 22, 7, !3 
AL, 21 , 8, 23, 16 !4 
AL, 22, 12, 24, 8 !5 

AL, 25, 17, 
AL, 26, 9, 
AL, 4, 10, 
AL, 5, 27, 
AL, 6, 28, 

TYPE,l 
REAL,1 
MAT,l 
AMESH,ALL 

Ll, L2, 
AL, 31 , 32, 
AL, 33, 30, 

TYPE,2 
REAL,2 
MAT,2 
AMESH,ALL 

EPLOT 

NUMMRG,NODE 

23, 9 
24, 13 
26, 14 
25, 10 
18, 27 

L3 
29 
32 

!6 
!7 
!8 
!9 
!10 

NUMMER 
! 11 
! 12 

!laagste knoopnummer aanhouden 

!======Randcondities=============~~========~-~================= 

LSEL,S,LINE,, 1,3, 1 
NSLL,,1 
D,ALL,,,,, ,UY 

LSEL,S,LINE,,4,6, 1 
NSLL,,1 
D,ALL,,,,,,UY 

LSEL,S,LINE,,31,33,2 
NSLL,,1 
D,ALL,,, ,,,UY 

LSEL,S,LINE,, 19 
NSLL,,1 
D,ALL,UX,,,,UY 
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Belastingen===================== '===== 

NSEL,ALL 

F,1,FX,260.417 
F,2,FX,504.557 
F,3,FX,488.281 
F,4,FX,472.005 
F,5,FX,455.729 
F,6,FX,439.453 
F,7,FX,423 .177 
F,8,FX,406.901 
F,9,FX,390.625 
F,10,FX,374.349 
F,11 ,FX,358.073 
F,12,FX,341 .797 
F,13,FX,325.521 
F,14,FX,309.245 
F,15,FX,292.969 
F,16,FX,276.693 
F,17,FX,260.417 
F, 18,FX,244.141 
F,19,FX,227.865 
F,20,FX,211.589 
F,21,FX,195.313 
F,22,FX,179.036 
F,23,FX,162.760 
F,24,FX,146.484 
F,25,FX,130.208 
F,26,FX,113.932 
F,27,FX,97.656 
F,28,FX,81.380 
F,29,FX,65 .104 
F,30,FX,48.828 
F,31 ,FX,32.552 
F,32,FX,16.276 

LSEL,ALL 
NSEL,ALL 
FINISH 

!SOLUTION 

/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
SA VE,MODEL,DB 

!POST-PROCESSING 

IREPLOT 

!Rtot= 50000/2/3= 8333 N 
!2 vanwege symmetrie 
!3 vanwege 3 platen 
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G.1.2. Submodel bakeliet 

!ELASTISCHE BEREKENING: SUBMODEL MET BAKELIETEN RING 
!============================================================================== 

!============================================================================== 
!PRE-PROCESSING 
!=========~~================================~~=============================== 

/PREP7 
/TITLE, SUBMODEL, Erwin ten Brincke: F6.25.32S.inv 
/OUTPUT,file.uit 
/PNUM,KPOI, 1 
/PNUM,LINE, 1 
/PNUM,AREA, 1 
/PNUM,MAT, 1 

!======Eigenschappen elementen, incl. materiaaleigenschappen================== 
ET,1,PLANE42 !Bakeliet 
MP,EX,1,8000 
MP,NUXY,0.3 
KEYOPT,1,3,3 
R,1,6.35 !Dikte 6.35 mm 

n=32 
a1=2.30 
a2=(al )/2 

rb=6.35/2 
rk=25/2 

! stuks, radiale verdeling 
! Opp normaal 
! Opp helft op symm-as 

!Straal bout 
!Straal ring 

! =======Cy lindrisch assenstelsel=========================================== 
CSYS,1 

!=======Keypoints============================================================== 
! NR R PHI (graden) 
K, 3, rk, 180 
K, 4, rk, 90 
K, 5, rk, 0 

K, 201, rb, 180 
K, 202, rb, 90 
K, 203, rb, 0 

K, 300, 0, 0 

!=======Linesegments===================================================== = 
! Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 

Pl P2 PC R 
LARC, 3, 4, 300, rk, $LESIZE, l ,,,n, 1 ! 1 
LARC, 4, 5, 300, rk, $LESIZE,2,,,n, 1 !2 

Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 
L, 3, 201, $LESIZE,3,,, n/2, 1, ! 3 ,kunststof stijlen 
L, 4, 202, $LESIZE,4,,, n/2, 1, !4 
L, 5, 203, $LESIZE,5,,, n/2, 1, !5 

Pl P2 PC R 
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LARC, 201, 202, 300, rb, 
LARC, 202, 203, 300, rb, 

$LESIZE,6,,,n, 1 
$LESIZE, 7,,,n,1 

! 6,kunststof bog en 
!7 

!=====--Area=============--===================--===================== 
Ll, L2, L3, L4, NUMMER 

AL, 3, 6, 4, 1 ! 1,glas 
AL, 5, 2, 4, 7, !2 

TYPE,1 
REAL,1 
MAT,1 
AMESH,ALL 

EPLOT 

!=======Randcondities====================================================== 
LSEL,S,LINE,, 7 
NSLL,,1 
D,ALL,UX,, ,,, 

LSEL,ALL 
LSEL,S,LINE,,3,5,2 
NSLL,,1 
D,ALL,,,,,,UY 

!=======Belastingen========================================================= 
NSEL,ALL 

LOCAL,11,1 
NROT,ALL 

F,50,FX, -al *36.077 
F,610,FX,-al *52.391 
F,611,FX,-al *67.323 
F,612,FX,-al *81.017 
F,613,FX,-al *93.586 
F,614,FX,-al * 105.14 
F,615 ,FX,-al * 115 .78 
F,616,FX,-al * 125.60 
F,617,FX,-al *134.67 
F,618,FX,-al *143.08 
F,619,FX,-al *150.90 
F,620,FX,-al * 158.17 
F,621,FX,-al *164.95 
F,622,FX,-al * 171 .29 
F,623,FX,-al * 177.21 
F,624,FX,-al * 182.75 
F,625,FX,-al * 187.93 
F,626,FX,-al * 192.77 
F,627,FX,-al * 197.28 
F,628,FX,-al *201.46 
F,629,FX,-al *205.34 
F,630,FX,-al *208.90 
F,631,FX,-al *212.16 
F,632,FX,-al *215.11 
F,633,FX,-al *217.75 
F,634,FX,-al *220.09 
F,635,FX,-al *222.12 

!Krachten in cylindrisch assenstelsel 
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F,636,FX,-al *223.84 
F,637,FX,-al *225.25 
F,638,FX,-al *226.34 
F,639,FX,-al *227.13 
F,640,FX,-al *227.60 
F,562,FX,-a2*227.76 

LSEL,ALL 
NSEL,ALL 

CSYS,O 

FINISH 

!SOLUTION 

/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
SA VE,MODEL,DB 

!POST-PROCESSING 

/PSF,DEFA, ,1 
/PBF,DEFA, ,1 
/PSYMB,CS,O 
/PSYMB,NDIR,O 
/PSYMB,ESYS,O 
/PSYMB,LDIR,O 
/PSYMB,ECON,O 
/PSYMB,DOT, 1 
/PSYMB,PCONV, 
/PSYMB,LA YR,O 

/PBC,ALL,, 1 
/PBC,NFOR,,O 
/PBC,NMOM,,O 
/PBC,RFOR,,O 
/PBC,RMOM,,O 
/PBC,P A TH,,O 
IREPLOT 
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G.2. Model met vastgelijmde ring 

V oordat tot het hierboven gegeven model gekomen is, zijn er een aantal modellen de revue gepasseerd. Een van die 

modellen had een ring die alleen op druk belast kon worden. Dit is gedaan door slechts de helft van de ring te 

modelleren. Wat er fout is aan het model is dat de ring nog steeds aan de bout en het glas gelijmd zit. Het verschil in 

resultaten met het goede model (paragraaf G.3) wordt niet gegeven. Het mag duidelijk dat hier sprake is van slechts een 

model, waaruit de piektrekspanning in het glas en de piekdrukspanning in de kunststof ring gehaald wordt. 

!~~====================~~======~~====--========== 

!ELASTISCHE BEREKENING: HOOFDMODEL MET MASIEVE BOUT & GLASPLAA T 
EN KUNSTSTOF DRUKSTA VEN 

'===============================--====================== 

!=============================================================== 
!PRE-PROCESSING 
!=--========================================================================= 
/PREP7 
/TITLE, HOOFDMODEL, Erwin ten Brincke: M30.60.32H.inv 
/OUTPUT,file.uit 
/PNUM,KPOI, I 
/PNUM,LINE, 1 
/PNUM,AREA, 1 
/PNUM,MAT,l 

!======Eigenschappen elementen, incl. materiaaleigenschappen================== 
ET,l,PLANE42 !Glas 
MP,EX,1,70000 
MP,NUXY,0.2 
KEYOPT,1,3,3 
R,1,12 !Dikte 12 mm 

ET,2,PLANE42 
MP,EX,2,210000 
MP,NUXY,0.3 
KEYOPT,2,3,3 
R,2,12 

n= 12 
al= 13.19 
a2= (al)/2 

pi=acos(-1) 
rb=30/2 
rk=60/2 
ra=lOO 

ET,3,PLANE42 
MP,EX,3,3200 
MP,NUXY,0.3 
KEYOPT,3,3,3 
R,3,12 

!Staal 

!Dikte 12 mm 

!stuks, radiale verdeling 

! Straal bout 
! Straal kunststof 
! Randafstand 

!Kunststof 

!Dikte 12 mm 

!==~~-=Keypoints=========================--===--================== 

NR X Y 
K, 1, -ra-rk, 0 
K, 2, -70, 0 
CSYS,1 
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NR 
K, 3, 
K, 4, 
K, 5, 
K, 6, 
K, 7, 

CSYS,O 
K, 8, 
K, 9, 

K, 101 , 
K, 102, 
K, 103, 
K, 104, 
K, 105, 

CSYS,! 
NR 

K, 201 , 
K, 202, 
K, 203, 
K, 204, 
K, 205, 

CSYS,O 
K, 301, 
K, 302, 
K, 303, 

K, 400, 

R 
(70+rk)/2, 
(70+rk)/2, 
(70+rk)/2, 
(70+rk)/2, 
(70+rk)/2, 

70, 0 
ra+rk, 0 

-ra-rk, 70 
-70, 70 
0, 70 
70, 70 
ra+rk, 70 

R 
rk, 
rk, 
rk, 
rk, 
rk, 

-rb, 0 
0, rb 
rb, 0 

0, 0 

PHI (graden) 
180 
135 
90 
45 
0 

PHI (graden) 
180 
135 
90 
45 
0 

!~==Nodes==================================================================== 

*DO,a,l,2*n+l 
N,a,-rb*cos(pi*( a-1 )/(2*n)),rb*sin(pi*( a-1 )/(2*n)) 
*END DO 

*DO,a, l,2*n+ I 
N,a+ I 000,-rk*cos(pi*( a-1 )/(2*n)),rk*sin(pi*( a-1 )/(2*n)) 
*END DO 

!=======Linesegments============================================================= 
! Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 
L, 1, 2, $LESIZE, 1,,, 5, 1, ! l ,onderregel 
L, 2, 3, $LESIZE,2,,, n/2, I , !2 
L, 3, 201 , $LESIZE,3,,, n/2, I, !3 

L, 205, 7, $LESIZE,4,,, n/2, I, !4 
L, 7, 8, $LESIZE,5,,, n/2, I , !5 
L, 8, 9, $LESIZE,6,,, 5, 1, !6 

Pl P2 PC R 
LARC, 3, 4, 400, (70+rk)/2, $LESIZE, 7,,,n/2, I !7,bogen 
LARC, 4, 5, 400, (70+rk)/2, $LESIZE,8,,,n/2, I !8 
LARC, 5, 6, 400, (70+rk)/2, $LESIZE,9,,,n/2, I !9 
LARC, 6, 7, 400, (70+rk)/2, $LESIZE, I O,,,n/2, 1 !10 
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LARC, 201, 202, 400, rk, $LESIZE, 11,,,n/2, 1 ! 11 
LARC, 202, 203, 400, rk, $LESIZE, 12,,,n/2, 1 ! 12 
LARC, 203, 204, 400, rk, $LESIZE, 13,,,n/2, 1 !13 
LARC, 204, 205, 400, rk, $LESIZE, 14,,,n/2, 1 ! 14 

Pl P2 NDIV SPACE 
L, 101, 102, $LESIZE,15 ,,, 5, 1, ! 15,bovenregel 
L, 102, 103, $LESIZE, 16,,, n/2, 1, ! 16 
L, 103, 104, $LESIZE, 17,,, n/2, 1, ! 17 
L, 104, 105, $LESIZE, 18,,, 5, 1, ! 18 

L, 1, 101, $LESIZE, 19,,, n/2, 1, ! 19,verticalen 
L, 2, 102, $LESIZE,20,,, n/2, 1, !20 

L, 4, 102, $LESIZE,2 l ,,, n/2, 1, !21 
L, 4, 202, $LESIZE,22,,, n/2, 1, !22 
L, 5, 103, $LESIZE,23 ,,, n/2, 1, !23 
L, 5, 203, $LESIZE,24,,, n/2, 1, !24 
L, 6, 104, $LESIZE,25,,, n/2, 1, !25 
L, 6, 204, $LESIZE,26,,, n/2, 1, !26 

L, 8, 104, $LESIZE,27 ,,, n/2, 1, !27 
L, 9, 105, $LESIZE,28,,, n/2, 1, !28 

Pl P2 PC R 
LARC, 301, 302, 400, rb, $LESIZE,29,,,n,1 ! 29 ,kunststof bog en 
LARC, 302, 303, 400, rb, $LESIZE,30,,,n, 1 !30 

Pl P2 NDIV SPACE 
L, 301, 400 $LESIZE,3 l ,,, n, !31 
L, 302, 400 $LESIZE,32,,, n, !32 
L, 303, 400 $LESIZE,33,,, n, !33 

L, 201, 301 $LESIZE,34,,, n/2, 
L, 203, 302 $LESIZE,35,,, n/2, 
L, 205, 303 $LESIZE,36,,, n/2, 

!=======Area===================~~=========================================== 

Ll, L2, L3, L4, NUMMER 
AL, 1, 20, 15, 19 ! l ,glas 
AL, 2, 7, 21, 20, !2 
AL, 3, 11, 22, 7, !3 
AL, 21, 8, 23, 16 !4 
AL, 22, 12, 24, 8 !5 

AL, 25, 17, 23, 9 !6 
AL, 26, 9, 24, 13 !7 
AL, 4, 10, 26, 14 !8 
AL, 5, 27, 25, 10 !9 
AL, 6, 28, 18, 27 !10 

TYPE,l 
REAL,l 
MAT,l 
AMESH,ALL 
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Ll , L2, L3 NUMMER 
AL, 31, 32, 29 ! 11 
AL, 33, 30, 32 ! 12 

TYPE,2 
REAL,2 
MAT,2 
AMESH,ALL 

Ll L2 L3 L4 L5 
AL, 36, 14, 13, 35, 30 

TYPE,3 
REAL,3 
MAT,3 
AMESH,ALL 

EPLOT 

NUMMRG,NODE 

!=====Randcondities======================================-~============== 

LSEL,S,LINE,, 1,3, 1 
NSLL,, 1 
D,ALL,,,, ,,UY 

LSEL,S,LINE,,4,6, 1 
NSLL,, 1 
D,ALL,,,,,,UY 

LSEL,S,LINE,,31 ,33,2 
NSLL,,1 
D,ALL,,,,,,UY 

LSEL,S,LINE,, 19 
NSLL,,1 
D,ALL,UX,,,,UY 

! =======Belastingen=========================================================== 
NSEL,ALL 

F, 1,FX,260.417 
F,2,FX,504.557 
F,3,FX,488.281 
F,4,FX,472.005 
F,5,FX,455 .729 
F,6,FX,439.453 
F,7,FX,423 .177 
F,8,FX,406.901 
F,9,FX,390.625 
F,10,FX,374.349 
F,11 ,FX,358.073 
F,12,FX,341.797 
F,13,FX,325.521 

LSEL,ALL 
NSEL,ALL 
FINISH 

!Rtot= 50000/2/3= 8333 N 
!2 vanwege symmetrie 
!3 vanwege 3 platen 
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!===========================================~~~~~======================== 

!SOLUTION 
!-------~--~~~--~----~----~~-----~~-----~~~-----~--~----------

/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
SA VE,MODEL,DB 

!POST-PROCESSING 
!==========================================~~~~=======~=========== 

IPSF,DEFA, ,1 
IPBF,DEFA, ,1 
IPSYMB,CS,O 
IPSYMB,NDIR,O 
IPSYMB,ESYS,O 
IPSYMB,LDIR,O 
IPSYMB,ECON,O 
IPSYMB,DOT, 1 
IPSYMB,PCONV, 
IPSYMB,LA YR,O 
IPBC,ALL,, 1 
IPBC,NFOR,,O 
IPBC,NMOM,,O 
IPBC,RFOR,,O 
/PBC,RMOM,,O 
/PBC,PA TH,,O 
/REPLOT 
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G.3. Model voor glazen plaat en kunststofring 

In dit geval worden de materiaaleigenschappen van bakeliet, omgezet naar die van glas en kunststof. Ook de afmeting 

van het proefstuk wordt naar die van het toe te passen model aangepast. Dit betekent dat de breedte B gelijk wordt 

genomen aan de gekozen steekmaat s= 140 mm. Daardoor verandert tevens het oppervlak van de drukstaaf. 

G.3.1. Hoofdmodel glas 

'============================================================================== 
!ELASTISCHE BEREKENING: HOOFDMODEL MET MASIEVE ST ALEN BOUT & GLASPLAA T 

EN KUNSTSTOF DRUKSTA VEN 
!============================================================================== 

' =================================~-=========================================== 

!PRE-PROCESSING 
!============================================================================== 
/PREP7 
/TITLE, HOOFDMODEL, Erwin ten Brincke: B50.75Hglas.inv 
/OUTPUT,file.uit 
/PNUM,KPOI, 1 
/PNUM,LINE, 1 
/PNUM,AREA, 1 
/PNUM,MAT,1 

! ====== Eigenschappen elementen, incl. materiaaleigenschappen=================== 
ET,1,PLANE42 !Glas 
MP ,EX, 1, 70000 
MP,NUXY,1,0.2 
KEYOPT,1,3,3 
R,1,96 !Dikte 96 mm 

ET,2,PLANE42 
MP,EX,2,210000 
MP,NUXY,2,0.3 
KEYOPT,2,3,3 
R,2,96 

n=32 
al= 146.67 
a2= (al)/2 
pi=acos(-1) 
rb=50/2 
rk=75/2 
B=140 
e=B 

ET,3,LINKlO 
MP,EX,3,3200 
R,3,al 
KEYOPT,3,3, 1 

ET,4,LINKlO 
MP,EX,4,3200 
R,4,a2 
KEYOPT,4,3,1 
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!Staal 

!Dikte 96 mm 

! stuks, radiale verdeling 

! Straal bout 
! Straal kunststof 

!Randafstand 

!Kunststof 

!Oppervlak 
! Drukelementen 

!Kunststof op symm-as 

! Opp helft op symm-as 
! Drukelementen 



!=======Keypoints============================================================== 
NR X Y 

K, 1, -B,O 
K, 2, -B/2, 0 

CSYS,l 
NR R PHI (graden) 

K, 3, (B/2+rk)/2, 180 
K, 4, (B/2+rk)/2, 135 
K, 5, (B/2+rk)/2, 90 
K, 6, (B/2+rk)/2, 45 
K, 7, (B/2+rk)/2, 0 

CSYS,O 
K, 8, e/2, 0 
K, 9, e, 0 

K, 101 , -B, B/2 
K, 102, -B/2, B/2 
K, 103, 0, B/2 
K, 104, e/2, B/2 
K, 105, e, B/2 

CSYS,l 
NR R PHI (graden) 

K, 201, rk, 180 
K, 202, rk, 135 
K, 203, rk, 90 
K, 204, rk, 45 
K, 205 , rk, 0 

CSYS,O 
K, 301 , -rb, 0 
K, 302, 0, rb 
K, 303, rb, 0 

K, 400, 0, 0 

!=======Nodes==================================================================== 
*DO,a,l,2*n+l 
N,a,-rb*cos(pi*( a-1 )/(2*n)),rb*sin(pi*( a-1 )/(2 *n)) 
*END DO 

*DO,a,l,2*n+l 
N,a+ 1000,-rk*cos(pi*( a-1 )/(2 *n)),rk*sin(pi*( a-1 )/(2*n)) 
*END DO 

!=======Linesegments=================================================== 
Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 

L, 1, 2, $LESIZE, 1,,, 5, 1, ! l,onderregel 
L, 2, 3, $LESIZE,2,,, n/2 , 1, !2 
L, 3, 201, $LESIZE,3,,, n/2, 1, !3 

L, 205, 7, $LESIZE,4,,, n/2, 1, !4 
L, 7, 8, $LESIZE,5,,, n/2, 1, !5 
L, 8, 9, $LESIZE,6,,, 5, 1, !6 

Pl P2 PC R 
LARC, 3, 4, 400, (B/2+rk)/2, $LESIZE, 7,,,n/2,1 !7,bogen 
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LARC, 4, 5, 400, (B/2+rk)/2, $LESIZE,8,,,n/2, 1 !8 
LARC, 5, 6, 400, (B/2+rk)/2, $LESIZE,9,,,n/2, 1 !9 
LARC, 6, 7, 400, (B/2+rk)/2, $LESIZE, 1O,,,n/2,1 !10 

LARC, 201, 202, 400, rk, $LESIZE, 11,,,n/2, 1 ! 11 
LARC, 202, 203, 400, rk, $LESIZE, 12,,,n/2, 1 ! 12 
LARC, 203, 204, 400, rk, $LESIZE, 13,,,n/2, 1 ! 13 
LARC, 204, 205, 400, rk, $LESIZE, 14,,,n/2, 1 ! 14 

Pl P2 NDIV SPACE 
L, 101, 102, $LESIZE,15,,, 5, 1, ! 15,bovenregel 
L, 102, 103, $LESIZE,16,,, n/2, 1, ! 16 
L, 103, 104, $LESIZE, 17 ,,, n/2, 1, ! 17 
L, 104, 105, $LESIZE, 18,,, 5, 1, ! 18 

L, 1, 101, $LESIZE,19,,, n/2, 1, ! 19,verticalen 
L, 2, 102, $LESIZE,20,,, n/2, 1, !20 

L, 4, 102, $LESIZE,21,,, n/2, 1, !21 
L, 4, 202, $LESIZE,22,,, n/2, 1, !22 
L, 5, 103, $LESIZE,23,,, n/2, 1, !23 
L, 5, 203, $LESIZE,24,,, n/2, 1, !24 
L, 6, 104, $LESIZE,25,,, n/2, 1, !25 
L, 6, 204, $LESIZE,26,,, n/2, 1, !26 

L, 8, 104, $LESIZE,27 ,,, n/2, 1, !27 
L, 9, 105, $LESIZE,28,,, n/2, 1, !28 

Pl P2 PC R 
LARC, 301, 302, 400, rb, $LESIZE,29,,,n,1 ! 29 ,kunststof bogen 
LARC, 302, 303, 400, rb, $LESIZE,30,,,n, 1 !30 

Pl P2 NDIV SPACE 
L, 301, 400 $LESIZE,3 l ,,, n, !31 
L, 302, 400 $LESIZE,32,,, n, !32 
L, 303, 400 $LESIZE,33,,, n, !33 

!~===LinklO================================================================== 

TYPE,3 
REAL,3 
MAT,3 

*DO,b,n+ l,2*n 
E,b,lOOO+b 
*END DO 

TYPE,4 
REAL,4 
MAT,4 

E, 2*n+l, 1000+2*n+l 

!=======Area=================================================================== 
Ll, L2, L3, L4, NUMMER 

AL, 1, 20, 15, 19 !l,glas 
AL, 2, 7, 21, 20, !2 
AL, 3, 11, 22, 7, !3 
AL, 21, 8, 23, 16 !4 
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AL, 22, 12, 

AL, 25, 17, 
AL, 26, 9, 
AL, 4, 10, 
AL, 5, 27, 
AL, 6, 28, 

TYPE,l 
REAL,l 
MAT,l 
AMESH,ALL 

Ll, L2, 
AL, 31, 32, 
AL, 33, 30, 

TYPE,2 
REAL,2 
MAT,2 
AMESH,ALL 

EPLOT 

NUMMRG,NODE 

24, 

23, 
24, 
26, 
25, 
18, 

L3 
29 
32 

8 

9 
13 
14 
10 
27 

!5 

!6 
!7 
!8 
!9 
!10 

NUMMER 
! 11 
! 12 

!=======Randcondities========================================================== 
LSEL,S,LINE,, 1,3, 1 
NSLL,,l 
D,ALL,,,,,,UY 

LSEL,S,LINE,,4,6, 1 
NSLL,, l 
D,ALL,,,,,,UY 

LSEL,S,LINE,,31 ,33,2 
NSLL,,l 
D,ALL,,,,, ,UY 

LSEL,S,LINE,, 19 
NSLL,,l 
D,ALL,UX,,,,UY 

!=======Belastingen======--============================================= 
NSEL,ALL 

F, l ,FX,4.251 *260.417 
F,2,FX,4.251 *504.557 
F,3,FX,4.251 *488.281 
F,4,FX,4.251 *472.005 
F,5,FX,4.251 *455.729 
F,6,FX,4.251 *439.453 
F,7,FX,4.251 *423.177 
F,8,FX,4.251*406.901 
F,9,FX,4.251 *390.625 
F, 1 O,FX,4.251 *374.349 
F,l l ,FX,4.251 *358.073 
F, 12,FX,4.251 *341.797 

!Rtot= 70850/2= 35425 N 
!2 vanwege symmetrie 
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F,13,FX,4.251 *325.521 
F,14,FX,4.251 *309.245 
F,15,FX,4.251 *292.969 
F,16,FX,4.251 *276.693 
F,17,FX,4.251 *260.417 
F,18,FX,4.251 *244.141 
F,19,FX,4.251 *227.865 
F,20,FX,4.251 *211.589 
F,21,FX,4.251 *195.313 
F,22,FX,4.251*179.036 
F,23,FX,4.251*162.760 
F,24,FX,4.251*146.484 
F,25,FX,4.251*130.208 
F,26,FX,4.251*113.932 
F,27,FX,4.251 *97.656 
F,28,FX,4.251 *81.380 
F,29,FX,4.251*65.104 
F,30,FX,4.251 *48.828 
F,31,FX,4.251 *32.552 
F,32,FX,4.251*16.276 

LSEL,ALL 
NSEL,ALL 
FINISH 

!=============================~~~~~~~~=============================== 

!SOLUTION 
!==========================-~=~-============================================== 

/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
SA VE,MODEL,DB 

!=========================~~===========~~===-~~=~-================== 

!POST-PROCESSING 
!==================================~~======================================= 

/PSF,DEFA, ,1 
/PBF,DEFA, ,1 
/PSYMB,CS,O 
/PSYMB,NDIR,O 
/PSYMB,ESYS,O 
/PSYMB,LDIR,O 
/PSYMB,ECON,O 
/PSYMB,DOT, 1 
/PSYMB,PCONV, 
/PSYMB,LA YR,O 

/PBC,ALL,,1 
/PBC,NFOR,,O 
/PBC,NMOM,,O 
/PBC,RFOR,,O 
/PBC,RMOM,,O 
/PBC,P A TH,,O 
/REPLOT 
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G.3.2. Submodel glas 

!============================================================================== 
!ELASTISCHE BEREKENING: SUBMODEL MET KUNSTSTOF RING 
!============================================================================== 

!==========~-========--===============-~==~~=============================== 

!PRE-PROCESSING 
!============================================================================== 
/PREP7 
/TITLE, SUBMODEL, Erwin ten Brincke: B50.75Sglas.inv 
/OUTPUT,file.uit 
/PNUM,KPOI, 1 
/PNUM,LINE, 1 
/PNUM,AREA, 1 
/PNUM,MA T, 1 

!======Eigenschappen elementen, incl. materiaaleigenschappen=================== 
ET, l ,PLANE42 !PolyOxyMethyleen 
MP,EX,1,3200 
MP,NUXY,1,0.3 
KEY OPT, 1,3,3 
R,1,96 !Dikte 96 mm 

n=32 
al=l46.67 
a2=(al)/2 

rb=50/2 
rk=75/2 

! stuks, radiale verdeling 
! Opp normaal 
! Opp helft op symm-as 

! Straal bout 
! Straal kunststof 

! =======Cylindrisch assenstelsel=========================================== 
CSYS,l 

! =======Keypoints============================================================== 
! NR R PHI (graden) 

K, 3, rk, 180 
K, 4, rk, 90 
K, 5, rk, 0 

K, 201, rb, 180 
K, 202, rb, 90 
K, 203, rb, 0 

K, 300, 0, 0 

!===~~Linesegments=========================================================== 

! Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 
Pl P2 PC R 

LARC, 3, 4, 300, rk, $LESIZE, l ,,,n, 1 ! 1 
LARC, 4, 5, 300, rk, $LESIZE,2,,,n, 1 !2 

Pl P2 NDIV SPACE NUMMER 
L, 3, 201, $LESIZE,3,,, n/2, 1, ! 3,kunststof stijlen 
L, 4, 202, $LESIZE,4,,, n/2, 1, !4 
L, 5, 203, $LESIZE,5,,, n/2, 1, !5 
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Pl 
LARC, 201 , 
LARC, 202, 

P2 PC 
202, 300, 
203, 300, 

R 
rb, 
rb, 

$LESIZE,6,,,n, 1 
$LESIZE, 7,,,n,1 

! 6,kunststof bog en 
!7 

!=======Area=================================================================== 
Ll, L2, L3 , L4, NUMMER 

AL, 3, 6, 4, 1 ! 1,glas 
AL, 5, 2, 4, 7, !2 

TYPE,! 
REAL,1 
MAT,l 
AMESH,ALL 

EPLOT 

! =======Randcondities========================================================== 
LSEL,S,LINE,, 7 
NSLL,,1 
D,ALL,UX,,,,, 

LSEL,ALL 
LSEL,S,LINE,,3,5,2 
NSLL,, 1 
D,ALL,,,,,,UY 

! =======Belastingen============================================================ 
NSEL,ALL 

LOCAL,11 ,1 
NROT,ALL 

F,50,FX, -al *0.88941 
F,610,FX,-al * 1.7042 
F,61 1,FX,-al *2.4901 
F,612,FX,-al *3 .2484 
F,613 ,FX,-al *3 .9801 
F,614,FX,-al *4.6860 
F,615,FX,-al *5 .3670 
F,616,FX,-al *6.0237 
F,617,FX,-al *6.6569 
F,618,FX,-al *7.2671 
F,619,FX,-al *7.8547 
F,620,FX,-al *8.4201 
F,621 ,FX,-al *8.9633 
F,622,FX,-al *9.4843 
F,623,FX,-al *9.9829 
F,624,FX,-a I* I 0.459 
F,625,FX,-al *10.912 
F ,626,FX,-a I* 11 .341 
F,627,FX,-al * 11.747 
F,628,FX,-al * 12.127 
F,629,FX,-al *12.483 
F,630,FX,-al *12.812 
F,631,FX,-al * 13.116 
F,632,FX,-al * 13.392 
F,633 ,FX,-al * 13.640 
F,634,FX,-al * 13.860 
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F,635,FX,-al * 14.052 
F,636,FX,-al *14.215 
F,637,FX,-al *14.349 
F,638,FX,-al *14.454 
F,639,FX,-al *14.528 
F,640,FX,-al *14.573 
F,562,FX,-a2*14.588 

LSEL,ALL 
NSEL,ALL 

CSYS,O 

FINISH 

!========================================================================~~== 

!SOLUTION 
!================================================-~============================ 

/SOLU 
SOLVE 
FINISH 
SA VE,MODEL,DB 

!====--~=======--===~~=========~-====~-========~~=========== 

!POST-PROCESSING 
!=================================================~-======================== 

/PSF,DEFA, ,1 
/PBF,DEFA, ,1 
/PSYMB,CS,O 
/PSYMB,NDIR,O 
/PSYMB,ESYS,O 
/PSYMB,LDIR,O 
/PSYMB,ECON,O 
/PSYMB,DOT, 1 
/PSYMB,PCONV, 
/PSYMB,LA YR,O 

/PBC,ALL,, 1 
/PBC,NFOR,,O 
/PBC,NMOM,,O 
/PBC,RFOR,,O 
/PBC,RMOM,,O 
/PBC,P ATH,,O 
/REPLOT 
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G.4. Berekenen staafoppervlakken 

V oor het berekenen van het opperv lak wordt de nevenstaande procedure gevolgd: 

• Kies een oppervlak en reken het hoofdmodel door; 

• Vraag als uitvoer het verschil in vervorming op van de staaf op de symmetrieas (het verschil is de vervorming Oh). 

Vraag tevens de spanning in de afzonderlijke staven op; 

• In het submode! moeten de spanningen bij de juiste punten handmatig worden ingevuld; 

• Reken het submode! door en vraag de vervorming (Os) op de symmetrieas op. Ter controle moeten ook de reacties 

opgevraagd worden; de som moet gelijk zijn aan de belasting van het hoofdmodel; 

• Om het juiste oppervlak te verkrijgen worden Oh en Os op elkaar gedeeld. De factor die dit geeft wordt 

vermenigvuldigd met het gekozen oppervlak; 

• Herhaal deze procedure nog een keer; de uitkomsten moeten nu met elkaar overeen komen, zodat elke gewenste 

uitvoer opgevraagd kan worden. 

G.4.1. Oppervlakken voor bakelieten model 

Het bakelieten model zoals door M.M. Frocht is getest, wordt voomamelijk in breedte gevarieerd. De pen- en 

ringdiameter blijven nagenoeg constant. Hierdoor wordt het oppervlak van de drukstaven ook niet gevarieerd. Voor het 

nabootsen van zijn grafieken wordt van de volgende geometrie uitgegaan: 

• A= 2.31 mm2
; 

• t= 6.35 mm (=0.25"); 

• 2r= 6.0 mm (-0.25"); 

• 2R= 25 mm(= 1.0"); 

• Eb= 8000 N/mm2
• 

G.4.2. Oppervlakken voor kunststof drukstaven 

Bij het samenstellen van de ontwerpgrafieken is, in tegenstelling tot Frocht, de breedte van het proefstuk constant 

gehouden. De variatie zit in de pen- en ringdiameter. Hieronder wordt een tabel gegeven met aangenomen 

oppervlakken. Hiervoor is de volgende geometrie toegepast: 

• B=140 mm; 

• t= 12 mm. 

• Er 3200 N/mm2
• 

2R [mm] 100 90 80 75 70 60 50 40 30 
2r [mm] A [mm2

] 

20 16.8 15.55 14.26 12.93 11.58 10.20 8.77 7.28 
25 17.8 16.49 15.15 9.51 
30 18.7 17.37 15.99 11.68 10.21 
35 19.6 18.19 16.79 13.86 
40 20.4 18.99 17.15 16.03 13.02 
45 21.2 19.76 18.3 
50 22.0 20.50 19.03 18.33 15.80 
55 22.7 21.24 19.75 
60 23.4 21.96 20.43 19.86 
65 24.2 22.67 21.12 
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70 24.9 23.36 21.73 
75 25 .6 24.03 
80 26.3 24.67 
85 27.0 
90 27.7 
tabel G.l: Oppervlakken Er3200 N/mm2 

Zoals in hoofdstuk 9 al naar voren is gekomen, heeft de eindafstand veel invloed op de k. Maar doordat het glas en het 

staal vele malen stijver zijn dan de kunststof, kunnen beide materialen als vaste rand worden opgevat, zodat er voor het 

oppervlak van de staven geen invloed is . Het wijzigen van Ek heeft ook geen invloed op A; dit komt naar voren in tabel 

G.2. Alleen de ringdiameter is gevarieerd, voor de pen is de kleinste diameter aangehouden: 

• B=l40 mm; 

• t= 12 mm; 

• 2r= 20mm; 

• Er 1600/ 9600 N/mm2
• 

2R [mm] 100 90 80 70 60 50 40 30 

AJ600 

[mm2) 16.80 15.55 14.26 12.93 11 .58 10.20 8.77 7.28 

A9600 

[mm2] 16.80 15 .55 14.26 12.93 11.58 10.20 8.77 7.28 

tabel G.2: Oppervlakken Erl600 & 9600 N/mm 2 

G.5. Grafieken voor bakeliet 

Met het model is getracht om de grafieken van Frocht te benaderen. Dit betekent dat dezelfde piektrekspanning ter 

plaatse van de kleinste keeldoorsnede wordt vertaald naar 2 verschillende spanningsconcentratiefactoren k. Dit komt 

doordat k op 2 verschillende gemiddelden wordt gebaseerd. Ten eerste is daar het gemiddelde van de overgebleven 

plaatdoorsnede a gem = F . Ten tweede is er het gemiddelde van de ringdoorsnede a gem = _!_ 
(B- 2R)t 2Rt 
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G.8. Resume k-grafieken 

Uit de voorgaande grafieken worden 2 grafieken gedestilleerd. Een voor de spanningsconcentratiefactor in het glas en 
een voor de spanningsconcentratiefactor in de kunststof. 

G.8.1. Ontwerpgrafiek voor k1 
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school 1: 10 
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detail 1 
school 1: 5 

doorsnede AA 

balustrade 
rond 48 . .3-.3 .2 

someng esteld juk 

moer 

kunststof ring 

buis rond 60-10 

------ -- - ------- --------------· 

Transporonte loopbrug 
in de stotionshol van Groningen 

Afstudeeropdrocht £.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Glozen brug, doorsnede 
school 1:5 / 1: 10 
datum : 7 opril 1999 bruq02.dwq 



zijaanzicht 
school 1: 10 

balustrade 
rond 48 . .3-.3.2 

buis · rond 50-10 

moer, . s=.70 

1000 

140 
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70 

Transporonte loopbrug 
in de stotionshol van Groningen 

Afstudeeropdrocht E.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Glozen brug, zijoonzicht 
school 1: 10 

datum : 7 opril 1999 bruq02.dwq 



detail 2, doorsnede BB 
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stolen U 
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c~ 

detail 2, 

/ 
/ 

I 
I 
I 
\ 

doorsnede CC 

kunststof ring 

bout M 10 

gehard glazen vloer 
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~--- bolscharnier 

Tronsparonte loopbrug 
in de stotionsho/ van Groningen 

Afstudeeropdrocht E.H.J. ten Brincke 

onderwerp: Glozen brug, detail 2 
school 1 :2 
datum : 7 opri/ 1999 bruq02.dwq 


