AFSTUDEER SCRIPTIE

HERCONSTRUEREN DAK IREEN WÜST
IJSBAAN TE TILBURG

Afstudeeronderzoek | 15 juni 2011
I

AFSTUDEERONDERZOEK

Studenten:

Gijs Berkvens
gjl.berkvens@student.avans.nl
Studentnr.: 2016204
Profiel: constructief

Dirk van den Boom
dh.vandenboom@student.avans.nl
Studentnr.: 9940477
Profiel: constructief

Afstudeerbegeleiders:

Andre van den Bogaard

Externe
begeleider:

Huub Baltussen, Tielemans Eindhoven

Datum:

15 juni 2011

II

VOORWOORD
De scriptie welke nu voor u ligt is opgesteld door Gijs Berkvens en Dirk van den Boom. Wij hebben
in samenwerking met Dhr. Van den Bogaard, docent aan de Avans Hogeschool, en de begeleiders
Huub Baltussen en Ronald Langeveld vanuit Adviesbureau Tielemans, te Eindhoven deze scriptie
opgesteld.
Bij ons vooronderzoek is naar voren gekomen dat het uitzenden van schaatsevenementen voor de
NOS slechts mogelijk is indien er geen kolommen op het binnenterrein staan. Van daaruit zijn wij
gaan kijken of er een schaatsbaan in Nederland zou zijn die op dit moment niet aan die eis kan
voldoen. In de Ireen Wust ijsbaan te Tilburg hebben we hier een potentiële ijshal gevonden. Deze
hal is enkele jaren geleden geconstrueerd. Enerzijds hebben we bekeken of we het dak van de hal
kunnen behouden en het dak met trekkabels omhoog kunnen houden, en anderzijds hebben we
een gebogen dak onderzocht. Waarom wij voor deze twee opties hebben gekozen is terug te lezen
in onze variantenstudie.
Deze scriptie beperkt zich tot het dak van deze ijshal, er is wel rekening gehouden met secundaire
voorwaarden, als kosten en gevolgen voor bijvoorbeeld funderingen, deze hebben echter geen
hoofddoel voor ons gehad. Ten behoeve van kosten zijn wel afwegingen gemaakt om bewerkingen
aan profielen tot een minimum te beperken, echter de behaalde winst is buitenbeschouwing
gelaten.
De twee beschouwde varianten moeten voornamelijk als twee op zich staande gebouwen bekeken
worden, en niet dat de ene variant beter is dan de andere. Vooraf gestelde randvoorwaarden zijn
daar niet van toepassing voor.
Naast onze begeleiders vanuit Avans Hogeschool en Adviesbureau Tielemans willen wij eenieder
bedanken wie ons in de breedste zin van het woord geholpen heeft tijdens onze afstudeerperiode.
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AFSTUDEERSCRIPTE
Herconstrueren Ireen Wust ijsbaan

1

INLE IDING

De ijsbaan in Tilburg staat nog geen twee jaar, en toch zijn wij gaan onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om de ondersteunende kolommen op het middenterrein te verwijderen. Dit
onderzoek is niet helemaal uit de lucht gegrepen, vanuit verschillende kanten zijn er voordelen te
benoemen aan een schaatsbaan zonder zichtbelemmerende obstakels. De afgelopen jaren zijn
reeds verschillende nieuwe ijsbanen gerealiseerd in Nederland, elk met een ander doel. Zo is er in
Nijmegen een ijsbaan rond een ijshockeyveld geconstrueerd, en is er in Hoorn een overdekte baan
gebouwd, echter zijn hier de vlakken tussen de bocht en het middenterrein open gelaten.
In Twente wilden men wel een officiële schaatsbaan realiseren die zou kunnen concurreren met
Thialf Heerenveen. Echter hebben ze hier een kapitale blunder gemaakt door geen rekening te
houden met eisen van de uitzendende partij. De NOS wil de sport goed in beeld brengen en
weigeren daarvoor van hun eigen opname principes af te wijken, en daarvoor staan de kolommen
in de bocht van de betreffende ijsbaan in de weg. Dit blijkt uit het onderstaande kranten bericht uit
de „tubantia‟ van 8 juli 2009.
ENSCHEDE - De IJsbaan Twente grijpt naast het NK Sprint in het eerste weekeinde van januari. De Enschedese
schaatshal had zich gefocust op het nationale sprintkampioenschap m aar er
zijn onoverkomelijke problemen met de beeldregistratie van de NOS.
De palen in de bochten van de schaatsaccommodatie staan precies in het vizier
van de tv-camera's . Een aanpassing van de (vertrouwde) cameraposities bij
schaatstoernooien is voor de NOS niet bespreekbaar. Dat betekent dat grote
allround-schaatskampioenschappen niet kunnen worden gehouden in Enschede,
tenzij de paalconstructie in de hal wordt aangepast. Dat is echter een kostbare
operatie.
De IJsbaan Tw ente zet nu voor het komende w interseizoen in op een schaatsmarathon om de DSB-Cup en kleinere
(jeugd)toernooien. De schaatshal gaat uiterlijk 1 oktober open voor het publiek. De komende w eken wordt bekeken of het
financieel haalbaar is om die openingsdatum te vervroegen.

Voordat het rapport dat nu voor u ligt tot stand is gekomen, hebben wij onderzoek gedaan naar
bestaande schaatshallen, en constructies welke over een grote open binnenruimte beschikken.
Vervolgens zijn we met opgedane kennis over bepaalde principes begonnen.
We hebben twee varianten bekeken, enerzijds hebben we zoveel mogelijk van het bestaande dak
proberen te behouden. Anderzijds hebben we een variant bekeken waarbij een driedimensionale
vakwerkboog de ijsbaan inclusief commerciële ruimte o verdekt. De hierboven als eerst beschreven
variant zal verder in het verslag als variant A beschreven worden, de tweede variant wordt als
variant B benoemd.
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1.1 ALGEMENE GEGEVENS
De varianten die bekeken zijn, moeten worden belast door in normen beschreven waa rden, welke
wij aan de Eurocode hebben ontleend. Dit is een Europese norm met nationale bijlagen welke
voorgeschreven belastingen en belasting combinaties beschrijft. Belastingen hangen echter sterk
samen met de vorm van een gebouw, dit alles is verderop in dit verslag beschreven.

1.2 VARIANT A
Bij variant A zijn er grote delen van de constructie behouden kunnen blijven, echter waar er
aanpassingen in de constructie moeten komen zijn dit wel ingrijpende veranderingen. Zo zal bij de
helft van de spanten, welke nu door een kolom worden ondersteund, het buitenste gedeelte van
het vakwerk geheel vervangen moeten worden. Dit komt omdat is gebleken dat er een te grote
drukkracht in de regels van het vakwerk zou komen. De bijbehorende kolommen zullen eveneens
geheel vervangen worden door langere kolommen. Deze langere kolommen worden door een
grotere drukkracht belast worden, waardoor er knikproblemen op konden gaan treden. Door
windzuiging in de meest extreme toestand zal het dak op willen gaan waaien, hierdoor worden de
onderregels, welke normaal gesproken enkel op trek belast worden, op druk belast. Deze
drukkracht zou er voor zorgen dat deze liggers zouden gaan kippen.
In onze ambitie hebben wij aangegeven dat wij van de baan in Tilburg een baan willen maken
welke kan concurreren met een baan als Thialf. Om dit uiteindelijk optimaal te kunnen doen is een
geconditioneerde hal een must, vanwege dit feit en de oplossing op bouwtechnisch vlak komt er
een geïsoleerd dak op de hal.
Doordat in de nieuwe situatie tuien zijn aangebracht ter plaatsen van de kolommen (binnenring)
zijn de 2 scharnier steunpunten veranderd in verende steunpunten. Wat als gevolg heeft dat het
spant meer door gaat buigen.
De hierboven beschreven problemen zijn in de afgelopen periode opgelost en beschreven. Dit kunt
u verder terug vinden in hoofdstuk 3 van dit verslag.

1.3 VARIANT B
Een tegenhanger van variant A is in deze variant bekeken. Hierbij is er een geheel nieuwe kap over
de ijsbaan en commerciële ruimten geconstrueerd. In het verslag „varianten studie‟ is besloten dat
er gekeken wordt naar een ruimtelijke vakwerkboog. Om de ronding van de boog te benadrukken
zijn zoveel mogelijk elementen van de boog als ronde buizen uitgevoerd. Bij de gordingen is hier
echter van af geweken, dit element krijgt verhoudingsgewijs zoveel kracht in zich dat het niet
realistisch zou zijn om deze als ronde buizen uit te voeren. Hier is dan ook gekozen voor een
rechthoekig buisprofiel.
De bogen zijn in combinatie met de steunberen waarop zij steunen in hun eigen vlak stabiel.
Loodrecht hierop diende er echter nog een oplossing bedacht worden, deze is verkregen door
gebruik te maken van windverbanden in het dak, en windbokken in de gevel. De bekeken
dakconstructie zal de huidige ijsbaan met benodigde ruimten en commerciële ruimte overdekken.
Bij deze variant is enkel de dakconstructie constructief bekeken, en zijn de betonnen steunberen
enkel bekeken hoe deze uitgevoed kunnen worden. Er is slechts aangegeven wat de minimaal
benodigde doorsnede van het beton is puur om de extreme drukkracht uit het dak op te vangen.
Deze kracht zal echter ook voor momenten in de steunberen zorgen.
Deze variant gaat over een ontwerp waarbij het “bestaande dak behouden” centraal staat. De
berekeningen en ontwerpen zijn ook gekoppeld aan deze variant.
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2

ACHTERGRONDEN BELASTINGEN

Voor het bepalen van de belastingen zijn een aantal waarden bepaald met betrekking tot de te
construeren hal. Voor zowel wind al sneeuw zijn locatie van een gebouw van belang, ga je verder
naar de binnenkant van het gebouw kijken dan zijn zaken als gebruiksdoel noodzakelijk om te
weten.

2.1 SNEEUWBELAST ING
Sneeuwbelastingen op een dakvlak worden berekend als belasting geprojecteerd om het grondvlak,
dit wil zeggen dat wanneer een dak schuin staat er op dat dakvlak minder s neeuw ligt in
vergelijking met een even groot dak wat verticaal is.
Er zijn verschillende gevallen waar sneeuwbelasting word berekend, hier zijn verschillende
variabele voor opgesteld. Deze representatieve waarden staan in tabel 2-1. Als de sneeuw eenmaal
op het dak ligt kan het door bijvoorbeeld de wind op een nieuwe manier op het dak komen te
liggen. Hierdoor zal een sneeuw belasting volgens een verdeelde en een herverdeelde belasting
berekend moeten worden. Voor blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties is de volgende formule
opgesteld om de sneeuwbelasting te berekenen.
Tabel 2-1

Combinatie waarde
Frequente waarde
Quasi-permanente waarde

Ψ0 s
Ψ1 s
Ψ2 s

Voor constructies gelegen
<1000m boven zeespiegel
0,5
0,2
0,0

De karakteristieke sneeuwbelasting op de grond wordt in de eurocode op verschillende manieren
beschreven, dit is afhankelijk van de locatie in Europa. Nederland valt in Centraal west, Zone 2 dit
blad is als bijlage II-a. Hiervoor is de onderstaande formule opgesteld om Sk te berekenen.

De sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt is per daktype verschillend, deze zullen vanaf hier per variant
beschreven worden.

3

AFSTUDEERSCRIPTE
Herconstrueren Ireen Wust ijsbaan

2.1.1 VARIANT A
Bij
zadeldaken
worden
drie
sneeuwverdelingen
onderscheiden.
Geval (i) beschrijft de verdeelde
sneeuwbelasting, de gevallen (ii) & (iii)
beschrijven
de
herverdeelde
sneeuwbelasting. μ1 is afhankelijk van
de schuinte van het dak beschreven
door hoek α 1&2, het dak van de Ireen
Wust ijsbaan heeft aan beide zijde een
gelijke hellingshoek van 6 o. In de tabel
2-2 is een omschrijving te vinden van de
berekening voor μ1. In combinatie met
het geen gegeven in het figuur 2-1 voor
de
verdeelde
en
herverdeelde Figuur 2-1
sneeuwbelasting kun je opmaken dat μ1
voor het huidige dak altijd 0,8 is. Nu is ook de waarde voor „s‟ te bepalen.
Tabel 2-2

In geval „i‟ zal er over het gehele
dak een sneeuwbelasting liggen
van 0,209 kN/m2 , in gevallen „ii‟ &
„iii‟ zal er op een helft 0,104
kN/m2 sneeuwbelasting in rekening gebracht moeten worden, terwijl op de andere helft van het
dak met een belasting van 0,209 kN/m2 gerekend dient te worden.

2.1.2 VARIANT B
Bij variant B is sprake van een cilindrisch dak, dit heeft weinig consequenties voor de verdeelde
sneeuwbelasting,
echter
zal
de
herverdeling van de sneeuw anders op
het dakvlak worden verdeeld. Uit het
figuur dat hiernaast wordt getoond
blijkt direct dat er een nieuwe waarde
moet worden berekend, namelijk μ 3.
Deze waarde is afhankelijk van hoek β,
welke in variant
terugloopt van
28 naar 0 . Voor dakvlakken met een
grotere lokale hoek dan 60 behoeft
geen sneeuwbelasting in rekening te
worden gebracht voor delen waar deze
hoek groter is. In ons geval is de
volgende formule van toepassing.

„h‟ & „b‟ moeten aangenomen worden
zoals in het figuur 2-2 is beschreven. In
Figuur 2-2
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ons geval komt dit neer op h = 10,5 meter en b = 84 meter.

Indien eruit de voorgaande berekening een getal hoger dan 2 was uitgekomen, had men 2 aan
mogen houden als bovenwaarde in deze formule. De waarden voor de verdeelde en herverdeelde
sneeuwbelasting zijn in onderstaande formules weergegeven.

2.2 WINDBEL AST ING
De berekende windbelasting zal, anders dan bij de sneeuwbelasting, loodrecht op het dakvlak
aangrijpen. Wel zal er net als bij de sneeuwbelasting een verschil zijn in de berekening door de
vorm van het dakvlak. Om de resulterende windkracht (F w ) op een gevel en/of dakvlak te
berekenen is in de eurocode een formule opgesteld met een viertal variabelen.

C s = Afmetingfactor van een gebouw
C d = Dynamische factor van een gebouw
C f = Windkrachtcoefficient
q p;ze = Extreme stuwdruk op een hoogte (ze)
Aref = Referentie oppervlak waarop de windkracht aangrijpt.
C sC d = Samen worden deze twee waarden de bouwwerkfactor genoemd. Indien het gebouw aan
een van de volgende factoren voldoet mag voor deze waarde 1 worden aangehouden.





Gebouwhoogte < 15 m
Gevels en dakelementen hebben een eigenfrequentie > 5 Hz
Gebouw met raamwerkconstructies en stabiliteitswanden < 100 m en de hoogte minder
dan 4x de gebouwdiepte in de windrichting is.
Cirkelvormige schoorstenen met een hoogte van < 60 m en 6,5 x breedte is < hoogte

Q p;ze mag zijn bepaald met tabel 2-3. Het gebouw is gesitueerd in gebied III, en is gelegen in een
bebouwd gebied. Het huidige dak heeft een maximale hoogte van 12 m. Het dak van variant B
heeft een hoogte van 17m.
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Tabel 2-3

Q p;12 = 0,60
Q p;17 = 0,70
De C f waarden zullen later in dit verslag uitgelegd worden, omdat deze wederom per gebouw
verschillen. Bij wind komen echter net als bij sneeuw een aantal combinatiewaarden voor welke in
tabel 2-4 worden omschreven.
Tabel 2-4

Combinatie waarde
Frequente waarde
Quasi-permanente waarde

Ψ0 s
Ψ1 s
Ψ2 s

0,6
0,2
0,0

2.2.1 VARIANT A
Een gevel en dak wordt in verschillende delen verdeeld waarop de
wind overal anders op aangrijpt. De gevel waar de wind loodrecht
op blaast zal vanaf nu gevel „D‟ genoemd worden. De gevel hier
evenwijdig aan wordt omschreven als gevel „E‟. De zijgevel wordt
opgedeeld in de vlakken „A‟, „ ‟ & „C‟. Dit wordt weergegeven in
Tabel 2-5

Figuur 2-3

de figuur 2-3 en figuur
2-4 op de volgende
pagina. De waardes
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voor de vlakken zijn in de tabel 2-5 op de
vorige pagina aangegeven.
De breedte van het gebouw indien de wind
loodrecht blaast op de lange gevel is 188
meter, de hoogte van het gebouw is 12
meter. Voor e moet dus 24 meter worden
aangenomen.
De verhouding h/d kan met de volgende
getallen worden beschreven: 12 / 88 =
0,136. Dit getal is kleiner dan 0,25
waardoor
de
getalwaarden
in
de
gearceerde regel in de tabel op de vorige
pagina van toepassing zijn.
Het dak wordt in 5 verschillende delen
opgedeeld zoals is te zien op de afbeelding
aan de linkerzijde van deze pagina. Hieruit
blijkt dat de winddruk op de hoeken
anders zijn dan op de rest van het dak.
Echter
betreft
het
bij ons
geen
rechthoekig pand maar om een pand met
een ronding op de kopse kanten. Met dit
in het achterhoofd houdend hoeven wij
deel „F‟ niet te beschouwen. Verder is de
hoek van het dak van belang, deze is in
dit gebouw 6 o. Nu kunnen de waarden gehaald worden via de onderstaande tabel.
Bij de reeds beschreven waarden komen
nog waarden ten behoeven van de
overdruk en de onderdruk die op het
gebouw zal aangrijpen door kieren en / of
open staande gevelopeningen.
Figuur 2-4
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2.2.2 VARIANT B
Bij deze gebouwvorm hoeft het gebouw slechts in 5 aparte vlakken worden opgedeeld. De twee
schuine delen waarop het dak steunt kunnen als een schuin dakvlak voor de wind en achter de
wind worden beschouwd. Daarnaast worden op het dak drie delen beschreven, het eerste deel is
het eerste kwart van het dak, het tweede deel
Figuur 2-5
van het dak is gelegen tussen het eerste en het
laatste kwart. Ten slotte is het laatste kwart
deel 3 van het dak, deze worden omschreven
als deel „A‟, „ ‟ & „C‟. Dit alles is in figuur 2-5
hiernaast verduidelijkt. Om de C pe,10 waarden
hieruit te kunnen berekenen zullen de waarden
„f/d‟ en „h/d‟ uitgewerkt moeten worden.

In de illustratie is de waarden „f/d‟ met de
oranje verticale lijn aangegeven, de drie
horizontale lijnen geven de waarden voor A, C
& B, van boven naar beneden bekeken.
De waarden voor de vlakken „D‟ & „E‟ kunnen
gelijk aangenomen worden als in variant A, de
Dakvlak

A

B

C

D

E

C pe,10

0,025

-0,825

-0,4

0,7

-0,3

wanden staan onder een hoek van
66 o, de windbelasting wordt pas
zwakker vanaf een hoek van 65 o.

2.3 VOORGESC HREVEN BELAST INGEN
Naast de wind en sneeuwbelasting zullen er nog een aantal belastingen op de oppervlakken van
het gebouw aangrijpen. Zo zal er een tribune, kantoren en commerciële ruimten in het gebouw
aanwezig zijn, daarnaast zal de mogelijkheid open moeten blijven voor het organiseren van
evenementen waar grote mensenmassa‟s op af komen.
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Ook zal er bij de berekening van het dak rekening gehouden moeten worden ho e dit dak zal
worden gebruikt. In ons geval behoeft het dak slecht berekend te worden voor het uitvoeren van
reparaties. Uit onderstaand figuur blijkt dat een eventuele dakbelasting slecht berekend hoeft te
worden op een dakvlak van 10 m2, of een puntlast op een oppervlak van 0,1 x 0,1 m. Indien het
dakvlak een helling groter dan 20 o heeft, hoeft er geen dakbelasting berekend te worden. Voor
variant A geld dat er op een oppervlak van 10 m2 een belasting van 1,0 kN/m2 berekend moet zijn,
of een puntlast van 1,5 kN. Deze belastingen moeten overal op het dak opgevangen kunnen
worden. Voor variant B behoeven deze waarden niet overal opgevangen te kunnen worden,
aangezien delen van het dak een grotere hellingshoek hebben dan 20 o. Voor hellingshoeken tussen
de 15 o en 20 o mag nog gerekend worden met een reductie factor zoals aangegeven in de tabel
hieronder.

Op het moment dat je de hiervoor berekende waarden gaat combineren zullen nog reductiefactoren
toegepast mogen worden, welke worden beschreven door Psi. Deze waarden staan in de tabel
hieronder omschreven.

2.4 BELAST INGC OMBINAT IES
De belastingen zijn nu bekend, om definitieve waarden te berekenen zullen de belastingen met
elkaar gecombineerd worden. Bij deze belasting combinaties zullen permanente belastingen altijd
meegenomen worden, echter in een geval waarbij de wind het gebouw omhoog wil zuigen zal een
lagere factor voor de permanente belasting gebruikt mogen worden. Komt er een sneeuwbelasting
op het dak, dan moet de permanente belasting echter groter dan berekend aangenomen moeten
worden. Hier wordt door de Eurocode een extra veiligheid ingesteld. In bijlage II-b zijn de tabellen
terug te vinden met daarin de te gebruiken belastingcombinaties.
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3

VARIANT A: BESTAANDE DAK BEHOUDEN

Bij deze variant wordt ernaar gekeken wat de mogelijkheden zijn om een constructie te ontwerpen
die ervoor zorgt dat de kolommen binnen in de ruimte weggehaald kunnen worden. Al snel was er
op te maken dat niet het complete dak behouden kon blijven, met name de vakwerkliggers die zich
boven de ijsbaan bevinden (met een stramienmaat van 14m). Deze zullen moeten worden
verstevigd of helemaal vervangen. Verder worden de buitenste kolommen in de nieuwe situatie
veel zwaarder belast, zodat ook die niet meer voldoen, ook wordt hier verder op ingegaan.
Door het aanbrengen van de tui-constructie ontstaat er een grote normaalkracht in de
vakwerkligger, deze zal hierdoor uit willen knikken. Dit moet bekeken worden wat hiervoor
maatregelen worden genomen zodat deze niet uitknikt.
Ook zal de kolom een grotere drukkracht krijgen, die tevens hierdoor ook uit kan gaan knikken,
hiervoor moeten verstevigingen gemaakt worden. Ook zal de poer verbreedt moeten worden en
waarschijnlijk ook extra palen bij worden geboord. De verbreding van de poer moet goed bevestigd
worden aan de huidige poer, dit door middel van staven wapening in te boren en storten.

3.1 BELAST INGEN
De gebruikten belasting waardes zijn gerelateerd aan de informatie in hoofdstuk 2 Achtergronden
belastingen.
Sneeuwbelasting: -0.21 kN/m2
Windzuiging: +0.57 kN/m2 (dit geldt voor een groot deel van het spant, in de nok zal de
windbelasting iets afnemen, dit i.v.m. de windrichting).
e.g. dakbeplating, incl gordingen: -0.24 kN/m2
Belastingen op vakwerkspant: (h.o.h. afstand: 7m)
Sneeuwbelasting:

-0.21 * 7 = -1.47 kN/m1

Windbelasting:

+0.57 * 7 = +3.99 kN/m1

e.g. dakbeplating:

-0.24* 7 = -1.68 kN/m1

Belastingcombinaties:
Voor het berekenen van de constructie is het van belang goed te kijken naar de
belastingcombinaties. Welke wanneer optreden en welke samen optreden. Deze combinaties zijn
berekend door het programma zelf. Uit deze berekening kwamen 18 verschillende combinaties.
Figuur 3-1 & 3-2, geven de 2 extreemste situaties weer.
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Figuur 3-1

Figuur 3-2

3.2 VAKWERKL IGGER
Op de stramien waar een vogelbekspant constructie voor de opvanging van de krachten die anders
via de huidige (binnenring) kolommen wordt opgevangen, moeten de vakwerkliggers die boven de
ijsbaan hangen (lengte: 20 m) worden vervangen door forsere vakwerkliggers, dit omdat er een
zeer grote drukkracht in komt doordat het dak onder een schuine hoek wordt afgedragen.
Detail: kolom
De onderregel van het vakwerk neemt bijna alle drukkracht op, in de bovenregel ontstaat zelfs
een kleine trekkracht bij de belastingcombinatie e.g. + sneeuw.
Detail: trekkabel
Bij dit punt is het juist andersom, hier zit in de bovenregel de meeste drukkracht en treedt er in de
onderregel een zeer kleine trekkracht op.
Diagonalen:
De diagonalen voldoen op knik, er is dus voor gekozen
om de diagonalen zo slank mogelijk uit te voeren deze
zijn aangegeven in figuur 3-3. Dit zorgt ervoor dat de
krachten die in de diagonalen zitten met een omweg
naar de lijven gaan van de onderregel/bovenregel.
Optie was om de diagonalen breder uit te voeren,
zodat deze de krachten beter in kunnen leiden in de
lijven van de onderregel/bovenregel.
De diagonalen zijn berekend op knik, aan de hand van
de berekening uit SCIA, zie bijlage III-a.

Figuur 3-3
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Figuur 3-4

3.2.1 MOMENTENLIJN & DWARSKRAC HTENL IJN
Algemeen:
De momentenlijnen/dwarskrachtenlijnen/normaalkrachtlijn die worden weergegeven in figuur 3 -5
t/m 3-9, zijn berekend voor 1 dakspant. (de afbeelding zijn gerealiseerd door het invoeren van een
rechte ligger in Technosoft). Aan de hand van onderstaande afbeeldingen is goed te zien wat de
krachtswerking in huidige en vernieuwde situatie voor consequenties hebben.
Huidige situatie
Momentenlijn: Overspanning: 20 – 34 – 20 meter

Figuur 3-5

Dwarskrachtenlijn:

Figuur 3-6

Bovenstaande 2 afbeeldingen geven
dakconstructie in de huidige situatie.

de

momentenlijn/dwars krachtenlijn

weer

van

de
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Vernieuwde situatie
Momentenlijn:

Figuur 3-7

Dwarskrachtenlijn:

Figuur 3-8

Bovenstaande 2 afbeeldingen geven de momentenlijn/dwarskrachtenlijn weer van de
dakconstructie in de vernieuwde situatie. Als de 2 mome ntenlijnen worden vergeleken is goed te
zien dat wanneer de scharnieropleggingen worden ingevoerd als verende steunpunten dat de
momentenlijn als het waren door gaat hangen, deze komt uiteindelijk steeds dichter bij de nul-lijn
(van -327 kNm naar -93 kNm in de vernieuwde situatie). Echter blijft het moment in beide situatie
hetzelfde;
* huidige situatie: 327 + 240 = 567 kNm,
* vernieuwde situatie: 93 + 474 = 567 kNm.
Ook zijn de steunpuntsmomenten zijn veel kleiner geworden, met gevolg dat er nu een veel groter
moment is ontstaan in het middengedeelte.
Waarbij er in de dakconstructie in de huidige situatie geen normaalkrachten op traden, komt er in
de vernieuwde situatie wel een normaalkracht in de vakwerkligger. Dit komt door het aanbrengen
van de trekkabels, doordat deze onder een bepaalde hoek staan komt er een drukkracht in het
vakwerk.
Normaalkrachtenlijn:

Figuur 3-9

Voor de berekening van de vakwerkligger, zie bijlage III-b.

13

AFSTUDEERSCRIPTE
Herconstrueren Ireen Wust ijsbaan

3.3 KRAC HTSWERKING C ONSTRUC TIE
Huidige situatie:
De constructie zoals ie nu in
de huidige situatie is, mag
beschouwd worden als een
ligger op 4 steunpunten, in
figuur 3-10 is goed te zien
dat de spanning het hoogste
is bij de kolom (130 N/mm2),
dus bij de oplegging. Dit
komt
door
dat
de
overspanning als volgt is: 20
– 34 – 20 meter, wat dus
betekent
dat
de
twee
steunpunten in het midden
bijna alle belasting op zich
nemen, en de buitenste twee Figuur 3-10
steunpunten in verhouding
maar een kleine kracht dragen.
Vernieuwde situatie, met vogelbekspant:
Door het aan brengen van de
trekkabel,
wordt
het
spanningsverloop
in
het
vakwerkspant totaal anders dan
in de huidige situatie. Op de
plaatsen waar de kolommen
worden opgevangen door een
trekkabel ontstaat een zeer
grote spanning in de onderregel
van het vakwerk, bij de
aansluiting met de kolom (zie
figuur 3-11). Deze spanning ligt
rond de 900 N/mm2. De
spanning in de bovenregel van
het vakwerk is iets lager, ruim
600 N/mm2, dit punt ligt bij de
bevestiging van de trekkabel
met het vakwerk.
Figuur 3-11

De vogelbekspanten worden 14 m h.o.h. aangebracht, daartussen lig gen vakwerkliggers die wel
zouden voldoen in de vernieuwde situatie. In vergelijking met de huidige situatie neemt de
spanning wel iets toe (bijna 80 N/mmm2) maar blijft nog steeds onder de 355 N/mm2.
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3.3.1 OPTIE; C ONSOLE
Om het mogelijk te maken om zoveel mogelijk van de huidige dakconstructie te behouden, is deze
optie ook bekeken:
Duidelijk is dat in de onderregel van het vakwerk de grootste spanning optreedt (zie figuur 3-12).
Met dit gegeven is geprobeerd om de constructie zo te maken dat het huidige dak zoveel mogelijk
behouden kon blijven. Het idee was om het vakwerkspant aan 2 punten op te hangen i.p.v. aan 1
punt. Door dit toe te passen zou de spanning in de bovenregel beter verdeeld worden en dus lager
worden. Deze werd wel lager,
maar niet laag genoeg om te
voldoen. Als dit wel het geval
was geweest dan zou alleen de
onderregel verstevigd moeten
worden, dit waarschijnlijk in de
vorm van een console die op
de onderregel bevestigd wordt
die dan zo de kracht goed kan
overbrengen op de kolom.
Aangezien bovenstaande niet
mogelijk is, is het noodzakelijk
om de vakwerkliggers die
worden bevestigd met een Figuur 3-12
trekkabel, worden vervangen
door forsere vakwerkliggers. De normaal krachten die weergegeven worden in figuur 3-13 en 3-14
is blauw, trek en rood, druk.
Normaalkrachten in spantconstructie

Figuur 3-13

Normaalkrachten in diagonalen van vakwerk

Figuur 3-14
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3.4 WINDZU IGING
Bij windzuiging zal het dak opwaaien, controle: (belasting op 1 m spant)
Eigen gewicht vakwerkligger (1 m):

100 kg

Permanente belasting (dak):

170 kg

+

270 kg
Windzuiging, opp 1*7 m:

400 kg

De wind zal een belasting veroorzaken op het spant van 400 kg,
oftewel het spant wordt met 130 kg omhoog getrokken.
In de huidige situatie zijn er RVS spankabels Φ8 mm aangebracht
tussen de onderregels van de vakwerkliggers (zie figuur 3 -15). Figuur 3-15
Deze kabels lopen geheel rond, om er zo voor te zorgen dat deze
onder een spanning staan en het dak bij windzuiging niet kan uitknikken. Want door windzuiging
zal i.p.v. bij bijvoorbeeld sneeuw belasting, de onderregel op druk worden belast en daardoor uit
willen knikken.
Huidige situatie:

Figuur 3-16

Overspanning: 20m – 34m – 20m. Bij de overspanning van 20 m zijn 3 spankabe ls toegepast en
bij de 34 m overspanning 4 kabels.
Figuur 3-16 geeft de drukkrachten in de onderregel van het vakwerk weer bij windzuiging. Te zien
is dat er bij de 20m overspanning een drukkracht in zit van ongeveer 70 kN en bij de 34m
overspanning een van 90 kN. Voor de berekening zie bijlage III-c.
Vernieuwde situatie:
De vakwerkligger (in figuur 3-17) is als het ware in te voeren als een ligger op 2 steunpunten,
omdat bij windzuiging de trekkabels niet voor een tegendruk zullen zorgen. Deze zijn er alleen voor
bedoeld om trekkrachten op te nemen. Bij windzuiging zullen de trekkabels iets uitknikken, omdat
het dak iets om zal worden gezogen.

Figuur 3-17

De drukkracht in de onderregel ligt tussen de 600 en de 700 kN.
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Ook zit er in de onderregel niet alleen een normaalkracht, maar ook een klein moment. Dit
moment is niet heel erg groot (ongeveer 3 kNm). Toch zal dit moment moeten worden
meegenomen in de berekening. Dit is te zien als een 2 de orde effect, door het moment zal de
onderregel verder uitknikken.
Het middengedeelte (34 m) van het vakwerk moet dus op 12 punten een steunpunt krijgen om er
voor te zorgen dat de onderregel niet zal uitknikken. In de huidige situatie zijn er al 4 spankabels
toegepast in dit gedeelte. Daar zullen er nog 8 bij komen om ervoor te zorgen dat de onderregel
(120*120*8 mm) voldoet. De spankabels worden om de 1,4 m bevestigd, dit is op ieder punt waar
de diagonalen samen komen op de onderregel van het vakwerk. Voor de berekening zie bijlage IIId.
Vakwerkspant (20m) boven ijsbaan:
Op de stramienlijnen waar de zwaardere vakwerkliggers in komen, hoeven hier geen extra
spankabels worden toegepast. Ook al is het moment hier iets groter (5,35 kNm) en de
normaalkracht iets kleiner (627 kN) zal de onderregel minder snel uitknikken omdat deze een veel
grotere stijfheid bezit. Volgens de berekening hoeft er maar 1 steunpunt om de 11 meter. Echter
de huidige vakwerken die hier tussen liggen zullen ook weer op ieder punt waar de diagonalen bij
elkaar komen op de onderregel moeten worden bevestigd om te voldoen. Voor de berekening zie
bijlage III-e.
Drukkracht in onderregel door belastingcombinatie: e.g. + sneeuw:
Doordat het dak met een trekkabel wordt opgehangen ontstaat er een grote drukkracht in de
onderregel van het vakwerk, deze is ook verzwaard van een koker: 90*90*6 naar een koker:
200*200*14,2 mm.
Gekeken naar de normaalkrachten en momenten die in de ligger komen, voldoet hij ook als de
onderregel wordt ondersteund op 3 punten, dus in de huidige situatie. Om ervoor te zorgen dat er
de vakwerken 200*200*14,2 niet zullen uitknikken bij windzuiging, is ervoor gekozen de
spankabels ook hier door te laten lopen. Dus waar de diagonalen samen komen op de onderregel.
Windzuiging:
Zelfs bij windzuiging blijft er ongeveer een trekkracht in de kabel zitten van 40 kN, dit is gunstig
omdat de trekkabel geen druk op kan nemen. Voor de berekening zie bijlage III-f.

3.5 KOLOM/PYLOON
De kolommen die h.o.h. 14 m staan zullen in de vernieuwde situatie niet meer voldoen. Hierbij
heeft men een aantal mogelijk heden, o.a:
* De huidige kolom verstevigen zodat deze de spanning onder de 275 N/mm2 blijft en dat er geen
knikgevaar meer optreed.
* Een nieuwe kolom plaatsen die zonder de huidige kolom al voldoet, maar die wel wordt
gekoppeld aan de huidige kolom.
* De oude kolom vervangen door een compleet nieuwe die wel voldoet, voor de berekening zie
bijlage III-g.
Bestaande kolom optoppen:
Het is belangrijk om te bepalen wat de geschikte lengte is voor de pyloon. Hier worden 2 varianten
beschreven. Eentje met een pyloon van 5 meter (figuur 3-18) en van 15 meter (figuur 3-19). Deze
varianten zijn goed bekeken in het rekenprogramma SCIA, naar aanleiding hiervan is op te maken
dat:
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* naar mate de pyloon hoger wordt, (de hoek met de kolom en de trekkabel steeds kleiner wordt)
des te kleiner de drukkracht in het vakwerkspant wordt. Dit is vrij gunstig voor het vakwerkspant,
maar dit heeft wel consequenties voor de kolommen en de trekkabels.

Figuur 3-18

* Men kan ook niet oneindig hoge pylonen willen toepassen, omdat deze hoe hoger ze worden, des
te groter de stijfheid zal moeten zijn, tegen het uitknikken. Wat dus inhoud dat voor de pylonen
veel staal nodig is. Wat niet in het voordeel is, aangezien er 24 pylonen nodig zijn.
* Verder w ordt de lengte van de trekkabel langer, wat voor de rek van de kabel niet veel uitmaakt,
omdat de hoeken zijn veranderd en dus ook de krachten. Wel zal het dak bij de variant met 15m
hoge kolommen meer doorzakken, dit door dat de totale lengte van de kabel groter is en vooral bij
grote temperatuur verschillen gaat uitzetten en krimpen.
* De spanning in het vakwerkspant zal lager worden wanneer de pyloon langer wordt, hiernaar is
gekeken maar de spanning blijft boven de 355 N/mm2. Dat komt doordat de krachtswerking
binnen de constructie veranderd door de “ophanging van het steunpunt”. Hierdoor komt een grote
drukkracht in het vakwerk. Gevolg is dat het vakwerk boven de ijsbaan niet voldoet en dus of

Figuur 3-19

verstevigd moet worden of geheel vervangen door een vakwe rk met grotere profielen die de
spanning wel aan kunnen. Deze laatste optie zal worden uitgevoerd, omdat het bijna niet
uitvoerbaar is om de boven- & onderregel van het vakwerk te verzwaren.
Conclusie:
Om veel werk te besparen was het idee om voor de huidige kolommen een 12m lang kolom te
zetten. Het zou er op neer komen dat de huidige kolom geen kracht op zou nemen, alleen de
nieuwe kolom voor zien van zijdelinkse steunpunten voor het voorkomen van uitknikken. De
gedacht hierachter was dat de buitengevel gewoon kon blijven zitten, echter bleek dat bij het
bevestigen van de trekkabel de gevelbeplating toch weg moest. Ook was het bijna niet te doen om
de grote drukkracht die door de kolom kwam om de huidige kolom te leiden. Deze kolom kon de
kracht niet aan en moest er dus omheen. Deze optie zou niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn
geweest en is er daarom voor gekozen om ook de huidige kolommen te verwijderen en daarvoor
de nieuwe in de plaats te zetten.
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3.6 VEREND ST EUNPUNT/TREKKABEL
Voor het invoeren van de constructie variant waar de midden kolommen zijn vervangen door
trekkabels, moet goed worden gekeken naar de invoer van deze steunpunten. Deze steunpunten
kunnen gezien worden als verende steunpunten, welke in dezelfde richting staan als de trekkabels,
verder is de X-richting vrij ingevoerd. Zo om
de werking van de trekkabel zo goed
mogelijk in te voeren. Figuur 3-20 geeft de
schematisering van een verend steunpunt
weer, die in SCIA is ingevoerd.
Uit verschillende test berekeningen kan men
concluderen dat de constructie het beste zijn
spanningen verdeeld, wanneer de trekkabel
een grote rekstijfheid heeft. Anders gezegd; Figuur 3-20
er treden in het vakwerk grote spanningen
op (boven de 355 N/mm2) wanneer er een trekkabel wordt ingevoerd met een lage rekstijfheid
(EA). Hierdoor zal het dak ook meer doorbuiging vertonen.
Uiterlijk
Als de constructie zo gemaakt kan worden dat er zo dun mogelijke trekkabels worden toegepast
dan zal dit natuurlijk een mooier beeld geven dan wanneer er zeer dikke trekkabels worden
toegepast. Maar het gaat hier niet om de kracht die de trekkabel op zou kunnen nemen, dus de
spanning die de kabel aankan. Als voorbeeld: staat er in hoofdstuk 3.11 SPANKABELS de nodige
informatie hierover. Deze kabels kunnen een spanning aan van 1770 N/mm2. Deze kabels hebben
een zeer kleine diameter en kunnen toch een grote kracht aan. Toch zijn deze type kabels minder
geschikt, omdat deze kabels een te lage rekstijfheid hebben en zo de bestaande vakwerken zouden
bezwijken.
Waar wel naar gekeken moet worden is de rekstijfheid van de kabel. Omdat de elasticiteitsmodulus
van staal rond de E = 2,1*10^5 N/mm2 ligt, zal de oppervlakte van de doorsnede bepalend zijn.
Dus dat houdt in de dat juiste rekstijfheid van de kabel wordt verkregen door de juiste diameter
toe te passen.
Invoeren verende steunpunten:
Bij het invoeren van de verende steunpunten valt het op dat de spanning in de staaf en de
doorbuiging samen gaan. Dat wil zeggen wanneer de buitenste kolommen oneindig stijf worden
ingevoerd, de spanning in de vakwerkligger zeer hoog worden, wanneer deze veel minder stijf
worden ingevoerd zal de spanning veel afnemen, maar zal de doorbuiging juist weer meer worden.
Trekkabels:
De rekstijfheid van de trekkabel is bepaald
met het oog op; dat de binnenste
vakwerkliggers behouden kunnen blijven.
Kortom dat in deze liggers de spanning niet
groter zal worden dan 355 N/mm2. Om
ervoor te zorgen dat de spanning in deze
vakwerken onder de 355 N/mm2 bleef zijn
er test berekeningen gedaan met staven
met een verschillende rekstijfheid.
Om de krachten zo vloeiend mogelijk door
de constructie/trekkabels te laten lopen, is
ervoor gekozen om 2 kabels toe te passen
Figuur 3-21
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i.p.v. 1 kabel. Dit omdat de krachten via de zijkanten van de kokers worden doorgevoerd. De
trekkabel zal oppervlaktedoorsnede nodig moeten hebben van ongeveer 5000 mm2 om ervoor te
zorgen dat de constructie onder de toegepaste staalspanning blijft. Gekozen is voor 2 trekkabels
Ø60 mm. Voor de berekening zie bijlage III-h en bijlage III-i
De krachten zijn niet in elke trekkabel even groot, de kracht in de kabel is afhankelijk van de hoek
die deze kabel maakt. Omdat de trekkabel (boven het dak liggend, zie figuur 3 -21) een hoek
maakt van 85 graden met de kolom zit er in de kabel de kleinste kracht. Omdat de trekkabels aan
de buitenzijde van het gebouw, beide scherpere hoeken maken.
Vandalisme:
Er is naar gekeken ofdat bij het bezwijken van 1 kabel, de constructie nog overeind blijft. Wel is er
van uitgegaan dat in deze situatie de trekkabel alleen het eigen gewicht van de constructie dra agt.
Doordat nu de kracht zal aangrijpen op enkel de een buitenzijde van de kolom zal er een kleine
torsie ontstaan.
Getoetst met SCIA: de doorsnede van de trekkabel is gehalveerd van 5655 mm2 naar 2827 mm2,
hieraan is de volgende belastingcombinatie gehangen, namelijk: Combi – eigen gewicht (alle
factoren op 1,00). Waaruit blijkt dat de constructie nog voldoet ook al zou 1 kabel bezwijken, mits
er geen sneeuw op het dak ligt.
Uitzetting trekkabel, door temperatuurwisselingen:
De trekkabels zullen in de extreemste situaties, qua zomer en winter ongeveer 1 mm uitzetten per
meter kabel. In totaal zal dit ongeveer 20 mm zijn op de gehele kabel. In het rekenprogramma
SCIA is dit ingevoerd.
Verlenging kabel, door belasting aan kabel:
Uit de SCIA berekening blijkt dat er gemiddeld in de trekkabel een spanning zit van 170 N/mm2.
Verlenging = (170/2.1*10^5)*20000 = 16,2 mm
Totale verlenging trekkabel (20m) = 36,2 mm

3.7 GEVOLG WINDTR ILL ING EN OP TUI:
Bij slanke constructie zoals schoorstenen, kabels, vlaggenmasten en tuien kan er een bijzondere
kan er een bijzondere trillingsvorm ontstaan, waarbij de constructie beweegt loodrecht op de
windrichting. De oorzaak van dit verschijnsel, dat ook bij lage windsnelheden optreedt, is het
loslaten met een zekere frequentie van werve ls aan de achterzijde van de constructie.
De beweging van de constructie wordt veroorzaakt doordat de wervels asymmetrisch en niet
gelijktijdig loslaten. Het ontstaan van wervels en de plaats van het loslaatpunt hangt af van de
stroomsnelheid en van de vorm van het omstroomde object. Het begin van een wervel groeit snel
aan, waarna deze vervolgens loslaat. Hierop begint aan de andere kant een wervel te ontstaan, die
weer aangroeit enzovoorts. Dit gebeurt in een bepaalde frequentie. Wanneer deze loslaatfrequentie
samenvalt met de eigenfrequentie van de constructie bestaat het gevaar van opslingeren. De
loslaatfrequentie wordt gegeven door het getal van Strouhal.
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Vergelijking 3-1

De controle op windtrillingen begint met het bepalen van de eigenfrequentie van de tui. Dit kan
uiteraard met een computerprogramma, terwijl ook met de hand een schatting kan worden
gemaakt. Beschouw daartoe een gespannen tui met een buigstijfheid EI en een trekkracht F, belast
door een gelijkmatig verdeelde windbelasting q. Om enig inzicht te krijgen in deze berekening is
een opzet gemaakt, deze is terug te vinden in bijage III-j

3.8 STABIL ITEIT KOLOM
Voor de kolom versteviging bekijken we 3 varianten, namelijk:

1. Figuur 3-22 laat zien dat de kolom wordt gestabiliseerd door
2 schuine trekkabels, waar eveneens 2 trekankers voor nodig
zullen zijn. Op deze manier wordt er steunpunt aan de
bovenzijde van de kolom gecreëerd in de zwakke richting van
het profiel.

* steunpunt boven

Figuur 3-22

2. Figuur 3-23 laat zien dat er in zijdelinkse richting geen
stabiliserende staven zijn toegepast. Dit houdt in dat de kolom
voldoende stijf moet zijn om zo niet te kunnen uitknikken in de
richting uit het vlak. Deze verbinding kan geschematiseerd
worden als een ingeklemde verbinding van de kolom.

* geen steunpunt boven.

Figuur 3-23
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3. Figuur 3-24 laat zien dat: de kolom wordt afgeschoord naar
de dakliggers, om zo de stabiliteit te verkrijgen. Bij deze
variant is de kolom gesteund in beide richtingen, dus in het
vlak en uit het vlak.

* steunpunt boven

Figuur 3-24

Variant 1 (figuur 3-25 en 3-27):
Deze variant zorgt ervoor dat de kolom boven een steunpunt wordt gecreerd, (zie variant 1). Om
ervoor te zorgen dat er een stabiel steunpunt ontstaat moeten de trekkabels op 2 plaatsen in de
grond bevestigd worden, hoe groter deze afstand tussen de trekkabels des te stabieler zal het
steunpunt zijn.
Printscreens gemaakt uit SCIA 2009 – Normaalkrachten – Combinatie: e.g. + sneeuw
Uit deze plaatjes is goed op te maken dat variant 1 veel grotere normaalkrachten heeft in de
kolom. Dat is niet het enige nadeel, deze constructie zal ook nog eens in de uitvoeren zeer duur
zijn, omdat er 2 trekankers geplaats moeten worden. Wat bij variant 2 (zie figuur 3-26 en 3-28)
niet nodig is omdat hier de trekkabel onder aan de kolom wordt bevestigd.

Figuur 3-26

Figuur 3-25
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Printscreens gemaakt uit SCIA 2009 – Reactiekrachten – e.g. + sneeuw

Figuur 3-27

Reactiekracht kolom: 1953 kN

Figuur 3-28

Reactiekracht kolom: 380,48 kN

Reactiekrachten trekkabels: 787,64 kN
Voordelen variant 2 t.o.v. variant 1:
* minder staal
* geen trekankers
* minder bewerkelijk
Het enige nadeel bij variant 2 zou kunnen zijn dat de trekstang in de ruimte zit, dit is maar om de
14 meter dus valt nog te overzien. De kracht wordt als het waren terug geleid in de kolom:
kracht kolom – 2x kracht trekkabel
1953 – 2x 787,64 = 377,72 kN (komt redelijk overeen met variant 2)
Variant 2
Voor berekening zie bijlage III-k
Variant 3
Voor berekening zie bijlage III-L
Conclusie:
Uit de berekeningen is gebleken dat variant 3 uitgevoerd kan worden met het minste staal, dit
heeft met name te maken omdat er bovenaan de kolom/pyloon een steunpunt wordt gecreëerd. Dit
betekend dat de kolom minder stijf hoeft te zijn en daardoor dus slanker kan worden uitge voerd.
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3.9 VERSC HIL HOEVEELHEID STAAL
Berekening vloeroppervlak ijsbaan:
Middengedeelte: 112*74 = 8288 m2
Bochten: ¼*pie*37^2 =

1075 m2

Totale oppervlakte =

9363 m2

Figuur 3-29

Huidige situatie:

Figuur 3-30

Bij het totaal gewicht aan staal in de huidige situatie (291.006,21 kg) is exclusief het gewicht van
de stalen dakplaten. Dit gewicht is alleen van de toegepaste profielen. Voor de huidige situatie is
(291.006,21/9363) 31kg/m2 vloeroppervlak gebruikt.
Vernieuwde situatie:

Figuur 3-31

Veranderingen t.o.v. de huidige situatie:






Vogelbekspant, trekkabels – voor het afdragen van de krachten die eerst via de midden
kolommen werden afgevoerd, naar de fundering.
Extra kolom (12m) – voor het creëren van een vogelbek spant.
Extra spankabels – deze spankabels zorgen ervoor dat de vakwerkligger niet zal uitknikken
bij windzuiging. De schematisering was in de huidige situatie een ligger op 4 steunpunten
en wordt in de vernieuwde situatie een ligger op 2 steunpunten.
Zwaarder vakwerkspant – Door de krachtsverandering in de constructie ontstaat er een
zeer grote drukkracht in het vakwerk, daardoor moeten de huidige vakwerken (boven de
ijsbaan) worden vervangen.

Totale gewicht, vernieuwde constructie (volgens SCIA): 405.080,05 kg. In de vernieuwde situatie
is (405.080,05/9363) 43 kg/m2 vloeroppervlak gebruikt.
Kortom is er (43-31) 12kg/m2 vloeroppervlak aan staal extra nodig voor het realiseren van variant
1.
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3.10 OPTIE: AANPASS INGEN HU IDIGE KOLOM
Eerste keuze:
Was om de huidige kolommen te laten staan en aan de binnenzijde van het gebouw een nieuwe
kolom voor te zetten.
Voorgevel: HEA 180
Achtergevel: HEB 240
In beide gevallen moeten verstevigingen in de vorm van “schotjes lassen” worden toegepast. 2
kritieke punten: aansluitpunt van horizontale ligger (vogelbekspant), deze wordt namelijk
rechtstreeks aangesloten op de bestaande kolom.
De schotjes die in de bestaande kolommen worden aangebracht zullen de drukkracht die in de
horizontale ligger (vogelbekspant) ontstaat door moeten kunnen geven aan de nieuwe kolom.
De vernieuwde kolom moet zo bevestigd worden aan de huidige kolom, dat deze ook gebruik kan
maken van de zijdelingse steunpunten (om de kniklengte in de zwakke -as te verkorten).
Definitieve keuze:
Er is goed gekeken of dat het haalbaar was om de huidige kolom te laten staan. Dit bleek bij het
detailleren een zeer groot knelpunt. Omdat het bijna niet te realiseren was om een aansluiting te
creëren die de grote drukkracht in de onderregel van het vakwerk door zou kunnen voeren naar de
horizontale ligger van het vogelbekspant. De kracht kan er doorheen worden geleid door
verstevigingen aan bestaande kolom. Of met dikke platen erom heen geleid worden.
Door de huidige kolom in tact te laten zou de gevel beplating kunnen blijven zitten, echter zou ter
plaatste van de kolom de gevelbeplating verwijderd moeten worden. Oftewel, is het handigst de
complete beplating te verwijderen. En dus ook de huidige kolommen vervangen door nieuwe. Want
de huidige kolommen hadden geen constructieve functie, wanneer deze zouden blijven staan.
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3.11 STABIL ITEIT C ONSTRUC TIE

Figuur 3-32

De ijsbaan is in de huidige situatie al stabiel, de stabiliteit wordt verkregen door:
Windverbanden in dak; In het dak zijn UNP liggers toegepast in de vorm van een windverband. Dit
verband loopt helemaal rond, op deze manier gaat het dak werken als een schijf.
Windverbanden in gevel; Nu het dak werkt als een schijf kan het krachten afgeven naar de
windverbanden in de gevel. Deze zijn aangebracht bochten van de ijsbaan en in het midden van de
voor- en achtergevel.
Funderingsstroken; Op de plaatsen waar de windverbanden in de gevel zitten zijn over deze lengte
funderingsstroken toegepast. Om zo alles te laten werken als 1 geheel en de krachten geleidelijk
door te geven naar de palen.
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3.12 SPANKABEL
Voor de juiste keuze welke spankabels van toepassing zijn, moet goed naar de eigenschappen van
de verschillende type spankabels gekeken worden. Hier worden enkele soorten spankabels
genoemd en beschreven:
1. open spiraalkabels
2. kabelstrengen
3. gesloten spiraalkabels
1.Open spiraalkabels
Deze kabels bestaan uit meerdere lagen van dunne, ronde draden. Deze draden worden
vervaardigd uit gegalvaniseerde (Zn/AL) draden of roestvast stalen draden. Een kabelstreng wordt
gevormd door het samenvoegen van dergelijke open spiraalkabels. De aanduiding van een
spiraalkabel verwijst naar het aantal draden in de kabelsectie : vb. een spiraalkabel bestaande uit
37 draden zal beschreven worden als “ 1 x 37” .
Toepassingen: onderspanningen, draad- en randkabels bij membraandaken, draag- of spankabels
in kabelnetten, brugophangingen, balustrades.
2.Kabelstrengen
Kabelstrengen zijn opgebouwd uit een aantal s amengevlochten spiraalkabels of kabelstrengen.
Deze opbouw maakt kabelstrengen zeer flexibel in vergelijking met andere kabels. De aanduiding
van dit type kabel is afhankelijk van het aantal samengevlochten strengen en het aantal draden
per streng. De aanduiding van een kabelstreng bestaande uit 6 strengen telkens opgebouwd
uit 19 draden wordt weergegeven als “ 6 x 19 “. Standaard worden de kabelstrengen gedraaid rond
een stalen kern (SE = StahlEinlage). Om de flexibiliteit van de kabels te verhogen kan de staalkern
vervangen worden door een textielkern (FE = FaserEinlage).
3.Gesloten spiraalkabels
Deze kabels zijn spiraalkabels die omsloten worden door één of meerdere lagen van geprofileerde
draden. Gesloten spiraalkabels worden alleen vervaardigd uit galvanisch verzinkte draden. De Zvormige doorsnede van de geprofileerde draden heeft voor gevolg dat de gesloten spiraalkabel een
glad, gesloten oppervlak heeft en verhinderd zo het indringen van water en / of andere media in de
kabel. Gesloten spiraalkabels hebben een hoog aandeel aan metaalsectie in hun doorsnede en zijn
bijgevolg in staat grotere krachten op te nemen dan de gewone spiraalkabels. Gesloten
spiraalkabels worden aangeduid als “VVS 1”, “VVS 2”,..., waarbij het cijfer het aantal lagen
geprofileerde draden weergeeft.
Toepassingen: onderspanningen, brugbouw en randkabels in kabelnetten.
Kabel verankeringen
De krachten werkend in een kabel worden overgedragen in een structuur d.m.v. eindverankeringen
of tussenliggende verankeringspunten. Deze toebehoren kunnen hetzij opgeperst worden, hetzij
vergoten worden met de kabel of als klem of kous uitgevoerd worden. Het type van verankering is
afhankelijk van het type van de kabel en de doormeter ervan. De onderstaande tabel biedt een
overzicht van de meest gebruikte toebehoren voor de verschillende kabels.
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Figuur 3-33

Technische gegevens
Eigenschappen en richtwaarden
* lineaire thermische uitzetting:

0,012 mm per m en per °C

* specifieke elektrische weerstand:

0,2 W per mm²/m

* elasticiteitsmodulus kabelstrengen met textielkern (FE):

70 - 100 kN/mm²

- kabelstrengen met staalkern (SE):

100 - 125 kN/mm²

- open spiraalkabel:

130 - 170 kN/mm²

- gesloten spiraalkabel:

110 - 140 kN/mm²

Figuur 3-34
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Voorgespannen kabels
Kabels zijn onderhevig aan een natuurlijke rek afhankelijk van hun opbouw en constructie. Hierin
onderscheidt men enerzijds de elastische uitzetting, veroorzaakt door de belasting van de kabe l,
anderzijds de permanente of plastische vervorming.
Plastische vervorming is het resultaat van een wijziging van structuur in de kabel, men spreekt van
het “zetten” van de kabel. De vervorming onder belasting of elastische rek is vooral het resultaat
van 2 factoren :
- de elastische rek van de draden
- de vervorming van de kabel als resultaat van de veranderingen van de structuur ervan binnen de
elastische grenzen (het terugveren).
Bijkomende factoren die de definitieve lengte van de kabel bepalen zijn wijzigingen in temperatuur,
het effectieve belasting geval en eventuele klemmen bevestigd op de kabel. Al deze
lengtewijzigingen kunnen in grote mate vermeden worden door het voorrekken van de kabel. Bij
deze procedure wordt er verschillende keren een welbepaalde belasting op de kabel aangebracht
(voorspanning) telkens gescheiden door een rustfase. Bij de laatste voorspanning wordt de kabel
gemeten en gesneden onder spanning.
Spanners
Om een grote regelbaarheid van het HYEND
vorksysteem
te
bekomen
kunnen
de
vorksystemen uitgebreid worden met een
spansysteem. Dit geheel bestaat uit een
spanhuls, voorzien van linkse en rechtse
binnendraad, en een adaptor, voorzien van
linkse en rechtse buitendraad en een afgeplat
cylindrisch middenstuk. Dit afgeplat gedeelte
laat het gebruik van standaard platte sleutels
toe om de adaptor te verdraaien en dus de
systeemlengte te regelen. De spanners
kunnen in volgende materialen uitgevoerd

Figuur 3-35

worden: Staal warmverzinkt of roestvaststaal.

3.13 FUNDERING
Ook zijn er bij de fundering 2 varianten bekeken, dit om een zo goed en compleet mogelijk beeld
te geven van de mogelijkheden die er zijn. En welke mogelijkheden welke consequenties met zich
meebrengen. Variant 2 zal uitgevoerd worden.
Variant 1
De bestaande kolommen laten staan en aan de binnenzijde een nieuwe kolom te plaatsen met een
lengte van 12 m. Deze nieuwe kolom voldoet al zonder gebruik te hoeven maken van de bestaande
kolom. Deze dient alleen voor de bevestiging. Voor het uitknikken uit het vlak tegen te gaan.
Bij deze variant zal er een excentriciteit ontstaan omdat de krachten niet meer via de bestaande
kolom worden doorgevoerd naar de fundering maar de door de nieuwe, die er voor wordt
geplaatst. Een mogelijke oplossing is: Om (in de werklijn van het vlak) er een paal bij te b oren, op
circa 1m afstand en hierop een balk te maken. Op deze manier zal de kracht verdeeld worden over
de 2 funderingspalen. De meeste kracht zal naar de bestaande paal worden afgevoerd, maar op
deze manier zal er geen moment optreden in de paal t.g.v. d e excentriciteit van de kolom.
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Alleen zal het nog onduidelijk zijn of dat de palen genoeg draagkracht zullen hebben, omdat ze nu
een grotere kracht te dragen krijgt.
Drukkracht op fundering
Huidige situatie
Vernieuwde situatie

voorgevel
110 kN
550 kN

achtergevel
60 kN
450 kN

In de huidige situatie nemen die midden kolommen ongeveer 400 kN op, per kolom. De fundering
aan de voorgevel wordt in de vernieuwde situatie belast met een 5 keer grotere belasting dan
voorheen. De achtergevel 7,5 keer. Over het algemeen kan een funderingspaal van rond 200 mm
makkelijk een kracht van 500 a 600 kN opnemen, mits deze zich in goede draagkrachtige
grondlagen bevindt. Omdat hier verder niks van bekend is zal er niet verder op in worden gegaan.
Variant 2
Bij deze variant zal de huidige kolom vervangen worden door een nieuwe die wel voldoet, of de
bestaande funderingspaal deze kracht op kan nemen zal niet duidelijk worden. Er van uit gaande
dat dit wel het geval is, hoeft er onder de grond niets te gebeuren. Het enigste wat veel extra werk
is, is dat de gevel verwijderd moet worden, omdat deze vast zitten aan de kolommen. Wat bij deze
variant wel beter is, is dat de kniksteunen rechtstreeks aangebracht kunnen worden op de kolom.
Wat voor beide varianten geldt, is hoe de constructie zal reageren bij windzuiging. Uit de
berekening in SCIA is gebleken dat er trekkrachten in de fundering ontstaan.
Trekkracht op fundering
Huidige situatie
Vernieuwde situatie

Voorgevel
-35 kN
-185 kN

achtergevel
-25 kN
-140 kN

In de huidige situatie ontstaat er bij windzuiging een trekkracht in de middelste kolommen van
ongeveer 140 kN per kolom. Deze trekkracht zal dus moeten worden opgevangen door
kleef/wrijving van de paal in de grond. Tevens dient er in de paal een trekstang te zitten die deze
krachten over kan brengen naar de constructie.

3.14 HORIZONTALE STAAF, VOGELBEKSPANT
Algemeen:
Gekeken is wat voor soort constructie de horizontale ligger moest worden, hier worden 2 varianten bekeken.

Variant 1 (figuur 3-36)
Doordat er in de vernieuwde situatie zeer grote
drukkrachten gaan werken in de vakwerkliggers,
was de insteek om de boven- en onderregel te
steunen. Uit berekeningen is gebleken dat de
schuine staaf die op dezelfde hoogte als de
bovenregel zit bijna geen krachten opneemt. In
beide belastingcombinaties neemt deze staaf niet
veel op, dus is deze overbodig geworden. De
krachten die erin zaten kunnen nu worden
afgevoerd door te trekkabel en de staaf
daaronder.
Figuur 3-36
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Variant 2 (figuur 3-37 en 3-38)
Bij deze variant kan de drukkracht in de onde rregel van het vakwerk in dezelfde richting worden
doorgegeven, op deze manier zullen er ook geen extra momenten ontstaan. Ook de
krachtverdeling in de constructie blijkt iets wat gunstiger uit te vallen. Gekozen is voor deze
variant. Door de horizontale ligger in de lengte richting te leggen van de onderregel van het
vakwerk, zal de kracht zo effectief mogelijk in de horizontale ligger komen.

Figuur 3-38

Figuur 3-37

3.15 DOORBUIGING DAK
Doordat de kolommen binnen in het gebouw worden vervangen door trekkabels die de krachten
buitenom opvangen, zal het dak meer gaan doorbuigen dan in de huidige situatie.
In de vernieuwde situatie zal het dak met de belastingcombinatie: eigen gewicht + sneeuw, 300
mm doorbuigen in het midden. Omdat er nu door het weghalen van de kolommen een
overspanning is ontstaan van 74m, voldoet het dak bijna aan de doorbuigings -eis van 0.04*l.
74000*0.04=296 mm (voldoet net niet, huidige doorbuiging is 300 mm, zie figuur 3 -39).
Toelichting:
Voor de doorbuiging van daken zijn niet echt eisen gesteld, het zijn meer richtlijnen. De eis 1/250
van de overspanning is een doorbuiging die als hinderlijk zal worden gezien. Ook zijn er
dakconstructies met bijvoorbeeld lensliggers die aan de onderzijde van zichzelf al gebogen zijn.
Hierdoor is het dus niet waarneembaar of dat het dak doorbuigt of niet. Kortom een dak mag zover
doorbuigen, mits er geen kans ontstaat dat er water op blijft liggen, dus dat er nog steeds
voldoende afschot is.

Figuur 3-39
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Afschot:
Van dakrand naar de nok zit een hoogte verschil van 5m, tussen de dakrand en de nok bevindt
zicht een afstand van 37m, hieronder volgt de volgende formule:
Afschot; huidige situatie: 5000 / 37m = 135 mm/m1
Afschot; vernieuwde situatie: (5000-300) / 37m = 127 mm/m1
Afschot voor daken dient minimaal 16 mm/m1 te bedragen, daar wordt in de vernieuwde situatie
ruimschoots aan voldaan.

32

AFSTUDEERSCRIPTE
Herconstrueren Ireen Wust ijsbaan

3.16 GEVEL/DAK BEPLAT ING
Door het aanpassen van de constructie, waarbij de binnenste kolommen worden opgevangen door
trekkabels die buiten om lopen. Dit wordt ook wel een vogelbekspant genoemd, ontstaan er een
paar kritieke details. Doordat de trekkabels door de dak/gevel- beplating heen gaan.
Dakbeplating:

Figuur 3-40

Warm dak:
Doordat in het vernieuwde ontwerp er dakdoorbrekingen ontstaan is het bijna niet te doen om deze
details waterdicht uit te voeren als het dak koud wordt uitgevoerd. Daarom zullen deze details
ontworpen worden met het oog op een warm dak. Op deze manier zijn de aansluitingen goed
waterdicht te maken. Ook zal dit voordelen hebben voor het leggen van de dakplaten, het zal nu
niet meer uitmaken of dat de kabels in een dal komen of niet. Ook kunnen de afdekkappen op de
kabels goed afgesloten worden. Dit geeft ook een beter regelbaar binnenklimaat, doordat er
minder warmte kan ontsnappen.
Trekkabel aan bovenregel vakwerk:
Rondom de trekkabel wordt bitumen aan gebracht, dat zo het detail waterdicht maakt voor het
water dat van het dak af zal stromen. Om het detail helemaal waterdicht te maken wordt er om de
trekkabel een afdekkapje gelast wat ove r de bitumen geschoven zit.
Verticale kolom, vogelbekspant:
Rondom de kolom wordt bitumen aan gebracht, op dezelfde wijze als bij de trekkabel. En ook hier
wordt een afdekkapje opgelast voor het maken van een waterdicht detail.
Gevel:
Om de warmte goed binnen te kunnen houden zal het alleen isoleren van het dak niet voldoende
zijn, daarom zal ook de gevel worden geïsoleerd. Ook hier zijn door de vernieuwde constructie, 2
doorbraken die waterdicht uitgevoerd moeten worden.
Trekkabel aan onderzijde kolom:
Bij dit aansluitdetail is er voor gekozen om de gevel de eerste meter boven het peil tussen de
kolommen te plaatsen, om zo geen hinder te hebben van de trekkabel. De resterende
gevelbeplating wordt tegen de buitenzijde van de kolom bevestigd.
Horizontale ligger, vogelbekspant:
Hierover zal een afdekkapje gemaakt moeten worden, dat ervoor zorgt dat het water via de
buitenzijde van de gevel naar beneden kan worden vervoerd.
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4

VARIANT B: EEN GEHEEL NIEUW GEBOUW

Bij deze variant hebben we gekeken naar een oploss ing om het dak zonder tussenliggende
steunpunten te overspannen, zonder rekening te houden met de huidige situatie. Echter zal deze
ijshal over dezelfde faciliteiten moeten kunnen beschikken voor zowel kleedkamers, ruimten voor
de ijshal als vierkante meters commerciële ruimten.
ij de afronding van het verslag „variantenstudies‟, is er al besloten om tijdens deze fase verder te
gaan met het uitwerken van een gebogen dak. Dit soort daken is uitermate geschikt voor het
overspannen van grote afstanden omdat er de momenten in de constructie beperkt blijven. De
staal constructie zal voornamelijk op trek en druk belast worden. De boog zal een 400 -meter
ijsbaan met een tribune overspannen. Het uiteinde van de bogen zal worden opgevangen op
betonnen steunberen, op deze manier kun je al je faciliteiten in je gebouw onderbrengen zonder
een extreem breed gebouw te creëren.
De bogen zullen op een afstand van 11 h.o.h. geplaatst worden, hiertussen zullen profielen komen
welke het dak gaan dragen dat bestaat uit stalen dakplaten. Deze dakplaten krijgen verschillende
krachten te verwerken, naast het feit dat ze zichzelf moeten dragen, zal er in de winter een laag
sneeuw op het dak komen waardoor de dakplaten extra door willen gaan buigen. Echter kan het
ook voor komen dat de wind zo over het dak blaast dat deze het dak omhoog wil trekken, hiermee
rekening houdend zullen de dakplaten op een adequate manier aan de secundaire dakliggers
bevestigd moeten worden. Deze secundaire liggers kunnen in ongunstige gevallen op druk en een
buigend moment belast worden, hier zal deze ligger ook op berekend worden. Een probleem wat
hier op kan gaan treden is de mogelijkheid op uitknikken van de ligger. Dit probleem kan opgelost
worden de dakplaten zodanig aan de secundaire liggers te bevestigen dat de dakplaten de
kniklengte van de liggers verkorten.

Figuur 4-1

In figuur 4.1 ziet u een overzicht van schattingsregels voor overspanningen in staal. Zoals reeds
naar voren is gekomen zal in deze variant een ruimtelijk vakwerkconstructie in een gebogen
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toestand bekeken worden. In het figuur is dan terug te vinden dat een ideale hoogte van de gehele
boog word omschreven door de vergelijking 4.1, en de hoogte van het vakwerk wordt omschreven
door vergelijking 4.2.

Vergelijking 4-1

Vergelijking 4-2

De waarden uit bovenstaande formules zijn meegenomen in het ontwerp van de boogconstructie.
De totale hoogte van de constructiehartlijn wordt daarmee 10,4 meter, en de interne hoogte van
de boog zal 2,4 meter zijn. De vakken in de boog zullen ook een gemiddelde breedte krijgen van
2,4 meter. De dakplaten zullen meerdere velden overspannen, om maximaal profijt te behalen uit
capaciteiten, de secundaire liggers hieronder zullen net als de vakken een onderlinge afstand
krijgen van 2,4 meter.

4.1 STABIL ITEIT
Een gebouw zal altijd stabiel uitgevoerd moeten worden. De stalen bogen zullen in hun eigen vlak
in ieder geval stabiel zijn, ook in combinatie met de betonnen steunberen zal dit niet voor
problemen zorgen. Echter loodrecht op de stalen bogen is het gebouw niet stabiel, dit probleem
wordt opgelost door gebruik te maken van twee winden verbanden in het dakvlak, en een windbok
aan te brengen tussen de steunberen. De positionering van deze windverbanden en windbokken
zijn aangegeven in bijlage IV a. De hiervoor genoemde windverbanden en windbokken zullen
maximaal in actie komen bij een winddruk op de kopse kanten van het gebouw, en de
bijbehorende windwrijving over het dak. In hoofdstuk 2 is hier verder nog niet op ingegaan,
daarom worden deze krachten hier verder uitgewerkt. Figuur 4.2 is een weergave van de
doorsnede van de ijshal in deze variant.

Figuur 4-2

4.1.1 WINDDRUK OP DE KOPGEVEL
In tabel 4.1 zijn de wrijvingscoëfficiënten volgens de EuroCode terug te vinden, aan de hal zitten
op een aantal plaatsen kleine uitsteeksel waardoor er gerekend wordt met een C fr van 0,04. De
winddruk op de kopse gevel en de windzuiging aan de gevel die hier evenwijdig aan loopt mogen
worden gehaald uit de gegevens van hoofdstuk 2. In tabel 4-2 zijn alle van toepassingzijnde C pe/fr
waarden terug te vinden.
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Tabel 4-1

Oppervlakken
Glad (bijvoorbeeld staal, glad beton)
Ruw (bijvoorbeeld ruwe beton, beteerde boorden)
Zeer ruw ( bijvoorbeeld rimpels, ribben, kronkelingen)

Wrijvingscoëfficiënt C fr
0,01
0,02
0,04

Tabel 4-2

Gevel / dakvlak
Kopgevel
Achtergevel
Zijgevels
Dakvlak

C-waarden
C pe = +0,7
C pe = -0,3
C fr = 0,04
C fr = 0,04

De totale windbelasting op de verschillende vlakken ziet er dan als volgt uit

4.1.2 BEREKEN ING W INDVERB ANDEN
De windbelastingen op de kop- en achtergevel zullen voor de helft naar het dak worden afgedragen
alvorens deze naar de fundering zal gaan. De andere helft van de belasting zal wel direct aan de
fundering onder deze gevel overgedragen worden. Om de windverbanden uit te rekenen is het
nodig te weten wat de winddruk + windwrijving over het dak per meter van het gebouw is. Het
totale oppervlak van de kopgevel is 1155 m2, dit betekend dat er totaal 577,5 m2 x (0,49+0,21) =
404,5 kN aan winddruk op de kop- en achtergevel wordt uitgeoefend. Het gebouw heet een lengte
van 90m waardoor er per meter 4,5 kN winddruk komt. De lengte van het dak is 190 meter
waarover een windwrijving van 0,04 kN waait, wat neerkomt op een belasting van 7,6 kN, samen
met de 4,5 aan winddruk op de kop- en achtergevel komt er dus op het dak een belasting van
12,1 kN/m over een booglengte van 87,5 meter, deze kracht wordt via twee windverbanden naa r
de fundering gebracht, de windverbanden moeten daardoor berekend worden op een kracht van
6,05 kN/m. Een windverband is 9,72m breed. In figuur 4-3 is dit schematisch weergegeven, en
blijkt direct dat er 5 puntlasten zijn te benoemen.

Figuur 4-3

De hoek tussen de drukregel en de
schoren van de windverbanden is
48,28 0. De krachten in de schoren
zijn nu te berekenen door de
drukkracht in de regel te delen door
de cosinus van de hoek. Wanneer
deze kracht bekend is kan het
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benodigd oppervlak van de schoren berekend worden, alsmede de benodigde b outen waarmee
deze schoren vastgezet dienen te worden.

In bijlage IV b ziet u hoe deze krachten verder op het wind verband aangrijpen, en welke krachten
er in de schoren komen. De wind verbanden zullen uitgevoerd worden met hoeklijntjes, deze zullen
minder doorhangen als gevolg van hun eigen gewicht.

4.1.3 BEREKEN ING W INDBOKKEN
Op het uiteinde van het windverband komt een winddrukkracht van 264,6 kN, deze kracht zal via
windbokken in de gevel naar de fundering afgedragen moeten worden. Naast deze kracht komt
hierbij ook nog de windwrijving langs de gevel bij. Het gevel vlak is 7 meter hoog, hiervan wordt
de helft direct aan de fundering afgedragen. De windwrijving die een windbok op moet nemen is de
helft van de lengte van het gebouw, wat neer komt op een lengte van 95 meter x 3,5 meter
gevelhoogte x 0,028 kN/m2 windwrijving = 9,31 kN. Het windbok in de gevel moet hierdoor
gedimensioneerd worden op een kracht van 264,6 + 9,3 = 273,9 kN. Het windbok heeft een
hoogte langs de gevel van 8,04 meter, hie rdoor komt een kracht van 374,86 kN in een enkel
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windbok. Hiervoor is een oppervlak voor nodig van 735,0 mm2 . Deze schoren kunnen uitgevoerd
worden met hoeklijntjes 100x50x8mm, en moeten met 3 M24 bouten worden bevestigd.

4.2 BEREKEN ING SEC UNDA IRE ELEMENTEN
Naast de boogconstructie zijn een aantal secundaire liggers noodzakelijk om een constructief
verantwoord dak te creëren. Tussen de bogen zullen liggers komen welke de dakplaten moeten
dragen. De berekening van deze secundaire elementen vindt u terug in deze paragraaf.

4.2.1 BEREKEN ING DAKPLA TEN
De dakplaten zullen op liggers bevestigd worden, welke om de 2,4 meter in de constructie
aanwezig zijn. Het dak zal zichzelf met daarbij variabele belastingen moeten kunnen dragen, het
zal geen dak zijn dat toegankelijk is voor bezoekers, enkel zal rekening gehouden moeten worden
met het beloopbaar zijn voor onderhoudsmedewerkers. Uit tabel 4-3 blijkt dat een profiel SAB 58
KD/945 met een dikte van 0,75 mm. voldoende is om bij een overspanning van 2,4 meter te
voldoen. Een plaat met een dikte van 0,63 mm. zou ook voldoen, onze windzuiging is echter hoger
dan de aangegeven 0,85 kN/m2.

Tabel 4-3

4.2.2 BEREKEN ING GORDINGEN
De gordingen komen tussen de boogconstructies te hangen, en zijn bedoeld om de dakplaten op te
bevestigen. Deze dakplaten moeten over de koppelstukken van de bogen lopen. Hierdoor zal de
bevestiging van de gordingen boven de boog komen te liggen. Uit praktische overwegingen met
betrekking tot de bevestiging op de bouwplaats zal de verbinding scharnierend uitgevoerd worden.
De gordingen zullen gemiddeld 2,4 meter dakvlak te dragen krijgen per strekkende meter. Op deze
elementen kunnen naast de permanente belasting uit de dakplaten ook veranderlijke belastingen
uit sneeuwdruk en winddruk, -zuiging komen. De betreffende belastingen worden in tabel 4-4
beschreven. Er zijn nu twee mogelijk belastingcombinaties die de grootste kracht op de gording
overbrengen. Dit kan windzuiging met overdruk in het gebouw in combinatie met het eigen gewicht
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van de constructie zijn, of het eigen gewicht van de constructie met een herverdeelde
sneeuwbelasting.
Tabel 4-4

Omschrijving
Eigen gewicht ligger + dakplaten
Sneeuw (herverdeelde belasting)
Windzuiging + overdruk in het gebouw
Windzuiging + onderdruk in het gebouw

Kracht / meter
0,72 kN/m
0,86 kN/m
-2,09 kN/m
-0,85 kN/m

q d,1= 1,0 x 0,72 + 1,5 x -2,09 = -2,415 kN/m
q d,2= 1,35 x 0,72 + 1,5 x 0,86 = 2,262 kN/m
Uit voorgaande twee berekeningen blijkt dat indien er een grote storm woedt er harder aan het dak
getrokken wordt, dan erop wordt gedrukt door een grote sneeuwbelasting. Deze waarde wordt
vervolgens in twee formules ingevoerd om te onderzoeken wat de benodigde stijfheid en sterkte
van de ligger moet zijn.

Het kokerprofiel 200*120*11 voldoe t aan deze voorwaarden met een W y van 326*10 3mm3, en een
Iy van 3260*10 4mm4. Op deze koker zal een kopplaat met een lip gelast worden om deze te
bevestigen aan de boogconstructie.

4.2.2.1

BOUTBEREKENING

De bout in de verbinding moet een verticale kracht van 10,29 kN overbrengen vanuit de gording
aan de boogconstructie. Door deze kracht wordt de bout op een afschuifkracht belast. De
afschuifweerstand, Fv,rd van een bout wordt omschreven door onderstaande formule.

4.2.2.2

LIPBEREKENING

De lip zal een afmeting krijgen van 110 x 70 mm, het boutgat zal op een afstand van 77,1 mm van
het midden van de kopplaat komen. De gording zal een normaalkra cht ter plaatse van het
scharnier overbrengen op de boogconstructie, deze kracht zal in de lip voor een moment zorgen.
De positie van de lip en de ligger zijn afgebeeld in figuur 44. Het verkregen moment zal opgevangen moeten worden
door de las waarmee de lip aan de kopplaat van de gording
vast zit. In het meest extreme geval komt er een kracht van
10,29 kN op de verbinding door de afstand van 77,1mm.
zorgt dit voor een moment van 0,79 kNm. Hierbij wordt
aangenomen dat de kopplaat een dikte van 20 mm. nod ig
heeft. Dit moment moet door de lasverbinding worden Figuur 4-4
opgevangen doordat er daar een tegengesteld moment
gecreëerd kan worden. De rekenwaarde voor de schuifweerstand die de las op kan nemen kan door
onderstaande vergelijking worden omschreven.
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De las kan over een lengte van 70 mm worden aangebracht, aan weerszijde van de lip. De
minimale kieldoorsnede van een las bedraagt 4mm. dit is de afstand gemeten vanuit de verbinding
loodrecht op de las. Hierdoor is er een nuttig lasoppervlak van 70x2x4mm. wat neerkomt op een
oppervlak van 560 mm2. In het meest extreme geval zou de gehele 560 mm2 plastisch benut
worden om de kracht over te dragen, waardoor de las een kracht van 560 x 408,96 = 229 kN op
zou kunnen nemen. Deze kracht zal aangrijpen op een afstand van 0,035 m boven het draaipunt
van het moment dat veroorzaakt wordt door de kracht van de bout. Hierdoor kan de las een
maximaal moment opnemen van 229 x 0,035 = 8,0 kNm. Dit moment en duidelijk groter dan het
optredende moment van 0,79 kNm, waardoor dit onderdeel van de verbinding voldoet.
Het optredende krachten moeten ook door de lip zelf opgenomen kunnen worden, enerzijds wordt
de lip door een afschuifkracht belast ter plaatse van de boutverbinding. Anderzijds treed er zoals
hiervoor berekend is een moment in de lip, die de lip moet opnemen. De kracht vanuit de bout is
10,29 kN welke op een oppervlak van 16mm van de bout x de dikte van de lip opgenomen moet
worden. De te gebruiken staal kwaliteit is S355. Met deze gegevens is te bepalen wat de minimale
dikte van de lip moet worden.
tlip= 10290 N / (355 N/mm2 x 16mm) = 4mm. minimaal.
Het moment van 0,79 kNm zal opgenomen worden door de W y van de plaat.
W y,ben = 0,79 kNm / 355 N/mm2 = 2225 mm3
W y,optredend = 1/6 * tlip * h 2 = 1 /6 * 4 * 70 2 = 3266,67 mm3
W y,ben < W y,optredend

4.2.2.3



VOLDOET

BEREKENING KOPPLAAT

In werkelijkheid zal de kracht in de las nooit plastisch worden, en altijd als elastisch beschouwd
mogen worden. De maximale spanning die in de las zal komen kan met de onderstaande
vergelijking worden omschreven.

Mmax=1,916x0,01783 = 0,034kNm.
W y,ben=0,034 x 10 6/355= 96,27mm3
Deze W y moet worden opgenomen door de kopplaat, omdat deze
krachten een piek in het midden van de plaat veroorzaken, wordt
slechts de helft van de breedte van de plaat meegenomen in de
berekening om tot een dikte van de kopplaat te komen. Hierdoor
gaat de onderstaande formule gelden.
Figuur 4-5

96,27=1/6 x 60 x t 2
Uit deze berekening blijkt dat de kopplaat een dikte heeft van 10mm. doordat eerder een dikte van
20mm. is aangenomen zullen alle waarden positiever uitvallen.
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De kopplaat wordt met eenzelfde las aan het kokerprofiel gelast, hierboven is reeds gebleken dat
aan de bovenzijde een kracht van 1,916 kN door de las van de kopplaat een het kokerprofiel moet
worden overgedragen. De las heeft eveneens een keeldoorsnede van 4 mm, de meewerkende
breedte van de kopplaat is hierboven als 60mm aangenomen, en zal dus ook hier voor 60mm
meewerken. Het lasoppervlak komt hiermee op 60 x 4 = 240 mm2. met een weerstand van 408,96
N
/mm2 kan deze las een kracht opnemen van 98,15 kN, ruim voldoende om de maximale kracht op
te nemen.

4.3 BEREKEN ING KOPPEL ING IN DE BOOG
De boog is met een overspanning van zo‟n 84 meter te groot om als geheel naar de bouwplaats te
vervoeren, en zal daarom in een aantal segmenten opgedeeld worden welke allen vervoerbaar zijn.
Op de bouwplaats worden de verschillende onderdelen aan elkaar gekoppeld met
boutverbindingen, aangezien deze betrouwbaarder uit te voeren zijn in de buitenlucht van een
lasverbinding. De verbinding wordt uitgevoerd door een kraag op de buis te lassen waarin
voldoende boutgaten zijn voorgeboord om de maximaal optredende kracht op te vangen. De
bovenbuizen en de onderbuis worden op verschillende krachten belast, in de bovenbuis komt een
maximale trekkracht van 291 kN, welke door 6 M12 bouten met kwaliteit 8.8 opgevangen kunnen
worden. De kragen dienen met een keeldoorsnede van de las van 4 mm. aan de buizen worde
gekoppeld. De onderbuizen worden belast op een maximale trekkracht van 479 kN, welke door 8
M12 bouten met kwaliteit 8.8 opgevangen kan worden. Eenzelfde las als hiervoor is aangegeven is
ook hier voldoende op de kracht over te brengen naar de buis. In bijlage IVc zijn de berekeningen
terug te vinden waar deze waarden worden verantwoord.

4.4 KOPPELING BETONBOOG OP STEUNBEER
De betonboog wordt aan de uiteinde bevestigd op een
betonnen steunbeer, deze ve rbinding wordt op eenzelfde
manier uitgevoerd als de koppelingen tussen de verschillende
boogelementen.
De
gehele
einddoorsnede
van
de
boogconstructie dient opgevangen te worden door het beton,
dit oppervlak is reeds dusdanig groot dat er niet gewerkt hoeft
te worden met een hoge sterkte beton en zelfs C25/30 zal
voldoen.
De grootst aanwezige drukkracht loodrecht op de steunbeer
zal 688,8 kN zijn. Doordat de krachten op drie afzonderlijke
punten op de steunbeer aan zullen grijpen komt er naast een Figuur 4-6
normaalkracht ook een moment in de beton doorsnede van
798,79 kNm. Het oppervlak van het uiteinde van het ruimtelijk vakwerk is 2,88 m2. De drukkracht
hierop zal voor een spanning zorgen van 0,24 N/mm2 zorgen.
Echter ter plaatse van de steunpunten is deze kracht nog
geconcentreerd op een klein oppervlak. De kracht wordt vanuit
de boog met drie kragen aan de buiseinde op de steunbeer
bevestigd. De twee buizen boven in het vakwerk geven een
kleinere drukkracht dan de buis onder in het vakwerk. Boven
komt er maximaal een kracht van 155,91 kN op de steunbeer,
deze kracht komt in de buitenste bogen voor zoals te zien is in
figuur 4-6. Het oppervlak van de kraag is
.
Hierdoor is de spanning direct onder de kraag 4,96 N/mm2. Bij de
buis onder in het vak werk komt een maximale drukkracht van
532,26 kN, deze zorgt met een kraag van 110 mm voor een
spanning van 14,0 N/mm2. Deze spanning voldoet aan de eis dat
Figuur 4-7

C25/30 maximaal 15 N/mm2 op kan nemen.
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5

CONCLUSIE

In deze conclusie wordt een samenvatting gegeven van de beide varianten met hun voor- en
nadalen. Indien er vanuit gegaan wordt dat voor beide varianten de huidige situatie het
uitgangspunt is, zal er in beide gevallen gesloopt moeten worden, echter bij variant B rigoureuzer
dan bij variant A. Hiernaast hangt alles ook af van arbeidsuren en bewerkingskosten. Bij variant A
zal er op de bouwplaats steeds rekening gehouden dienen te worden met dat deel van de
bebouwing wat blijft staan. Bij variant B kan het gehele dak als bouwpakket op de bouwplaats
aankomen en hoeft er slechts gemonteerd te worden.

5.1 VARIANT A
Deze variant is materiaal besparend, is ook zo ontworpen dat er zoveel mogelijk onderdelen
behouden kunnen blijven. Door dit principe zijn er vogelbekspanten toegepast om zo de bestaande
dak constructie omhoog te houden. Hierdoor worden zwaardere vakwerken toegepast worden en
de gehele vogelbekconstructie (inclusief trekkabel), door deze aanpassingen wordt het totaal
gewicht 12 kg meer per m2 vloeroppervlak. In de huidige situatie was dit 31 kg/m2.
Op deze manier zal de vorm van de ijsbaan, oftewel het uiterlijk grotendeels behouden blijven.
Deze variant zal wel bewerkelijk zijn, omdat dit project te zie is als een renovatie project. Dit
betekend dat de arbeidsuren hoog zullen zijn.

5.2 VARIANT B
Wordt deze variant op dit moment door de directie van de ijshal bekeken, dan zal deze variant niet
snel een voorkeur krijgen. Het gehele dak zal gesloopt moeten worden, en er is geen rekening
gehouden met het hergebruiken van materialen. Het ontwerp is wel zo gemaakt dat de bestaande
commerciële ruimten op eenzelfde manier in het geheel ingepast kunnen worden.
Indien deze variant in een eerder stadium beschouwd zou zijn geweest, heeft het als voordelen dat
het dak zowel de ijsbaan, als de commerciële ruimten zal overkappen. Hiernaast is er eveneens
rekening mee gehouden dat er een tribune van 135 meter gerealiseerd kan worden.
De totale hoeveelheid staal per m2 ligt lager dan in variant A. Om een oppervlak van 189,6 bij 85
meter te overspannen is 417105,5 kg staal gebruikt. Dit komt neer op een gewicht van zo‟n 26
kg/m2.
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6

NAWOORD

In de afgelopen 20 weken die wij met ons afstuderen bezig zijn gewest, zijn er verschillende
problemen op ons pad gekomen. Van hoe worden belastingen precies in de nieuwe Europese
normen uitgelegd, tot aan het ons eigen maken van een 3-d rekenprogramma als Scia-engeneer.
Ook zijn wij constructieve problemen tegen gekomen, welke uitgezocht werden om tot een
conclusie te komen hoe het opgelost kon worden. Door op deze manier bezig te zijn met dit project
hebben wij onze kennis verbreed op een groot aantal vlakken, terwijl wij op andere vlakken een
verdiepende kennis hebben opgedaan.
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8

BIJLAGEN

BIJLAGE II-A

SNEEUWBELAST ING
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BIJLAGE II-B

TABEL LEN BEL AST INGC OMBINAT IES
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BIJLAGE III-A

BERE KEN ING VAKWERK, DIAGONAAL
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BIJLAGE III-B

VAKWERKL IGGER
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BIJLAGE III-C
WINDZU IGING

TOETSING ONDERREGEL HUIDIG VAKWERK (20M) BIJ
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BIJLAGE III-D
WINDZU IGING

TOETSING ONDERREGEL HUIDIG VAKWERK (34M) BIJ
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BIJLAGE III- E
TOETS ING ONDERR EGEL VERN IEUWD VAKWERK (20M)
BIJ W INDZU IG ING
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BIJLAGE III-F

TOETS ING ONDERREGEL V AKWERK OP WIN DZU IGING
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BIJLAGE III-G

KOLOM VOGELBEKSPANT
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BIJLAGE III-H

BERE KEN ING TREKKA BELS
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BIJLAGE III- I

LASBE REKEN ING TRE KKABELS
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BIJLAGE III-J

B EREK EN ING E IGEN FREQUENTIE TREKKA BELS
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BIJLAGE III-K

HOR IZONTALE DRUKST AAF VOGELBEKSPANT
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BIJLAGE III-L
VAKWERK

BEREKEN ING,

BOUTEN

ONDER-

EN

BOVENREGEL
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BIJLAGE III-M

BOUTBEREK EN ING
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Herconstrueren Ireen Wust ijsbaan

BIJLAGE III-N

2-D DETA ILS
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BIJLAGE III-O

3-D DETA ILS
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BIJLAGE III-P

OVE RZ IC HTSTEKEN ING
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BIJLAGE IV-A

POS IT IONER ING W INDVER BANDEN BOOGC ONSTRUC TIE
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BIJLAGE IV-B

B EREK EN ING KOPPELING BU IZEN IN DE BOOG
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BIJLAGE IV-C

AANSLU ITDETA ILS GORDING AAN BOOG
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BIJLAGE IV-D

DETA ILS KRAGEN OP DE BOOG
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BIJLAGE IV-E

WERKPLAATSTEK EN ING
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BIJLAGE IV-F

OVERZ IC HTSTEKEN ING HAL MET BOOGCONSTRUC TIE
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