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Voorwoord

Voorwoord
Dit rapport omvat de eindscriptie ter afronding van de master Architecture, Building and Planning met als
mastertrack Structural Design aan de Technische Universiteit van Eindhoven.
Op voorhand vond ik het belangrijk om tijdens het afstuderen een uitdagend onderwerp te behandelen
dat zowel innovatief als actueel en maatschappelijk relevant is. Daarnaast wilde ik ook graag aan iets
werken dat tijdens het reguliere curriculum van de opleiding nog niet eerder aan bod was gekomen. Twee
extra voorwaarden volgden uit de tijdens de master opgestelde competenties, namelijk het aannemen van
een ontwerpende houding en het leren werken met eindige-elementenmethode software. Met deze eisen
in gedachte ben ik uiteindelijk via ABT met het thema explosiebestendige gevels in aanraking gekomen.
Ze boden me tevens de gelegenheid om er op af te studeren. Het onderwerp sprak me direct aan en leek
goed bij mijn interesses aan te sluiten.
Op dat moment was mijn kennis over bommen, het fenomeen explosies en hoe explosiebestendig te
bouwen beperkt tot de beelden die ik wel eens voorbij zag komen in de krant of op het journaal. Ook was
de kennis over glas als constructief bouwmateriaal gering. Al met al bood het onderwerp voldoende
uitdaging om me er tijdens het afstudeertraject in te verdiepen.
Omdat bijna alle stof echter nieuw voor me was, is gedurende het afstudeerproject veel aandacht besteed
aan de onderzoeken en diverse literatuur die over het onderwerp zijn gepubliceerd. Het bleek uiteindelijk
niet het makkelijkste onderwerp, iets wat resulteerde in een langer traject dan aanvankelijk gepland. Ik
heb gedurende het proces desondanks enorm veel geleerd en geprobeerd om me een onbekend gebied
eigen te maken.
Het eindresultaat in de vorm van deze scriptie was nooit tot stand gekomen zonder de begeleiding, kennis
en adviezen van de leden van de afstudeercommissie. Om te beginnen wil ik dan ook mijn dank betuigen
aan de docenten prof. Frans Soetens, prof. Akke Suiker en ir. Dianne van Hove voor de sturing, adviezen,
kritische blikken en commentaar die zij gedurende mijn afstuderen boden. Ik heb de samenwerking altijd
als prettig ervaren.
Tevens wil ik ABT bedanken en in het bijzonder ir. Erwin ten Brincke voor het beschikbaar stellen van een
afstudeerplek en het aandragen van het onderwerp. De enthousiaste, motiverende begeleidingen en
vakinhoudelijke kennis hebben me gedurende het proces enorm geholpen en nieuwe inzichten gegeven.
Ook wil ik dr. Chiara Bedon van de Università degli Studi di Trieste in het bijzonder bedanken voor de
waardevolle hulp en bijdrage tijdens het numerieke onderzoek.
Ten slotte wil ik mijn familie, vrienden en medestudenten bedanken voor hun interesse en steun.

Jean-Paul Frencken
Eindhoven, september 2013
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Samenvatting

Samenvatting
In de laatste decennia is een duidelijke trend waarneembaar van grootschalige terroristische aanslagen
gericht op de gebouwde omgeving. Met name moderne gebouwen zijn door het vele glas in de gevel erg
kwetsbaar voor dergelijke gebeurtenissen. Doorgaans zijn de conventionele gevels niet in staat deze
bijzondere belasting te weerstaan, met veel schade en slachtoffers tot gevolg.
Aangezien de gevel de eerste barrière tegen het gevaar vormt en daardoor als eerste de volledige belasting
te verduren krijgt, is het constructief gezien interessant om onderzoek naar explosiebestendige gevels te
verrichten. Het gedrag en de prestaties van gevels onder explosiebelasting zijn tot op heden echter
nauwelijks bestudeerd. Dit heeft tot de volgende doelstelling geleid:
‘Onderzoeken wat het gedrag en de prestatie van een conventionele gevel ten tijde van een explosie zijn, met als
uiteindelijk doel deze gevel met behulp van innovatieve constructieve methoden en technieken te verbeteren en te
optimaliseren zodat een ontwerp ontstaat dat op een efficiëntere wijze (hogere) explosiebelastingen kan weerstaan.’
Om deze doelstelling te behalen is in dit afstudeerwerk een aluminium vliesgevel beschouwd die fictief op
een standaard stalen hoofddraagconstructie is gemonteerd. De gevel is opgebouwd uit een met PVB-folie
gelaagde glasconfiguratie die met constructieve siliconenvoegen aan de stijlen en regels, bestaande uit
aluminium kokerprofielen, wordt verbonden.
In een numeriek 3D model is één verdiepingshoge beuk van de gevel gemodelleerd met behulp van beam
en composite shell elementen en een benadering van de siliconenvoeg met equivalente elastische discrete
veren. De dynamische respons (in de vorm van vervormingen en inwendige krachten) ten gevolge van zes
variërende explosiebelastingclassificaties is door middel van een fysisch en geometrisch niet-lineaire
expliciete analyse berekend. Op basis van drie opgestelde bezwijkcriteria – het overschrijden van de
maximale schuifspanning in de siliconenvoegen, de maximale hoofdspanningen in de glasruiten en de
uiterste rek in de aluminium kokerprofielen – is uiteindelijk de weerstand van de gevel bepaald.
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de aluminium vliesgevel in staat is weerstand te bieden
aan een gereflecteerde piekoverdruk van maximaal 50 kPa en een gereflecteerde impuls van maximaal 284
kPa*ms. Bij hogere explosiebelastingen zullen als eerste de maximale schuifspanningen in de
siliconenvoegen worden overschreden, wat betekent dat de glasruit uit de gevel losraakt en de
achterliggende ruimte in wordt geblazen.
Daarnaast is de gevel verbeterd om ook hogere explosiebelastingen (GSA Level D classificatie) te kunnen
weerstaan. Een adequate optimalisatietechniek is gevonden door de gevel te voorzien van een
‘kreukelzone’ in de vorm van dunwandige geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen (crash absorbers)
tussen de vloer en de uiteinden van de stijlen te introduceren.
De resultaten van het uitgevoerde verkennende EEM onderzoek laten zien dat deze verbindingen door
axiaal te bezwijken in staat zijn een aanzienlijke hoeveelheid energie plastisch te dissiperen en daarmee de
spanningen in de verschillende gevelcomponenten en de krachten werkend op de achterliggende
constructie te reduceren.
Desondanks is zowel aanvullend numeriek als experimenteel onderzoek noodzakelijk om het gedrag van
de aluminium vliesgevel onder explosiebelasting nauwkeuriger te kunnen bestuderen. Met name het
modelleren van het bros bezwijkgedrag van gelaagde glasruiten en het beproeven van de beschouwde
energiedissiperende verbindingen is ten zeerste aan te bevelen.
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Summary

Summary
Over the past few decades, the number of large-scale terrorist bomb attacks against the built environment
has increased considerably. Modern buildings often employ large quantities of glazed facades which are
particularly vulnerable to explosions. The conventional facades are usually unable to withstand the shock
waves produced by explosions which causes great damage and many casualties.
The building envelope functions as the first barrier against an explosion and thus is the first part of the
building that is exposed and subjected to the full blast loading; therefore, it is interesting to conduct
structural research into blast-resistant facades. The behaviour and performance of facades under blast
loading have hardly been studied. This has led to the following research objective:
‘To investigate the behaviour and performance of a conventional facade during an explosion and, as eventual
objective, to improve and optimize this facade using innovative structural methods and techniques in order to obtain
a design that is able to resist (higher) blast loads in a more efficient way.’
To accomplish this research objective, an aluminium curtain wall, which is mounted on a standard steel
load-bearing structure, is studied in this graduation project. The facade is composed of laminated glass
panes with a PVB interlayer, which are connected to a supporting frame of rectangular hollow aluminium
mullions and transoms by means of a bead of structural silicone sealant.
In a numerical 3D model, a one-storey bay of the facade is modelled, consisting of beam and composite shell
elements and an approximation of the silicone sealant with equivalent elastic discrete springs. The
dynamic response (deformations and internal forces) as a result of six varying blast load classifications is
obtained by means of a geometrical and physical non-linear explicit analysis. Eventually, the load-bearing
capacity of the facade is determined, based on the following three failure mechanisms: the exceeding of the
maximum shear stresses in the silicone joints, the maximum principle stresses in the glass panes and the
ultimate strain in the aluminium sections.
From the results, it can be concluded that the aluminium curtain wall has sufficient resistance to withstand
a maximum reflected peak pressure of 50 kPa and a maximum reflected impulse of 284 kPa*ms. When the
facade is exposed to higher loading, the governing failure mechanism is the failure of the silicone sealant
due to exceeded shear stresses, resulting in the pull-out of the glass panes from their frame.
Finally, the facade is enhanced to be capable of resisting higher blast loads (GSA Level D classification).
An adequate mitigation technique is applied by introducing crash absorbers between the floor and the
frame corners of the facade in the form of thin-walled aluminium extrusions.
The results of the conducted exploratory FEM research show that these devices are able to dissipate a
substantial amount of energy through axial crushing. Consequently, they provide interesting benefits in
the global behaviour of the curtain wall, since the stresses in the various components of the facade and the
forces transmitted to the structural backup are reduced.
Nevertheless, a considerable amount of both numerical and experimental research is required to study the
behaviour of the aluminium curtain wall subjected to blast loading more accurately. Especially modelling
the brittle failure of laminated glass and experimental testing of the applied energy dissipating devices
under blast loading are highly recommended.

ix

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
VOORWOORD ........................................................................................................................................................... V

SAMENVATTING ...................................................................................................................................................VII

SUMMARY ...............................................................................................................................................................VII

INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................. IX

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN ......................................................................................................................... XV

HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE
1.1

Historie .............................................................................................................................................................. 19

1.2

Huidig ............................................................................................................................................................... 20

1.3

Probleemstelling .............................................................................................................................................. 20

1.4

Doelstelling ....................................................................................................................................................... 21

1.5

Project- en verslagopbouw ............................................................................................................................. 22

HOOFDSTUK 2: EXPLOSIES, BLAST EN GEBOUWINTERACTIE
2.1

Inleiding ............................................................................................................................................................ 23

2.2

Soorten terroristische bomaanslagen ............................................................................................................ 23

2.3

Historisch overzicht bomaanslagen .............................................................................................................. 24

2.4

Risico en veiligheid.......................................................................................................................................... 27

2.5

Gebouwschade ................................................................................................................................................. 27
2.5.1

Directe air blast effecten ........................................................................................................................ 27

2.5.2

Voortschrijdende instorting .................................................................................................................. 27

2.6

Letsel.................................................................................................................................................................. 28

2.7

Soorten explosies ............................................................................................................................................. 29

2.8

Explosie-effecten .............................................................................................................................................. 30

2.9

Explosieclassificatie ......................................................................................................................................... 31

xi

Explosiebestendige gevels

2.10 Explosielocatieclassificatie .............................................................................................................................. 31
2.11 Explosieven classificatie .................................................................................................................................. 32
2.12 Toegepaste bommen ........................................................................................................................................ 32
2.13 TNT equivalent ................................................................................................................................................ 32
2.14 Blast ................................................................................................................................................................... 32
2.14.1 Blast golven ............................................................................................................................................. 33
2.14.2 Blast parameters ..................................................................................................................................... 34
2.14.3 Dynamische druk ................................................................................................................................... 35
2.14.4 Blast parameter grafieken...................................................................................................................... 36
2.15 Interactie tussen blast en constructie............................................................................................................. 37
2.15.1 Belasting op een oneindig groot vlak .................................................................................................. 37
2.15.2 Reflectiehoek ........................................................................................................................................... 38
2.15.3 Blast belasting op een gebouw.............................................................................................................. 40
2.16 Blast distributie ................................................................................................................................................ 42

HOOFDSTUK 3: EXPLOSIEBESTENDIGE GEVELS
3.1

Beschermen van de gebouwschil ................................................................................................................... 45

3.2

Ontwerprichtlijnen voor explosiebestendige gevels ................................................................................... 45

3.3

Glassoorten ....................................................................................................................................................... 47
3.3.1

Ongehard vlakglas ................................................................................................................................. 47

3.3.2

Gehard glas ............................................................................................................................................. 47

3.3.3

Gelaagd glas ............................................................................................................................................ 48

3.3.4

Dubbel glas .............................................................................................................................................. 50

3.3.5

Glas met polycarbonaat ......................................................................................................................... 50

3.4

Prestatieclassificatie van beglazing ............................................................................................................... 50

3.5

Explosiebestendige gevels .............................................................................................................................. 52

3.6

3.5.1

Stijl en regelwerk in een vliesgevel ...................................................................................................... 52

3.5.2

Glasruiten ................................................................................................................................................ 53

3.5.3

Bevestigingsmethoden ........................................................................................................................... 53

Ontwerpen van gelaagd glas voor explosiebelasting ................................................................................. 54
3.6.1

Weerstandfunctie.................................................................................................................................... 54

3.6.2

Iso-damage curve voor gelaagd glas.................................................................................................... 56

3.7

Achterliggende constructie ............................................................................................................................. 56

3.8

Reductie van de explosiebelasting................................................................................................................. 57

xii

Inhoudsopgave

3.9

Normen ............................................................................................................................................................. 59

3.10 Software design tools ...................................................................................................................................... 59
3.11 Conclusie........................................................................................................................................................... 59

HOOFDSTUK 4: CASE STUDIE EXPLOSIEBESTENDIGE GEVEL
4.1

Inleiding ............................................................................................................................................................ 61

4.2

Randvoorwaarden ........................................................................................................................................... 61

4.3

4.4

4.5

4.2.1

Referentiegebouw ................................................................................................................................... 61

4.2.2

Beschouwd type gevel ........................................................................................................................... 62

4.2.3

Beschouwd geveldeel............................................................................................................................. 63

Gevelontwerp ................................................................................................................................................... 63
4.3.1

Materiaaleigenschappen ........................................................................................................................ 63

4.3.2

Geveldimensionering ............................................................................................................................. 64

Explosiebelasting ............................................................................................................................................. 66
4.4.1

Dynamische belasting ............................................................................................................................ 66

4.4.2

Explosiebelasting in literatuur .............................................................................................................. 66

4.4.3

Explosiebelasting uitgangspunt ........................................................................................................... 67

Numeriek model .............................................................................................................................................. 69
4.5.1

Inleiding................................................................................................................................................... 69

4.5.2

Geometrie ................................................................................................................................................ 69

4.5.3

Gekozen modelleertechniek .................................................................................................................. 70

4.5.4

Materiaaleigenschappen ........................................................................................................................ 70

4.5.5

Materiaalmodel aluminium .................................................................................................................. 71

4.5.6

Modellering van de gevel ...................................................................................................................... 74

4.5.7

Berekeningsmethoden ........................................................................................................................... 81

4.6

Vergelijking modale en GL/FL expliciete analyse ....................................................................................... 83

4.7

Weerstand van de conventionele vliesgevel tegen explosiebelasting....................................................... 83
4.7.1

4.8

4.9

Bezwijkcriteria ........................................................................................................................................ 83

Resultaten ......................................................................................................................................................... 85
4.8.1

Controle bezwijkcriteria ........................................................................................................................ 85

4.8.2

Resultaten EXV45 explosiebelastingclassificatie ................................................................................ 85

4.8.3

Resultaten overige explosiebelastingclassificatie ............................................................................... 88

4.8.4

Krachtswerking....................................................................................................................................... 90

Samenvatting & conclusies ............................................................................................................................. 94

xiii

Explosiebestendige gevels

HOOFDSTUK 5: GEOPTIMALISEERD GEVELONTWERP
5.1

Explosiebelasting uitgangspunt ..................................................................................................................... 97

5.2

Optimalisatiesysteem ...................................................................................................................................... 98

5.3

Energiedissiperende methoden en technieken .......................................................................................... 100
5.3.1

Ductiliteit ............................................................................................................................................... 100

5.3.2

Energiedissiperende constructies ....................................................................................................... 100

5.4

Keuze type verbinding .................................................................................................................................. 104

5.5

Ontwerpoverwegingen en -uitgangspunten .............................................................................................. 104
5.5.1

Profielmateriaal .................................................................................................................................... 105

5.5.2

Profielafmetingen ................................................................................................................................. 105

5.5.3

Vulmateriaal.......................................................................................................................................... 106

5.5.4

Statisch versus dynamisch gedrag ..................................................................................................... 107

5.5.5

Conclusie ............................................................................................................................................... 107

5.6

Uiteindelijk ontwerp ..................................................................................................................................... 108

5.7

Bouwtechnische uitwerking ......................................................................................................................... 111

5.8

Statische berekening ...................................................................................................................................... 111

5.9

Modellering van de verbinding ................................................................................................................... 113

5.10 Resultaten ....................................................................................................................................................... 116
5.11 Gewichtsbesparing ........................................................................................................................................ 122

HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES ............................................................................................................................ 125

HOOFDSTUK 7: AANBEVELINGEN .................................................................................................................. 127

HOOFDSTUK 8: REFERENTIES ........................................................................................................................... 129

BIJLAGE A: BLAST PARAMETER GRAFIEKEN
BIJLAGE B: WINDBELASTINGBEREKENING
BIJLAGE C: ANALYTISCH BEPAALDE SPANNING-REK WAARDEN VAN LEGERING 6060T66
BIJLAGE D: SAMENVATTING CONCLUSIE MODALE VERSUS GL EXPLICIETE ANALYSE
BIJLAGE E: KRACHT-VERPLAATSINGSDIAGRAMMEN
BIJLAGE F: ANALYTISCH BEPAALDE KRACHT-VERPLAATSINGSDIAGRAM
BIJLAGE G: ABAQUS INPUT FILE

xiv

Symbolen en afkortingen

Symbolen en afkortingen
Veel gebruikte subscripten



,,

Side-on
Gereflecteerd
Gerelateerd aan x-, y-, of z-richting

Latijnse letters









,








ℎ



Minimum rek

[-]

Oppervlakte

[mm²]

Breedte

[m]

Gebouwbreedte

[m]

Weerstandscoëfficiënt

[-]

Reflectiecoëfficiënt

[-]

Dikte

[m]

Elasticiteitsmodulus

[N/mm²]

Kracht

[kN]

Frequentie

[Hz]

Karakteristieke dynamische buigtreksterkte glas

[N/mm²]

0,2% Rekgrens aluminiumlegering

[N/mm²]

Treksterkte aluminiumlegering

N/mm²

Breuksterkte aluminiumlegering

N/mm²

Grootste waarde van: gebouwbreedte /2 en

[m]

Glassy shear modulus

[N/mm²]

Hoogte

[m]

Gebouwhoogte

[m]

gebouwhoogte 


!


Positieve gereflecteerde impuls

[kPa*ms]

Negatieve gereflecteerde impuls

[kPa*ms]


!


Positieve impuls (side-on)

[kPa*ms]

"


#
$
%

&

'
(

Negatieve impuls (side-on)

[kPa*ms]

Axiale veerstijfheid

[N/m1]

Rotatieveerstijfheid

[Nm/rad]

Afschuifveerstijfheid

[N/m1]

Stijfheid

[N/m1]

Lengte

[m]

Gebouwlengte

[m]

Massa

[kg]

Kracht

[N]

xv

Explosiebestendige gevels

)*
)

)!

)
!
)

)+,-

)+,"
.

/
0
1
2
2

2,
23

2

2!

24 / 2
5


6

7
8

Atmosferische druk

[kPa]

Positieve gereflecteerde piekoverdruk

[kPa]

Negatieve gereflecteerde piekoverdruk

[kPa]

Positieve piekoverdruk (side-on)

[kPa]

Negatieve piekoverdruk (side-on)

[kPa]

Stagnatie druk

[kPa]

Translational druk

[kPa]

Dynamische druk

[kPa]

Specifieke energie

[kJ/kg]

Afstand van het centrum van de explosieve lading tot

[m]

het doelwit
Kleinste waarde van: gebouwbreedte /2 en

[m]

Dikte

[mm]

Tijd

[s]

gebouwhoogte 

Arriveertijd

[s]

Clearing tijd

[s]

Positieve faseduur

[s]

Negatieve faseduur

[s]

Effectieve positieve faseduur

[s]

Eigentrillingstijd

[s]

Doorbuiging

[m]

Vervorming

[m]

Massa van de explosieve lading

[kg TNT]

Geschaalde afstand

[m/kg1/3]

Griekse letters
9

9:
;

<

=

>
?

@

Massacoëfficiënt Rayleigh demping

[s-1]

Invalshoek van het golffront op een reflecterend vlak

[°]

Rek

[-]

Hoekverdraaiing

[rad]

Dichtheid

[kg/m³]

Spanning

[N/mm²]

Dwarscontractiecoëfficiënt

[-]

Hoekfrequentie

[rad/s]

Afkortingen
ASTM

American Society for Testing and Materials

BGT

Bruikbaarheidsgrenstoestand

CFD

Computational Fluid Dynamics

CONWEP

Conventional Weapons Effects program

DoD

Department of Defense

DoS

Department of State

xvi

Symbolen en afkortingen

EEM

Eindige-elementenmethode

FEMA

Federal Emergency Management Agency

FL

Fysisch lineair

FNL

Fysisch niet-lineair

GL

Geometrisch lineair

GNL

Geometrisch niet-lineair

GSA

General Services Administration

HazL

Window Fragment Hazard Level Analysis)

HAZ

Heat-affected zone

HE

High explosive

IED

Improvised explosive device

ISC

Interagency Security Committee

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

LE

Low explosive

MDOF

Multi-degree-of-freedom

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

PTIED

Package Type improvised explosive device

PVB

Polyvinyl-butyral

RDX

Cyclotrimethyleentrinitroamine

SDOF

Single-degree-of-freedom

SNEG

Negative surface

SP

Section point

SPOS

Positive surface

TNT

2,4,6-Trinitrotolueen

UGT

Uiterste grenstoestand

VBIED

Vehicle-borne improvised explosive device

WINGARD

Window Glazing Analysis Response and Design

xvii

Hoofdstuk 1: Introductie

Hoofdstuk 1
1.

1.1

Introductie

Historie

Het is algemeen bekend wat voor een verwoestende kracht explosies op gebouwen kunnen hebben en
ruime relevante kennis en informatie is (vooral) sinds de Tweede Wereld oorlog aanwezig.
In het verleden werd bij bouwwerken waar explosiegevaar een mogelijk risico was doorgaans het principe
van massa toegepast. Voorbeelden hiervan zijn middeleeuwse kastelen en bunkers. Dergelijke
bouwwerken werden meestal gebruikt in tijden van oorlog of volksopstand. Overige toepassingen waar
explosiebestendige maatregelen voor werden getroffen waren militaire gebouwen of specifieke civiele
installaties van strategisch belang. In situaties waar het beschermen van mensen centraal stond, werd vaak
gebruik gemaakt van een ‘bunker’ aanpak, veelal ondergronds. Echte andere, meer geavanceerdere
ontwerpregels kende men niet.
De gedeeltelijke instorting ten gevolge van de interne gasexplosie in de Ronan Point flat in 1968 te Londen
veranderde dit echter en leidde tot een beter besef van de noodzaak om voortschrijdend instorten van
gebouwen te voorkomen; een effect dat vaak wordt veroorzaakt door explosies. Dit had als resultaat dat
vanaf 1970 in de Britse bouwnormen eisen werden gesteld aan de robuustheid van gebouwen.
Tot aan het begin van de jaren negentig vond er geen verandering plaats op het gebied van normering met
betrekking tot explosiebelasting en explosiebestendigheid van gangbare civiele gebouwen. Hierin kwam
echter drastisch verandering toen in de jaren negentig een relatief nieuw probleem zich steeds vaker
voordeed: het inzetten van grote hoeveelheden explosief materiaal door terroristische organisaties met als
doel het veroorzaken van zoveel mogelijk schade en letsel aan zowel mens als (bebouwde) omgeving.
Verschillende grote aanslagen vonden onder andere plaats in het Verenigd Koningrijk (St Mary Axe bom
Londen, april 1992; Bishopsgate bom Londen, april 1993; Canary Wharf bom Londen, februari 1996 en de
Manchester City Centre bom, juni 1996) en in de Verenigde Staten (World Trade Center bom, New York,
februari 1993 en de Oklahoma City bom, april 1995). Waar in het Verenigd Koningrijk de IRA vooral
zoveel mogelijk materiële en economische schade probeerde aan te richten, was het doel van de aanslagen
in de Verenigde Staten het veroorzaken van slachtoffers.
Vanaf 1992 veranderde er veel. Het gevaar van een mogelijke terroristische aanslag werd door steeds meer
opdrachtgevers en gebouweigenaren herkend als een risico. Dit is niet verwonderlijk aangezien uit
onderzoek uit de jaren negentig bleek dat ongeveer 70% van alle terroristische aanslagen gericht waren op
commerciële bouwwerken, waar in meer dan 60% van alle gevallen gebruik werd gemaakt van
zogenaamde improvised explosive devices (IED’s) [1]. Deze nieuwe dreiging leidde tot geheel nieuwe
maatregelen met betrekking tot gebouweisen en normering, waar gebouwontwerpers vanaf dat moment
rekening mee moesten gaan houden [2].
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1.2

Huidig

Tegenwoordig is de dreiging van een terroristische bomaanslag op een gebouw reëel en horen we
regelmatig van dergelijke tragische gebeurtenissen. Onderzoek heeft aangetoond dat in de afgelopen jaren
het aantal terreuraanslagen over de hele wereld is toegenomen [3]. Naast belangrijke militaire en
overheidsgebouwen, zoals ambassades, zijn tegenwoordig ook steeds vaker publieke gebouwen, zoals
trein- en metrostations, vliegvelden, commerciële kantoorgebouwen en hotels, locaties waar terroristen het
op gemunt hebben [4]. De aanslagen op verscheidene metrostations in Londen (juli, 2007) en treinen in
Madrid (maart, 2004), het Marriott hotel in Islamabad (september, 2008) en de regeringswijk in Oslo (juli,
2011) zijn enkele recente voorbeelden. Dergelijke terroristische aanslagen hebben als voornaamste doel
zoveel mogelijk het dagelijks leven te ontregelen in combinatie met een zo groot mogelijke schade aan
zowel mens als (gebouwde) omgeving te veroorzaken.
De kans dat een gebouw onderhevig zal zijn aan een explosie hangt van veel verschillende zaken af.
Vooral de geografische locatie, de politieke omstandigheden en eventuele spanningen op dat moment
spelen een belangrijke rol. Maar zelfs wanneer een gebouw of bouwwerk geen direct doelwit is, kan het
nog steeds aanzienlijke beschadigd worden door een explosie in de omgeving. De schokgolf die
bijvoorbeeld ontstond tijdens de bomaanslag op het Alfred P. Murrah gebouw in Oklahoma City,
veroorzaakte schade aan honderden gebouwen in een gebied met een straal van ruim anderhalve
kilometer [1, 5].
Om mens en gebouw tegen explosies te beschermen zijn overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven
zich gaan richten op het ontwikkelen van technologieën en concepten waarmee op een economisch
verantwoorde manier de gebouwde omgeving beschermd kan worden. De belangrijkste doelstelling is op
de eerste plaats het beschermen van mensen. Naast het voorkomen van slachtoffers en verwondingen, is
het minimaliseren van (onherstelbare) schade aan het gebouw zelf en zijn omgeving een streven. Deze
ontwerpfilosofie is gebaseerd op een gebalanceerde aanpak met betrekking tot veiligheid. Dit betekent dat
bij het explosiebestendig maken van een gebouw altijd de risico’s moeten worden afgewogen tegen de
kosten. Het zou namelijk veel te duur zijn – en daarmee inefficiënt – om elk nieuw te bouwen gebouw te
beschermen tegen de meest ongunstige situatie c.q. zwaarst mogelijke bom [6]. Toch dienen ook de
gevolgen mee te worden genomen wanneer het gebouw dermate beschadigd raakt dat het na de aanslag
niet meer functioneert waardoor de dagelijkse bedrijvigheid plat wordt gelegd. Dit heeft zowel voor de
gebouweigenaar als voor het bedrijf grote economische en maatschappelijke gevolgen. Hierbij valt te
denken aan een verhuizing op korte termijn, het verloren gaan van belangrijke documenten et cetera.
Toch bestaan er ook opvattingen dat het voortdurend meer en beter explosiebestendig maken van
gebouwen op den duur ook negatieve gevolgen met zich mee brengt. Een mogelijke consequentie
bijvoorbeeld is dat het terroristen aanzet steeds grotere en zwaardere explosieven te gebruiken. Daarnaast
worden deze bommen steeds dichter bij naastgelegen gebouwen geplaatst doordat de publiekelijk vrij
toegankelijke zone rondom gebouwen alsmaar vergroot wordt. Ondanks dat de aanslag wellicht niet op
hen gericht was, lopen zij nu ook gevaar [7].

1.3

Probleemstelling

Iedereen heeft wel eens beelden van de gevolgen van een terroristische bomaanslag op tv of internet
gezien. Gezien de hierbij behorende gebouwravage en vele slachtoffers is explosiebelasting blijkbaar
significant anders van aard dan windbelasting (waarop gevels doorgaans worden ontworpen) en zijn de
conventionele gevels niet in staat deze bijzondere belasting te weerstaan. Bovendien vormt de gevel bij een
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dergelijke gebeurtenis een eerste barrière tegen het gevaar. Hierdoor zal deze tevens als eerste de
volledige explosiebelasting te verwerken krijgen. Het lijkt dus aannemelijk dat er andere eisen aan
explosiebestendige gevels gesteld dienen te worden dan aan conventionele gevels.
Daarnaast worden in de laatste decennia de gevels van moderne gebouwen vanuit architectonische en/of
functionele eisen alsmaar transparanter uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat de gebouwschil van
moderne architectuur vrijwel geheel uit glas bestaat. Glas is een bros materiaal en daardoor de zwakste
schakel in de gevel.
Door deze ontwikkeling zijn dergelijke gebouwen extra kwetsbaar voor bomaanslagen. Conventionele
gevels (met name de glasruiten) presteren namelijk ronduit slecht ten tijde van een explosie. In de meeste
gevallen bezwijkt de gevel en breekt het glas in grote stukken die met hoge snelheid de achterliggende
ruimten in worden geblazen. Uit onderzoek blijkt dat 80% tot 90% van de verwondingen veroorzaakt
wordt door rondvliegend glas en/of stukken gevel [3].
Constructief gezien is het daarom interessant om onderzoek naar de effecten van explosies op gebouwen
te verrichten. Omdat zoals hierboven aangegeven de gevel een eerste barrière tegen het gevaar vormt, is
het verstandig om met dit gebouwonderdeel te beginnen.

1.4

Doelstelling

De uitdaging van dit afstudeerproject is allereerst om informatie te verschaffen over explosies in het
algemeen en de gevolgen van explosies op gebouwconstructies, waarbij de nadruk wordt gelegd op de
gebouwschil. Hier zijn onderstaande doelstellingen aan gekoppeld, die de basis hebben gevormd voor de
literatuurstudie:


Het definiëren van verschillende terroristische dreigingen.



Onderzoeken wat de gevolgen van explosies zijn op zowel mens als gebouw in termen van letsel
en schade.



Het definiëren van het fenomeen explosies met de daarbij behorende verschijnselen, effecten en
belastingen.



Het bepalen hoe de gebouwrespons ten gevolge van explosiebelasting berekend kan worden.



Het in kaart brengen van verschillende methoden en technieken om zowel bestaande als nieuw te
bouwen gevels in bepaalde mate explosiebestendig te maken.

De doelstelling van het uiteindelijke afstudeerproject kan vervolgens als volgt worden geformuleerd:
Onderzoeken wat het gedrag en de prestatie van een conventionele gevel is ten tijde van een
explosie, met als uiteindelijk doel deze gevel met behulp van innovatieve constructieve methoden
en technieken te verbeteren en te optimaliseren zodat een ontwerp ontstaat dat op een efficiëntere
wijze (hogere) explosiebelastingen kan weerstaan.
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1.5

Project- en verslagopbouw

Het gehele afstudeeronderzoek omvat de volgende fasen:


Fase 1: literatuuronderzoek



Fase 2: onderzoek naar het gedrag en de prestaties van conventionele gevels onder
explosiebelasting



Fase 3: ontwerp-/optimalisatiefase

Het uitgevoerde literatuuronderzoek [8] heeft als doel meer kennis en inzicht te vergaren over het brede
en relatief onbekende thema van explosies en explosiebestendige gevels. Een samenvatting zal in
Hoofdstuk 2 en 3 van dit verslag worden gepresenteerd.
In de onderzoeksfase is door middel van numerieke analyses het gedrag en de prestaties ten gevolge van
explosiebelasting van een conventioneel gevelsysteem onderzocht (case studie). Het dynamisch gedrag
van de gevel, het al dan niet bezwijken van het glas en de gevelstijlen en -regels en de krachten die vanuit
de gevel op de achterliggende constructie werken, zijn in deze fase in kaart gebracht. De hieruit volgende
conclusies, met bijbehorende probleempunten, zijn als input voor fase 3 gebruikt. Hoofdstuk 4 is aan dit
deel van het onderzoek gewijd.
Vervolgens is in de ontwerp/optimalisatiefase de beschouwde conventionele gevel dermate verbeterd en
geoptimaliseerd, dat deze in staat is ook voldoende weerstand te bieden aan hogere explosiebelastingen
zonder te bezwijken. De resultaten zullen in Hoofdstuk 5 aan bod komen.
De conclusies en aanbevelingen worden ten slotte in respectievelijk Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7
gepresenteerd.
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Hoofdstuk 2
2.

2.1

Explosies, blast en gebouwinteractie

Inleiding

Het merendeel van alle terroristische aanslagen wereldwijd wordt gepleegd met behulp van explosieven.
Ze zijn verwoestend, effectief, relatief gemakkelijk zelf te fabriceren en vrij eenvoudig onopgemerkt te
verplaatsen. Bovendien creëren bomaanslagen een grote mate van chaos en angst; niet alleen op de locatie
zelf, maar ook ver daarbuiten op nationale en internationale schaal.
Een explosie in of nabij een gebouw kan leiden tot desastreuze gevolgen, zowel voor mens (letsel) als
gebouw (materiële schade). Het breken van het glas in de gevel is vaak verantwoordelijk voor vele
slachtoffers, terwijl het (gedeeltelijk) instorten van de hoofddraagconstructie nog veel grotere gevolgen
heeft.
In dit hoofdstuk worden de fenomenen bomaanslagen en explosies uitgebreid onderzocht en beschreven,
alsmede de uiteenlopende gevolgen hiervan op de gebouwgebruiker en de gebouwde omgeving.
Hierdoor ontstaat er inzicht in de uitwerking van de effecten van een explosie op constructief niveau,
waardoor gevolgen kunnen worden beperkt en gebouwen veiliger op deze bijzondere belastingen
ontworpen kunnen worden. De nadruk zal hierbij telkens liggen op de gebouwschil.

2.2

Soorten terroristische bomaanslagen

Allereerst dient er onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende methoden waarop een bom,
vaak een IED (Improvised Explosive Device), naar de locatie kan worden verplaatst. Globaal kunnen drie
varianten beschouwd worden, namelijk [9]:


via mensen: Person-borne improvised explosive devices (PBIED’s);



in verpakte vorm (dozen, pakketjes, tassen e.d.): Package Type improvised explosive devices



in voertuigen (auto’s, busjes, vrachtwagen e.d.): Vehicle-borne improvised explosive devices

(PTIED’s);
(VBIED’s).
Voertuigen stellen terroristen in staat grotere hoeveelheden explosief materiaal te gebruiken, wat leidt tot
een verwoestender effect. In Tabel 2.1 wordt globaal weergegeven hoeveel kilo explosief materiaal er in
verschillende soorten voertuigen geplaatst kan worden.
Person-borne improvised explosive devices (PBIED’s) zijn doorgaans minder krachtig dan explosieven verpakt
in een voertuig, aangezien er minder explosief materiaal tot ontploffing kan worden gebracht (0-23 kg). Dit
maakt deze categorie echter niet minder gevaarlijk; het explosief materiaal kan namelijk veel dichter bij het
doelwit gebracht worden en daarmee mogelijk veel meer schade en slachtoffers veroorzaken.
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Tabel 2.1: Overzicht maximale capaciteit van verschillende voertuigen [9, 10]

Soort voertuig

2.3

Omschrijving

Maximale capaciteit explosief materiaal

Normale personenauto

275 kg (500 lbs)

Passagiersbusje

1.800 kg (4.000 lbs)

Bestelbusje

4.500kg (10.000 lbs)

Tankwagen

13.500 kg (30.000 lbs)

Vrachtwagen (met aanhanger)

27.250 - 45.500 kg (60.000 – 100.000 lbs)

Historisch overzicht bomaanslagen

In Tabel 2.2 is een historisch overzicht gegeven van enkele belangrijke terroristische aanslagen die gericht
waren op westerse, westers gezinde, economische of commerciële doelen, veelal veroorzaakt door
voertuigbommen. In de lijst zijn de meeste aanslagen die plaats hebben gevonden in Irak, Afghanistan,
Pakistan en andere Islamitische landen niet weergegeven.

Tabel 2.2: Historisch overzicht van bomaanslagen (overgenomen1 uit [7, 11, 12])
Locatie

Jaar

Amerikaanse ambassade, Beiroet
Amerikaanse barakken, Beiroet
World Trade Centre, New York
Bishopsgate, Londen
Joods cultureel centrum, Buenos Aires
Alfred P. Murrah Federal Building, Oklahoma
City
Khobar Towers Dhahran, Saoedi-Arabië
Amerikaanse Ambassade, Nairobi
Sari Club, Bali
Marriott Hotel, Jakarta
Militair ziekenhuis, Mozdok, Checknya
HSBC Bank, Istanboel
Australische ambassade, Jakarta
Hilton hotel Taba, Egypte
Marriott Hotel, Pakistan
Glasgow Internationale Luchthaven
Regeringswijk, Oslo
1

Aantal dodelijk
slachtoffers1

Aantal
gewonden

1983
1983
1993
1993
1994
1995

Bomgrootte
(kg equivalent
TNT) 1
1000
5500
900
1200
275
2300

63
242
6
1
85
169

120
75
1040
44
>300
>680

1996
1998
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2008
2007
2011

2300
275
750-1000
220
1000
200
1000
200
600
950

20
213
202
12
50
3
9
29
54
1
8

379
>4000
209
150
82
44
>150
>120
266
5
92

De gegevens betreffende de bomgrootte en het aantal dodelijke slachtoffers zijn verzameld uit verscheidene gepubliceerde bronnen,
waarvan de waarden niet altijd overeen komen met elkaar

De bomaanslag op het Alfred P. Murrah overheidsgebouw in april 1995 in Oklahoma City (Verenigde
Staten) is een van de grootste terroristische aanslagen in de geschiedenis van de VS. Een auto volgeladen
met explosieven ontplofte op zeer korte afstand van de glazen vliesgevel van het gebouw. De kracht die
vrijkwam tijdens de explosie vernietigde de gehele gevel en blies vier gevelkolommen in het midden van
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het gebouw weg. Hierdoor werd voortschrijdende instorting geïnitieerd en stortte het gebouw gedeeltelijk
in. Ook bezweek een nabij gelegen restaurant volledig door de explosie en brak vrijwel ieder raam in een
straal van ruim anderhalve kilometer.
In juni 1996 vond in Dhahran (Saoedi-Arabië) een soortgelijk voorval plaats. Voor een gebouw in een
wooncomplex vlakbij het hoofdkantoor van het staatsoliebedrijf (Saudi Aramco) werd een tankwagen tot
ontploffing gebracht. Door de kracht van deze enorme bom werd de complete noordelijke gevel
weggeblazen en bezweken enkele vloerelementen, zoals te zien is in Figuur 2.1. Hoewel het een
geprefabriceerd gebouw betrof, werd voortschrijdende instorting voorkomen doordat de gestapelde
elementen voldoende met wapening aan elkaar bevestigd waren, waardoor relatief grote vervormingen
konden optreden. Door dit ductiel gedrag in combinatie met de aangebrachte hoeveelheid
incasseringsvermogen en robuustheid werd een ramp zoals in Oklahoma City voorkomen [10].

Figuur 2.1: Gebouw in een wooncomplex in Dahran na de explosie. Te zien is dat de gehele gevel
weggeblazen is maar er geen (voortschrijdende) instorting heeft plaatsgevonden (overgenomen uit [13])

Een andere tragische gebeurtenis vond in 2003 in Istanbul plaats. Hier werd een bom voor de HSBC bank
(waarin zich tevens een winkelcentrum bevond) tot ontploffing gebracht. Figuur 2.2 toont de ravage en
schade aan het 15 verdiepingen hoge gebouw na de explosie. In totaal vielen er ‘slechts’ 3 doden en
raakten 44 mensen gewond. Dit is uitzonderlijk weinig voor een aanslag midden op de dag in een gebouw
waar zo veel mensen aanwezig zijn.
De reden hiervoor is dat in de gevel van het gebouw gebruik werd gemaakt van gelaagd glas. Hierdoor
bleven de glasscherven aan de tussenlaag bevestigd en kwamen de glasruiten in hun geheel los uit de
sponningen. Ook al bezwijkt hiermee alsnog de gehele gevel, de gebruikers van het gebouw worden niet
blootgesteld aan de met hoge snelheid rondvliegende glasscherven.
De Australische ambassade in Jakarta werd in september 2004 getroffen door een bom die in een klein
bestelbusje was geplaatst. Als de gevels van de HSBC bank in Istanbul en de Australische ambassade
(Figuur 2.3) na de explosies met elkaar vergeleken worden, valt duidelijk te zien dat er in de Australische
ambassade geen gelaagd glas is toegepast. In de rechter afbeelding van Figuur 2.3 is namelijk goed te zien
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hoe het glas in grote scherven is gebroken en dat op sommige plekken de restanten nog bevestigd in de
sponningen zitten. In Jakarta vielen dan ook veel meer slachtoffers (9 doden en meer dan 150 gewonden).

Figuur 2.2: HSBS bank in Istanbul na de bomaanslag (overgenomen uit [14, 15])

Figuur 2.3: Het merendeel van het glas uit de gevel van de Australische ambassade in Jakarta brak tijdens de explosie (links), waarbij
grote scherven ontstonden (rechts) (overgenomen uit [16, 17])
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2.4

Risico en veiligheid

Veiligheid is een subjectief begrip. Hiermee wordt bedoeld dat de mate van veiligheid en risicobeheersing
nogal kan variëren tussen verschillende gebouwen die allemaal ‘veilig’ ontworpen zijn. Men past namelijk
altijd een gebalanceerde aanpak toe. Dit betekent dat de kosten om een gebouw voldoende veilig en
betrouwbaar te maken, worden afgewogen tegen de mogelijke risico’s en de daarbij behorende materiële
schade en slachtoffers. Een volledig veilig gebouw dat een zeer hoge mate van bescherming tegen
uitzonderlijke situaties en belastingen biedt, is namelijk onproportioneel duur en zal meer op een bunker
dan een gebouw lijken.
Dit houdt in dat bepaalde risico’s ingecalculeerd moeten worden en bepaalde schade moet worden
geaccepteerd. Voor mogelijke terroristische aanslagen geldt dat het type, de kans en de gevolgen, voor
zover mogelijk, moeten worden bepaald. Sommige risico’s mogen worden genomen (o.a. gebouwschade),
andere moeten koste wat kost worden vermeden (dodelijke slachtoffers) [18].

2.5

Gebouwschade

De omvang en ernst van schade door een explosie kan van te voren nooit exact worden voorspeld of
berekend. Ondanks dit feit is het toch goed mogelijk om een algemene indicatie te geven gebaseerd op het
type en de grootte van de bom, de afstand van de bom tot het gebouw, de verwerkte materialen in en op
het gebouw en het constructiemateriaal [10].
Schade ten gevolge van een explosie kan in twee categorieën worden ingedeeld, namelijk:


directe air blast effecten;



voortschrijdende instorting.

2.5.1

Directe air blast effecten

Directe air blast effecten verwijzen naar schade die wordt veroorzaakt door de air blast. Blast zijn de schoken drukgolven die ontstaan ten tijde van een explosie, zie Paragraaf 2.8. Deze effecten zijn vaak vele malen
groter dan de belastingen waarop het gebouw is ontworpen (bijvoorbeeld windbelasting). Ook de richting
waarmee de effecten op het gebouw werken zijn vaak anders dan in de ontwerpfase is bepaald. Dit alles
resulteert in het beschadigen en/of bezwijken van de gevels, vaak het zwakste punt van het gebouw [10].
Wanneer de gevel bezweken is en de blast het gebouw binnendringt, kunnen vloeren zowel opwaarts als
naar beneden worden verplaatst en kolommen, wanden en liggers lokaal beschadigd of weggeblazen
worden (Figuur 2.4) [1, 10]. Vooral vloeren hebben het zwaar te verduren omdat deze doorgaans een grote
oppervlakte en slechts een geringe dikte hebben. Ook de ravage aan interne niet-constructieve elementen
zoals het interieur en installaties is vaak enorm.
2.5.2

Voortschrijdende instorting

Voortschrijdende instorting is een fenomeen waarbij het bezwijken van één constructiedeel een
kettingreactie van bezwijken initieert waardoor een groot deel van de constructie als verloren beschouwd
moet worden [19]. Voortschrijdende instorting kan zowel in het verticale vlak (verdieping naar
verdieping) als in horizontale vlak (lateraal; stramien naar stramien) plaatsvinden en geschiedt meestal
zeer snel (binnen enkele seconden) aangezien de blast binnen enkele honderden milliseconden vanaf de
detonatie het gebouw zal bereiken.
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Figuur 2.4: Blast effecten op een gebouwconstructie (overgenomen uit [20])

Het lokaal bezwijken van constructiedelen is een veel voorkomend kenmerk van explosies, bijvoorbeeld
wanneer gevelkolommen door de explosie worden weggeblazen (Alfred P. Murrah gebouw). Het is
daarom belangrijk dat bij een gebouw dat explosiebestendig ontworpen dient te worden, voldoende
aandacht is besteed aan het incasseringsvermogen, de robuustheid en de tweede draagweg van het
gebouw.

2.6

Letsel

Wanneer een gebouw onderhevig is aan een explosie heeft dit verstrekkende gevolgen voor de mensen die
zich in het gebouw bevinden. Zelfs wanneer een gebouw niet (gedeeltelijk) instort, kunnen nog zeer veel
slachteroffers en doden vallen. Zoals al eerder gezegd is vooral het glas in de gevel hiervan de oorzaak.
Normaal glas breekt al bij relatief lage druk- en impulsniveaus. Wanneer de gevel niet explosiebestendig is
gemaakt zal dit glas in grote, zeer scherpe stukken breken en met hoge snelheid in de achterliggende
ruimten worden geblazen of vallen, met alle gevolgen van dien (diepe snijwonden). Dit rondvliegend glas,
dat snelheden tot 30 m/s kan bereiken [5], is een van de grootste veroorzakers van slachtoffers en doden
tijdens terroristische aanslagen [7, 10, 21]. Daarnaast ondervinden naburige gebouwen in de omgeving
vaak schade en slachtoffers door een explosie die niet direct op hen gericht was. Vooral in stedelijke,
dichtbebouwde gebieden vormen explosies daardoor een groot gevaar [20].
Als eenmaal de gevel bezweken is, is de blast die het gebouw binnendringt zeer schadelijk voor het
menselijk lichaam, met name voor de interne organen en luchtholtes [6]. Ze veroorzaken verschillende
soorten letsels, zoals gescheurd trommelvlies, klaplongen, interne breuken en verwondingen en eventueel
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hersenschudding of ander soort hoofdletsel omdat men tegen de grond of andere voorwerpen wordt
geworpen.
In Figuur 2.5 is een grafiek afgebeeld waarin wordt weergegeven welke schade verwacht kan worden bij
verschillende soorten bommen (VBIED’s, PBIED’s en PTIED’s) en groottes, in combinatie met de afstand
waarop de bom voor een conventioneel gebouw tot ontploffing wordt gebracht [20]. Dergelijke grafieken
geven snel een globaal beeld van de te treffen veiligheidsmaatregelen in de vorm van een veilige afstand,
indien een verdacht voertuig of daadwerkelijk een bom wordt aangetroffen. Meer dan een benadering
vormen ze echter niet, aangezien de weerstand tegen explosiebelasting natuurlijk per gebouw verschilt.

2.7

Soorten explosies

Explosies kunnen op een incidentele natuurlijke wijze ontstaan of door opzettelijk menselijk handelen.
Hierbij valt te denken aan vulkanisme en de vele explosies aan de oppervlakte van de zon tegenover
terroristische bomaanslagen, mijnbouw en het slopen van gebouwen met behulp van explosieven. Al deze
voorbeelden van explosies hebben verschillende eigenschappen en het is nuttig een onderscheid te maken.
Explosies kunnen worden onderverdeeld in fysische, nucleaire en chemische explosies [18]. Voorbeelden
zijn respectievelijk het uitbarsten van een vulkaan, een atoombom en TNT.

Figuur 2.5: Grafiek met mogelijke schade effecten voor verschillende soorten bommen en groottes voor
conventionele gebouwconstructies (overgenomen uit [20])
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Een chemische explosie, waaronder vrijwel alle explosieven vallen, ontstaat door de zeer snelle oxidatie
van brandstof elementen (koolstof en waterstof atomen) die deel uit maken van het explosieve materiaal.
De zuurstof die nodig is voor de reactie is reeds aanwezig in het explosief materiaal waardoor de toevoer
van lucht niet nodig is om de verbranding te onderhouden. Wanneer een chemisch explosief reageert,
ontbindt het zich zeer heftig waardoor er veel gassen ontstaan en er veel energie vrijkomt in de vorm van
warmte. Deze warmte geeft een enorme verhoging van de temperatuur waardoor de ontstane gassen zeer
snel expanderen. Dit resulteert in het ontstaan van druk- en schokgolven.
Algemeen geldt dat des te sneller de oxidatie reactie is, des te hoger de verbrandingssnelheid en des te
krachtiger de explosie is.

2.8

Explosie-effecten

Explosie-effecten die werken op gebouwconstructies kunnen worden onderverdeeld in primaire en
secundaire effecten. De primaire effecten zijn hieronder weergeven. Secundaire effecten vallen buiten het
kader van dit onderzoek
1.

Air blast: het exploderende materiaal of mengsel wordt vrijwel direct omgezet in
reactieproducten met een zeer hoge temperatuur en druk. In de omgeving treedt een schok- of
drukgolf op die als algemene term blast wordt genoemd. Deze blast zal zich met hoge snelheid
door de omringende lucht voortplanten en terecht komen op de gevel van een gebouw.

2.

Directe grondschok: de blast veroorzaakt door een explosie plant zich niet alleen voort door de
lucht, maar ook via de bodem. Dit is een horizontale (en verticale, afhankelijk van de locatie van
de explosie) trilling van de grond.

3.

Warmte: een gedeelte van de explosieve energie wordt omgezet in warmte. Hierdoor kunnen
bouwmaterialen verzwakken. Wanneer de temperatuur bovendien hoog genoeg wordt kan
brand ontstaan.

4.

Primaire brokstukken: brokstukken van het oorspronkelijke explosief die met hoge snelheid in de
lucht worden geblazen (bijvoorbeeld wandfragmenten van een geëxplodeerde gastank).

Een overzicht van de explosie-effecten op gebouwen is weergegeven in Figuur 2.6. Van de vier effecten zal
de air blast in de meeste gevallen de maatgevende zijn in de respons van de gebouwconstructie [22].

Figuur 2.6: Explosie-effecten op gebouwconstructies
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2.9

Explosieclassificatie

Er bestaan twee typen chemische reacties die een explosief tot ontploffing kunnen brengen en die worden
onderverdeeld naar de snelheid van de verbrandingsreactie.
Allereerst is er de explosieve verbranding of deflagratie. Bij deze reactie is de snelheid van het
verbrandingsproces lager dan de geluidssnelheid. De snelheid van de deflagratie-reactie wordt bepaald
door de snelheid waarmee de vrijkomende reactiewarmte zich door de stof voortplant. Deflagratie vindt
vooral plaats in mengsels als buskruit en in gaswolk- en stofexplosies.
Veel verwoestender is een detonatie. Dit is een chemische reactie waarbij de verbrandingssnelheid hoger is
dan de geluidssnelheid. De reactie plant zich hierbij voort door de schok die bij de explosie ontstaat en
gaat gepaard met hoge drukken en tempraturen. De snelheid van de schokgolf kan één tot tien kilometer
per seconde bedragen, wat ruim boven de snelheid van het geluid is en vele malen hoger dan de
voortplanting door de thermische processen in een deflagratie. Wanneer het verbrandingsproces is
afgerond heeft al het explosief materiaal zich omgezet in een gas met hoge druk en temperatuur. Het
heftig expanderen van dit gas zorgt er voor dat in de omliggende lucht een schokgolf veroorzaakt wordt
die zich vervolgens door de atmosfeer verplaatst [15, 18].

2.10

Explosielocatieclassificatie

Afhankelijk van de locatie waar een explosief tot ontploffing wordt gebracht, kan onderscheid worden
gemaakt aan de hand van de confinement (opsluiting) van de explosie (Figuur 2.1).
Unconfined explosies zijn explosies die plaatsvinden in de open ruimte, waarbij drie situaties mogelijk zijn:


Free-air burst (1): de explosie vindt in de open lucht plaats, waarbij de schokgolven zich vrij
kunnen verplaatsen en niet gehinderd of gereflecteerd worden voordat ze een gebouw bereiken.



Air-burst (2): de explosie vindt op een bepaalde afstand van en boven een gebouw plaats,
waardoor de schokgolven eerst door de grond gereflecteerd worden voordat ze een gebouw
bereiken.



Surface burst (3): de explosie vindt nabij of op de grond plaatst, waardoor de schokgolven direct
door de grond gereflecteerd worden.

Confined explosies (4) kunnen omschreven worden als explosies die plaatsvinden in (semi) gesloten
ruimten – bijvoorbeeld in gebouwen (met ramen) – waarbij de schokgolf belemmerd wordt in het vrij
voortbewegen. Deze categorie zal verder niet behandeld worden.

Figuur 2.7: Locatie van de explosieclassificatie (overgenomen uit [22])
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2.11

Explosieven classificatie

Explosieven die detoneren worden high explosives (HE) genoemd, die deflagreren low explosives (LE).
Low explosives zijn makkelijker te ontsteken dan high explosives. Een LE die in open lucht wordt
aangestoken veroorzaakt een steekvlam, maar meestal geen knal. Verbrandt een LE echter in een
afgesloten ruimte, zoals in vuurwerk, dan kunnen de gassen geen kant uit, zodat de verpakking door de
druk explodeert.
Explosieven die detoneren worden gekenmerkt door hun supersonisch reactiefront en zijn
zelfvoorzienend indien de lading explosief materiaal groot genoeg is en op een juiste manier wordt
ontstoken. Bij deze high explosives komt ‘slechts’ één derde van de totale beschikbare chemische energie vrij
in het detonatie proces. De resterende twee derde komt langzaam vrij in ontploffingen in de lucht waar de
detonatieproducten zich mengen met lucht en vervolgens verbanden. De meeste high explosives zijn vast of
vloeibaar, waarbij de zuurstof die nodig is voor de reactie, reeds in het explosief materiaal aanwezig is.

2.12

Toegepaste bommen

Om tot een veilig, stabiel en betrouwbaar explosief te komen worden in de praktijk (militaire en
commerciële doeleinden) vaak explosieve stoffen met elkaar vermengd. Voor commercieel gebruik
worden explosieven meestal samengesteld uit goedkopere stoffen zoals TNT gemengd met nitraten.
Militaire explosieven daarentegen bestaan vaak uit duurdere stoffen zoals een combinatie van TNT met
RDX en HMX met TNT. Deze zijn doorgaans duurzamer en kunnen daarom langer opgeslagen worden.
Door het strenge toezicht op het vervaardigen van explosieven en het inkopen van de benodigde
grondstoffen, zijn terroristische organisaties vaak aangewezen op het gebruik van IED’s. Dergelijke
explosieven zijn samengesteld uit vrij beschikbare chemicaliën zoals kunstmest en waterstofperoxide.
Ondanks dat deze explosieven zwakker zijn dan de gebruikte high explosives in militaire doeleinden,
worden ze vaak in dusdanig grote hoeveelheden gebruikt dat ze als detonerende high explosives mogen
worden beschouwd [18].

2.13

TNT equivalent

Om de blast van high explosives te bepalen wordt vaak gebruik gemaakt van het TNT equivalent. Hierbij
wordt berekend hoeveel kilogram TNT benodigd is om een explosie te veroorzaken die dezelfde
hoeveelheid energie, druk of impuls produceert als de originele hoeveelheid explosief materiaal [7].
Er bestaat geen universele methode om het TNT equivalent te bepalen. De eenvoudigste manier is om de
massa van het explosief materiaal te vermenigvuldigen met een factor. Deze factor is gebaseerd op de
vrijkomende energie van een bepaald type explosief vergeleken met dat van TNT. Een overzicht van dit
TNT equivalent is in Tabel 2.3 van verschillende stoffen weergegeven. Uit de tabel volgt dat bijvoorbeeld
een massa van 100 kg RDX leidt tot een equivalente massa van 114,8 kg TNT.

2.14

Blast

Zoals in Figuur 2.6 is weergegeven is blast een van de effecten van een explosie. Blast is de plotselinge
drukverhoging die wordt veroorzaakt door de vrijkomende energie tijdens de oxidatiereactie. Deze
drukverhoging zal zich in de vorm van een golf van het explosiepunt af bewegen: de blast golf. De vorm
van de golf hangt in belangrijke mate af van het type en de grootte van de explosie en de afstand tot het
explosiepunt.

32

Hoofdstuk 2: Explosies, blast en gebouwinteractie

Tabel 2.3: Omzettingsfactoren voor explosieven (HE) t.b.v. TNT equivalent (overgenomen uit [23])

Mass specific energy AB [kJ/kg]

Explosief

TNT equivalent (AB / ADED )

Nitroglycerin (vloeibaar)

6700

1.481

C4 (91% RDX)

5680

1.19-1.37

HMX

5660

1.256

Semtex

5360

1.185

RDX (cyclonite)

5190

1.148

Compound B (60% RDX 40% TNT)

4520

1.000

TNT

4520

1.000

Blasting gelatin

3932

0.870

ANFO (94% ammonium nitrate, 6% fuel oil)

2710

0.600

60% nitroglycerin dynamite

6700

1.482

2.14.1 Blast golven
Bij blast zijn twee golfvormen te onderscheiden, afhankelijk of de explosie een deflagratie of een detonatie
is.
Bij een detonatie vindt de drukverhoging instantaan plaats, dus zonder enige stijgtijd, gevolgd door een
snelle afname. Figuur 2.8 geeft het karakteristieke druk-tijd profiel van de blast golf afkomstig van een
detonatie weer. Deze golfvorm wordt een schokgolf genoemd. Schokgolven zijn zeer hoge drukgolven die
zich sneller voortbewegen dan de geluidssnelheid.
De karakteristieke blast golfvorm van de bij een deflagratie horende drukopbouw wordt ook wel drukgolf
genoemd. Drukgolven worden in vergelijking met schokgolven gekenmerkt door een lagere amplitude en
bewegen zich langzamer dan de geluidssnelheid voort. Daarnaast vindt een meer geleidelijke
drukopbouw plaats, met een meer geleidelijke afname tot gevolg. Figuur 2.9 geeft het karakteristieke
druk-tijd profiel weer. In de meeste gevallen zullen drukgolven minder schade en letsel veroorzaken dan
schokgolven [18].

Figuur 2.8: Karakteristiek druk-tijd profiel van een schokgolf (detonatie)
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Figuur 2.9: Karakteristiek druk-tijd profiel van een drukgolf (deflagratie)

Figuur 2.10: Met behulp van rechte lijnen vereenvoudigd druk-tijd profiel van een schokgolf

2.14.2 Blast parameters
Bij een schok- of drukgolf zal de maximale drukverhoging, de piekoverdruk ) , binnen een bepaalde tijd

en volgens een bepaald verloop afnemen tot nul. Deze tijdsduur wordt de positieve faseduur 2 genoemd.
Hierna volgt bij een schokgolf nog een negatieve fase 2! (zuiging), waarbij een drukverlaging ten opzichte

van de omgevingsdruk optreedt. De duur van deze negatieve fase is veel langer dan de positieve fase en
! , waarvan de amplitude kleiner is dan
wordt gekenmerkt door een maximale negatieve druk waarde )

) . De negatieve druk speelt over het algemeen geen grote rol omdat deze relatief geleidelijk plaatsvindt

en de maximale waarde in het algemeen laag is ten opzichte van de piekoverdruk. De negatieve fase is
dan ook vaak verwaarloosbaar. Voor het ontwerpen van glas kan het echter een belangrijke belasting zijn.
In Hoofdstuk 4 zal hier bij stil worden gestaan.
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Naast piekoverdruk en faseduur wordt de schokgolf ook gekarakteriseerd door de zogenaamde positieve
impuls of kortweg impuls. Deze is gedefinieerd als de oppervlakte onder de druk-tijd curve.
De geschaalde afstand 8 is een belangrijke parameter bij het bepalen van de blast belasting aangezien in
vele ontwerpgrafieken andere parameters tegen de geschaalde afstand worden uitgezet (Paragraaf 2.14.4).
De geschaalde afstand wordt als volgt gedefinieerd:
8=

0
7 G/H

(2.1)

Waarin:
0=
de afstand van het centrum van de blast tot het doelwit
7=
massa van het explosief materiaal in kilogrammen TNT

[m]
[m/kg1/3]

Een veel toegepaste vereenvoudiging van het druk-tijd verloop van een schok- of drukgolf bestaat uit het
benaderen van de drukverandering door rechte lijnen zoals weergegeven in Figuur 2.10.
In Figuur 2.11 is tenslotte een voorbeeld van een werkelijk gemeten druk-tijd profiel van een explosie
(detonatie) uitgezet tegen de theoretisch bepaalde curve. Uit de afbeelding blijkt dat het werkelijke
drukverloop vrij goed benaderd kan worden.

Figuur 2.11: Werkelijk gemeten (experimenteel) versus theoretisch druk-tijd profiel van een 100kg TNT
zware explosie op 25 m afstand (ontleend aan [3])

2.14.3 Dynamische druk
De piekoverdruk ) wordt vaak de statische overdruk genoemd om duidelijk onderscheid te maken met
de dynamische druk. Blast gaat namelijk, behalve met een drukverhoging, eveneens gepaard met een
luchtverplaatsing in de richting van de golfvoortplanting. Dit wordt dynamische druk .I2J of
explosiewind genoemd, welke een extra belasting uitoefent op het oppervlak waar de blast op terecht
komt. In Figuur 2.12 zijn de statische overdruk en de dynamische druk weergegeven als functie van de
geschaalde afstand.
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Figuur 2.12: Statische overdruk (p) en de dynamische druk (q) (overgenomen uit [22])

2.14.4 Blast parameter grafieken
In de literatuur zijn voornamelijk blast parameters te vinden voor explosies in de vrije ruimte (free-air
bursts) of aan de oppervlakte (surface bursts). Zoals Figuur 2.13 weergeeft, is het verschil tussen beide dat
gebouwen of andere objecten bij explosies in de vrije ruimte direct worden blootgesteld aan de invallende
blast golven. Het golffront heeft hierbij de vorm van een bol (sferisch). Explosies die aan de oppervlakte
tot ontploffing worden gebracht hebben de vorm van een halve bol (hemisferisch) en worden eerst door de
grond gereflecteerd voordat ze het gebouw raken.

Figuur 2.13: Invallende blast golven ten gevolge van een explosie in de vrije ruimte (links) en aan de oppervlakte (rechts)
(overgenomen uit [7, 22])

De blast parameters voor oppervlakte explosies worden afgeleid door die van de in de vrije ruimte te
vermenigvuldigen met een reflectie factor van 1,8 [23]. Dit betekent dus dat oppervlakte explosies blast
golven produceren die gelijk zijn aan een 180% equivalent van explosies in de vrije ruimte. Theoretisch is
deze factor gelijk aan 2, maar in de praktijk wordt een bepaalde hoeveelheid energie gedissipeerd door de
vervorming van de grond in de vorm van het ontstaan van een krater. Een reflectie factor van 1,8 geeft in
het algemeen goede overeenkomsten met experimentele resultaten.
Daarnaast kan men de explosiebelasting ook bepalen door middel van het numeriek oplossen van
stromingsvergelijkingen (Computational Fluid Dynamics, kortweg CFD). Het gebruik van CFD analyses zal
voornamelijk als doel hebben om de blast interactie te simuleren in complexe bebouwde omgevingen. Hier
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treden namelijk erg veel reflecties op waarbij het analytisch onmogelijk is om alle reflecties onder
verschillende invalshoeken te berekenen alsmede de invloed van de geometrie van het doelwit en
omliggende gebouwen mee te nemen. Deze beïnvloeden samen met oneffenheden in de oppervlakken het
druk-tijd profiel, waardoor deze zeer complex wordt [24].
Het bepalen van de explosiebelasting zal zich in dit afstudeerwerk beperken tot empirische modellen
waarbij de blast parameters worden uitgezet tegen de geschaalde afstand. Voor hemisferische oppervlakte
explosies zijn de blast parameters weergegeven in Bijlage A. De data uit deze grafieken zijn ook
geïmplementeerd in het computerprogramma ConWep [25], waarmee snel en relatief nauwkeurig de blast
belasting bepaald kan worden.

2.15

Interactie tussen blast en constructie

2.15.1 Belasting op een oneindig groot vlak
Via druk wordt de energie in een blast golf in alle richtingen naar een voorwerp verplaatst. Hierdoor zal
een oneindig klein object, dat geen effect op de blast golf heeft, onderworpen worden aan het
karakteristieke druk-tijd profiel uit Figuur 2.8. Dit noemt men de invallende druk (incident pressure).
Wanneer echter een blast golf een oneindig groot stijf vlak raakt (bijvoorbeeld de gevel van een oneindig
groot gebouw), zal de invallende golf weerkaatst worden en in tegengestelde richting gaan voortbewegen.
Dit wordt reflectie genoemd.
Omdat de invallende- en reflecterende golf vervolgens samenvallen, wordt het vlak waartegen de golf
reflecteert belast met de overdruk van de gereflecteerde golf. Deze gereflecteerde overdruk ) is hoger dan
de overdruk ) van de invallende golf (Figuur 2.14). De bijbehorende impuls is

.

Figuur 2.14: Vergelijking tussen het druk-tijd profiel van de invallende en gereflecteerde golf
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De verhouding van de gereflecteerde- en invallende overdruk wordt de reflectiecoëfficiënt



=

)
)



genoemd:
(2.2)

De waarde van deze coëfficiënt hang af van de volgende variabelen:


De invalshoek 9: van het golffront op het reflecterende vlak. Deze varieert van 0° bij loodrechte
reflectie, tot 90° in het geval van een langsstromende golf.



De overdruk: is de overdruk gering ten opzichte van de omgevingsdruk )* dan is de
reflectiecoëfficiënt onafhankelijk van de overdruk. De coëfficiënt neemt toe bij toenemende
overdruk.



Het type golf: een schokgolf gedraagt zich bij reflectie anders dan een drukgolf.

2.15.2 Reflectiehoek
De invalshoek 9: is gelijk aan 0 wanneer de bewegingsrichting van het golffront loodrecht op het
oppervlak (bijvoorbeeld een gevel) staat. Dit wordt ook wel face-on loading genoemd. Wanneer de
invalshoek 90° is zal er geen reflectie optreden waardoor het oppervlak belast wordt door de
langsstromende blast golf, ook wel side-on loading genoemd. Bij side-on loading is de overdruk gelijk aan de
piekoverdruk ) en kan via het karakteristieke druk-tijd profiel beschreven worden. De dynamische druk
hoeft hierbij niet meegenomen te worden aangezien deze parallel aan het oppervlak werkt en daardoor
niet belemmerd wordt. Hierbij wordt aangenomen dat wrijving tussen de explosiewind en het oppervlak
van het object verwaarloosbaar is.
Voor de tussenliggende waarden kan voor lucht nog onderscheid worden gemaakt tussen hoeken kleiner
dan 40° en hoeken groter dan 40°. Voor hoeken kleiner dan 40° zal het golffront normaal reflecteren en zal
deze reflectie de initiële, invallende drukken versterken. Voor hoeken groter dan 40° treedt een complex
proces op dat Mach reflectie wordt genoemd. Hierbij ‘scheert’ het invallende golffront als het ware langs
het oppervlak waardoor de gereflecteerde golf op een bepaalde afstand van het oppervlak samenvalt met
de invallende blast golf. Op deze manier ontstaat er een nieuwe, derde golffront genaamd de Mach stem,
waarvan de gereflecteerde druk hoger is dan die bij loodrechte reflectie. Uit [26] blijkt dat deze lokale
piekwaarden een gevolg zijn van theoretische afleidingen, welke niet in experimenteel onderzoek kunnen
worden aangetoond. Voor eenvoudige berekeningen wordt dan ook aanbevolen deze piekwaarden niet te
beschouwen.
Bovenstaande definities worden geïllustreerd in Figuur 2.15.
De waarde van de reflectiecoëfficiënt



is voor detonaties, als functie van de invalshoek, voor

verschillende waarden van de overdruk weergegeven in Figuur 2.16.
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Figuur 2.15: Definitie van side-on pressure (a), face-on pressure (b), normale- (c) en Mach reflectie (d) (overgenomen
uit [18])

Figuur 2.16: Reflectiecoëfficiënt Cr uitgezet tegen de hoek van de invallende blast golf voor verschillende drukken
(overgenomen uit [22])
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2.15.3 Blast belasting op een gebouw
De voorgaande paragraaf had betrekking op de interactie tussen blast golven en oneindig grote
oppervlakken. Omdat gebouwen echter eindige afmetingen hebben treden er afwijkende verschijnselen
op, waardoor de interactie tussen blast en gebouw anders is dan tot nu toe behandeld.
Wanneer een blast golf een gebouw treft, zal deze door een bepaalde druk worden belast. Deze druk
bestaat uit zowel de statische overdruk als de dynamische druk (Figuur 2.17) . Beide variëren als functie
van tijd én afstand. Tijd en afstand zijn vervolgens weer gekoppeld aan de snelheid waarmee de blast golf
zich voortbeweegt, hoewel deze snelheid niet constant is.

Figuur 2.17: Statische overdruk (links) en dynamische druk (rechts) op een rechthoekig object (overgenomen uit [27])

Door de relatie tussen tijd en afstand is de door de statische overdruk veroorzaakte translational druk
afhankelijk van de verhouding tussen de grootte van het gebouw en de lengte van de positieve faseduur 2
van de blast. De translational druk wordt gedefinieerd als de resulterende horizontale druk ten gevolge
van de blast, die het gebouw als het ware lateraal wil verplaatsen [27].
Er kan onderscheid worden gemaakt in drie interactiecategorieën [18]:
1)

Wanneer een gebouw in één richting (breedte of hoogte) erg klein is in vergelijking met de
positieve faseduur van de blast, dan zal de overdruk op de voorzijde en achterzijde van het
gebouw ongeveer gelijk zijn. Hierdoor is de resulterende horizontale druk, de translational druk,
ongeveer gelijk aan nul. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 2.20a.

2)

Wanneer een gebouw groot is (breedte of hoogte) in vergelijking met de positieve faseduur van
de blast en de hoek van inval 0° is, dan wordt de voorkant van het gebouw belast met de
gereflecteerde statische piekoverdruk ) en de zijkanten door de statische overdruk ) (de
dynamische druk wordt later behandeld). Omdat beide zijkanten hetzelfde worden belast, zal er
geen translational druk ontstaan. Omdat de statische overdruk op de zijkanten echter kleiner is
dan de gereflecteerde overdruk op de voorkant, ontstaan er ter plekke van de randen van het
gebouw plaatselijk grote drukverschillen. Hierdoor zal de blast golf zich rond het gebouw gaan
buigen. Dit wordt diffractie genoemd. Door de diffractie van de blast van de voorkant naar de
zijkanten zal er vanaf de randen langs de voorkant een ontlastende golf gaat lopen (Figuur 2.18).
Vanwege deze ontlastende golf neemt de gereflecteerde druk op de voorkant af tot de statische
overdruk plus de dynamische druk, ook wel stagnatie druk )+,- genoemd (Figuur 2.19). De tijd

waarin dit plaatsvindt wordt de clearing time 23 genoemd.

Dit verschijnsel vindt vervolgens ook plaats aan de achterzijde van het gebouw. Als de
uiteindelijke druk op de achterkant kleiner is dan de druk op de voorkant ontstaat er een
translational druk. Deze druk ten gevolge van diffractie is alleen significant wanneer de tijd die
nodig is om diffractie rond een gebouw plaats te laten vinden groter of gelijk is aan de positieve
faseduur van de blast. Deze interactie wordt geïllustreerd in Figuur 2.20b.
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Figuur 2.18: Schematische weergave van de blast diffractie door een eenvoudig gebouw (overgenomen uit [26])

3)

Wanneer de positieve faseduur van de blast veel kleiner is dan de tijd die nodig is om diffractie
rond een gebouw te laten plaats vinden, dan zal het gebouw achter elkaar oftewel stapsgewijs
worden belast. Dit betekent dat het gebouw zowel op de voorkant, de zijkanten en de achterkant
wordt belast, maar niet tegelijkertijd. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 2.20c.

De effecten van de statische overdruk kunnen als volgt worden samengevat:


Geen resulterende horizontale druk bij een lange positieve faseduur vergeleken met de
diffractietijd;



resulterende horizontale druk als gevolg van het drukverschil tussen de voor- en achterkant bij
een positieve faseduur ongeveer gelijk of groter dan de diffractietijd;



resulterende horizontale druk als gevolg van lokale overdruk bij een korte positieve faseduur
vergeleken met de diffractietijd.

De effecten van de statische overdruk samen met de dynamische druk bepalen de translational druk op een
gebouw. Waar de statische overdruk wordt veroorzaakt door een toename in de dichtheid van de lucht,
ontstaat de dynamische druk ten gevolge van de verplaatsing van de lucht [22].
De dynamische druk (explosiewind) veroorzaakt, net zoals normale windbelasting, een overdruk op de
voorkant en negatieve druk (zuiging) op de achterkant van een gebouw. Beide zijn translational in dezelfde
richting en worden daarom ook wel drag loads oftewel weerstandskrachten genoemd. De
weerstandskracht werkend op een gebouw of object is gelijk aan de dynamische druk vermenigvuldigd
met een weerstandscoëfficiënt (drag coefficient)

[26].

De dynamische druk werkend op de voorkant van een gebouw wordt op eenzelfde wijze gereflecteerd als
de statische overdruk. Wanneer een gebouw klein is (interactiecategorie 1) zal de voor- en achterkant op
ongeveer hetzelfde tijdstip belast worden met respectievelijk de drukkende en zuigende drag pressure.
Door de relatief kleine voorkant zal er geen reflectie van de dynamische druk optreden (Figuur 2.20a).
Voor de overige twee interactiecategorieën zal de dynamische druk zich op eenzelfde manier gedragen als
de statische overdruk (Figuur 2.20b en c), afgezien van de richting van de druk op de achterkant van een
gebouw.
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De effecten van zowel de statische overdruk als de dynamische druk kunnen nu als volgt voor drie typen
gebouwen worden samengevat:


op drag belast gebouw
- resulterende horizontale (translational) druk als gevolg van dynamische druk en alzijdige
overdruk als gevolg van statische overdruk
- lange positieve faseduur vergeleken met de diffractietijd (Figuur 2.20a)



op diffractie belast gebouw:
- resulterende horizontale druk als gevolg van zowel dynamische druk als statische overdruk;
- positieve faseduur ongeveer gelijk of groter dan de diffractietijd (Figuur 2.20b);



stapsgewijs belast gebouw:
- Lokale resulterende horizontale druk als gevolg van zowel dynamische druk als statische
overdruk;
- zeer korte positieve faseduur vergeleken met de diffractietijd (Figuur 2.20c).

Figuur 2.19: Door de ontlastende golf als gevolg van lokale drukverschillen neemt de druk op
de voorkant van een gebouw af tot statische overdruk plus de dynamische druk

2.16

Blast distributie

In de voorgaande paragrafen is uitgebreid aandacht besteed aan het fenomeen blast en de interactie tussen
blast en gebouw. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met hoe de distributie van druk en impuls
over de gevel van een gebouw plaatsvindt.
Voor explosies op grote afstand zal een ongeveer uniforme drukverdeling op de gevel van een gebouw
werken. Dit geldt niet voor explosies op korte afstand, aangezien de golfvoortplanting van een
oppervlakte explosie hemisferisch is. Hierdoor is de afstand, en daarmee ook de geschaalde afstand, tot
verschillende gebouwhoogtes verschillend. Voorbeeld: wanneer de gevel van een 65 m hoog gebouw op
20 m afstand door een explosie wordt belast, zal de afstand van de bom tot het hoogste punt van het
gebouw 68 m bedragen. Het verschil in afstand in combinatie met de verschillende invalshoeken zal op de
twee locaties (20 en 68 m) verschillende drukken veroorzaken.
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Door dus van enkele locaties op de gevel de afstand 0 en de geschaalde afstand 8 te bepalen, rekening

houdend met de verschillende invalshoeken 9: , ontstaat er een duidelijker beeld van de werkelijke blast
distributie.

Figuur 2.20: Drie typen categorieën voor gebouwen belast met blast (overgenomen uit [27])

Figuur 2.21: Voorbeeld van de drukdistributie op verschillende hoogtes van een gebouw ten gevolge van een explosie.
Rood zijn hoge drukken, groen lage (overgenomen uit [28])
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Hoofdstuk 3
3.

Explosiebestendige gevels

“A misconception the authors wish to dispel is that laminated glass can be blast-proof or
bomb-proof. Laminated glass, correctly designed, can be engineered to withstand a specific
blast threat. Different levels of threat will produce different responses, and if a threat is
greater than the threat to which the glazing has been designed, the capacity of the glazing
will be exceeded and failure (in one of a number of forms) will result. We should not
describe glazing as blast-proof any more than we describe it as wind-proof. A design load is
selected and the glazing is merely engineered to resist those design loads.” [29]

3.1

Beschermen van de gebouwschil

In Figuur 3.1 is een algemeen bomaanslag scenario weergegeven, waarbij een voertuig volgeladen met
explosief materiaal voor het doelwit staat opgesteld. Aangezien explosiebelastingen aanzienlijk afnemen
naarmate de stand-off afstand toeneemt, is het vergroten van de afstand tussen het gebouw en het
dichtstbijzijnde punt waar het voertuig zich kan bevinden een effectieve en bovendien eenvoudige
maatregel om de belastingen op het gebouw te minimaliseren. Om een veilige afstand te waarborgen
worden in de praktijk rondom het gebouw vaak voertuigbarrières toegepast. De meest bekende zijn de
anti-ram palen. Daarnaast kunnen ook niveauverschillen, trappen, muren, versterkt straatmeubilair,
greppels, vijvers en bomen gebruikt worden als barrière om voertuigen op voldoende afstand te houden
Het is echter niet altijd een toereikende oplossing. In stedelijke gebieden bijvoorbeeld, waar de
beschikbare footprint vaak klein is, zal een grote stand-off afstand niet altijd mogelijk zijn [18]. In deze
situaties is een explosiebestendige gevel vaak de enige mogelijkheid om voldoende veiligheid te bieden
tegen explosiegevaar.

3.2

Ontwerprichtlijnen voor explosiebestendige gevels

Het primaire doel van een explosiebestendige gevel is het beschermen van de mensen die zich in het
gebouw bevinden ten tijde van een explosie. Het voorkomen van het bezwijken van de gevel is hierbij de
belangrijkste doelstelling; zoals al eerder genoemd zijn rondvliegende glasscherven namelijk de grootste
veroorzaker van slachtoffers. Daarnaast dient te allen tijde vermeden te worden dat de blast golven het
gebouw binnen kunnen dringen. De gevel zal tijdens en na een bomaanslag daarom ook altijd gesloten
dienen te blijven. Een laatste eis is dat voortschrijdende instorting moet worden voorkomen. Ook hier
heeft de gevel invloed op. Al deze veiligheidseisen vergen veel van de gevel, vooral wanneer deze
grotendeels uit glas bestaat.
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Figuur 3.1: Schematisatie met bijbehorende definities van een typisch bomaanslag scenario waarbij
gebruik wordt gemaakt van een voertuig (overgenomen uit [30])

Wanneer men bij een nieuw te bouwen gebouw de gevel een bepaalde mate van explosiebestendigheid
wil meegeven, kan men in het algemeen kiezen tussen twee mogelijkheden.
In de eerste methode staat het minimaliseren van het gevaar op rondvliegend glas centraal. Bij deze
aanpak wordt vooral aandacht besteed aan het toepassen van de juiste onderdelen en materialen, in plaats
van het uitvoeren van uitgebreide analyses en berekeningen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van
standaard gevelconstructies en glasconfiguraties die vaak overgedimensioneerd worden uitgevoerd. Een
nadeel van deze methode is dat de gevel slechts een bepaalde, vaak kleine, explosiebelasting kan
weerstaan.
De tweede ontwerpoptie is de blast-engineerde gevel. Bij deze aanpak wordt de gehele gevel ontworpen
met behulp van dynamische berekeningen. Via deze methode kan men een gevel specifiek op een van te
voren bepaald risico (i.e. explosiebelasting) ontwerpen.
Een derde ontwerpmogelijkheid bestaat er voor gevels die explosiebestendig dienen te worden gemaakt in
reeds bestaande gebouwen. Dit valt verder buiten het kader van dit afstudeeronderzoek.
Wanneer men een ontwerpmethodiek heeft gekozen, moet worden besloten of het glas in de gevel mag
breken of niet. Voor kleine explosiebelastingen is het goed mogelijk glas te ontwerpen dat niet breekt.
Worden de belastingen echter hoger, dan dienen dikkere ruiten of speciale glassoorten toegepast te
worden. Wordt er voor gekozen dat het glas wel mag breken, dan zal men in alle gevallen gelaagd glas
moeten toepassen. In de volgende paragrafen zullen verschillende soorten glas en glazen gevels
behandeld worden.
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3.3

Glassoorten

Verschillende soorten glas kunnen in (explosiebestendige) gevels worden toegepast. De belangrijkste
zullen in deze paragraaf beschreven worden, waarbij ook de voor- en nadelen en het gedrag ten gevolge
van explosiebelasting besproken worden.
3.3.1

Ongehard vlakglas

Ongehard vlakglas is het standaard glas dat geproduceerd wordt door middel van de floatglasmethode tot
gladde glasruiten met constante dikte, ook wel float glas genoemd. Zolang de materiaalsterkte niet wordt
overschreden gedraagt glas zich vrijwel perfect lineair elastisch. Het materiaal kent geen plastisch gedrag,
wat betekent dat wanneer de uiterste treksterkte wordt overschreden het materiaal bros bezwijkt. Dit
wordt veroorzaakt door de onregelmatige structuur op molecuulniveau. Eén van de consequenties van dit
materiaalgedrag is dat glas niet in staat is om ontstane scheuren in kritische oneffenheden tijdig te
stoppen, waardoor de gehele glasruit bezwijkt [31].
Ongehard vlakglas zal zelfs al voor lage piekoverdrukken erg dik moeten worden uitgevoerd om geen
breuk te laten optreden. Daarnaast worden de reactiekrachten door het stijve gedrag van dikke
glaspanelen op de achterliggende constructie hoog. Dit maakt een gevel met dergelijk glas economisch
gezien onaantrekkelijk [32]. Ten tijde van bezwijken breekt het glas in grote, scherpe stukken (Figuur 3.2)
die, zoals eerder behandeld, zeer gevaarlijk kunnen zijn. Daardoor is ongehard vlakglas niet geschikt om
toe te passen in explosiebestendige gevels.
Om bovenstaande negatieve eigenschappen te verminderen kan men het glas harden of lamineren.

Figuur 3.2: Het bezwijken van ongehard vlakglas door een explosie (Oslo 2011) (overgenomen uit [33])

3.3.2

Gehard glas

Glas kan zowel chemisch als thermisch gehard worden. Bij thermisch harden wordt vlakglas verhit tot
ongeveer 620 graden Celsius, waarna het snel maar gecontroleerd wordt afgekoeld. Tijdens chemisch
harden wordt gebruik gemaakt van ionenuitwisseling [34]. Voor beide methoden geldt hetzelfde principe:
het glas wordt voorgespannen door middel van het introduceren van drukspanningen in de buitenste
zone en trekspanningen in de binnenste zone van de glasruit. Dit betekent dat bij laterale belasting eerst de
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drukvoorspanning in de uiterste drukvezel moet worden gecompenseerd voordat trekspanningen kunnen
optreden en scheuren kunnen ontstaan [18].
Voordelen van gehard glas zijn de verhoogde sterkte (vier tot zes keer hoger dan ongehard vlakglas) en
het optredende breukpatroon. In geval van breuk valt het glas namelijk uiteen in duizenden kleine
fragmenten zonder grote scherpe randen (Figuur 3.3). Dit betekent echter niet dat het ongevaarlijk is.
Wanneer het glas bezwijkt ten gevolge van explosiebelasting worden de kleine glasdeeltjes met hoge
snelheid de achterliggende ruimte in geblazen met alle gevolgen van dien.

Figuur 3.3: Het bezwijkpatroon van gehard glas uit een bushalte (niet gerelateerd aan een
explosie) (overgenomen uit [35])

3.3.3

Gelaagd glas

Gelaagd glas, ook wel gelamineerd glas genoemd, bestaat uit twee of meer glasruiten verbonden met een
tussenlaag en is oorspronkelijk ontwikkeld om veiligere autoruiten te maken [15]. Tegenwoordig wordt
het veelvuldig toegepast in gevels en glazen (draag)constructies zoals daken, trappen, kolommen en
vloeren.
In gelaagd glas wordt de tussenlaag, vaak in de vorm van een folie, door middel van druk en warmte in
een autoclaaf luchtvrij tussen het glas aangebracht. De folie zorgt enerzijds voor de mogelijkheid tot
constructieve samenwerking tussen de glasruiten, anderzijds voor samenhang van de scherven na breuk.
Omdat het glas voldoende vlak moet zijn wordt altijd gebruik gemaakt van float glas [31]. Het kan hierbij
gaan om zowel ongehard of gehard glas.
Als tussenlaag voor explosiebestendig gelaagd glas wordt in de meeste gevallen PVB-folie (polyvinylbutyral) toegepast. Deze plastic kenmerkt zich door een hoge treksterkte en ductiel gedrag, afhankelijk
van de dikte van de folie [36]. Daarnaast hecht het uitstekend aan glas, zelfs nadat het glas is gebroken.
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Figuur 3.4: Gevelelement dat onderhevig is geweest aan een explosie. Duidelijk is te zien dat de glasscherven aan de tussenlaag
bevestigd zijn blijven zitten waardoor ze niet de ruimte in geblazen zijn (overgenomen uit [18])

Dit maakt de folie zeer geschikt voor explosiebestendig glas, aangezien voorkomen wordt dat de
glasscherven de ruimte in worden geblazen en hierdoor letsel veroorzaken (Figuur 3.4). Nadat het glas is
gebroken, zal de folie zich als een ductiel membraan gedragen dat hoge rekken kan weerstaan [15]. Dit
wordt weergegeven in Figuur 3.5. Het uiteindelijk bezwijken van de glasruit wordt veroorzaakt door het
scheuren van de folie of doordat de glasruit in zijn geheel uit de façade wordt geblazen.

Figuur 3.5: Schematische weergave van de membraanwerking van de tussenlaag in een gebroken
gelaagde glasconfiguratie (overgenomen uit [37])

Uit [36] blijkt dat de meest gangbare en economische gelaagde glasconfiguratie bestaat uit twee 3 mm
vlakglasruiten waartussen een 1,52 mm dikke PVB-folie is aangebracht. De bijbehorende treksterkte en rek
van de tussenlaag bedraagt respectievelijk 20-23 N/mm² en 250-320%. In [38] wordt aanbevolen geen
dunnere PVB tussenlagen toe te passen (bijvoorbeeld 0,38 mm of 0,62 mm), omdat de tussenlaag dan kan
bezwijken door de hoge rekconcentratie tussen de glasdeeltjes. Dikke glasruiten met verscheidene lagen
vlakglas en PVB tussenlagen worden eveneens afgeraden omdat dergelijke configuraties zo stijf zijn dat ze
in hun geheel uit de sponningen loskomen (Figuur 3.6) [39].
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Als alternatief voor de PVB tussenlaag kan voor gelaagd glas dat aan hoge explosiebelastingen
blootgesteld gaat worden ook gebruik worden gemaakt van een stijvere (2-3 maal zo hoog als PVB),
sterkere en duurdere SentryGlas® tussenlaag ontwikkeld door DuPont (34,5 N/mm² treksterkte en 400%
rek) [40, 41].

Figuur 3.6: Stijve gelaagde glasruit die in zijn geheel uit de gevel is geblazen (overgenomen uit [39])

3.3.4

Dubbel glas

Dubbel glas, ook wel isolatieglas genoemd, bestaat minimaal uit twee glasruiten die op een bepaalde
afstand luchtdicht met elkaar zijn verbonden waardoor een isolerende spouw tussen de glasruiten
ontstaat. Wanneer dergelijk glas in explosiebestendige gevels wordt toegepast, dient veiligheidshalve de
glasruit aan de binnenkant (interieur zijde) altijd gelaagd te zijn [29]. De glasruit aan de buitenkant kan
zowel gehard of ongehard vlakglas zijn. Het maakt namelijk niet veel uit wanneer deze breekt, aangezien
bij breuk de gelaagde glasruit de ontstane scherven tegenhoudt. Voor extra veiligheid kan de buitenste
glasruit echter ook gelaagd uitgevoerd worden. Dit maakt de glasconfiguratie wel duurder [37].
3.3.5

Glas met polycarbonaat

Polycarbonaat is een sterk, stijf en transparant plastic dat toegepast kan worden als beglazing in ramen en
gevels, vooral wanneer deze kogelwereld uitgevoerd dienen te worden. In dergelijke situaties wordt
polycarbonaat vaak gecombineerd met glas. Polycarbonaat heeft als eigenschap dat het niet zo snel breekt,
maar elastisch buigt en uiteindelijk bezwijkt door in zijn geheel uit de gevel te vliegen. Dit stijve en niet
ductiele gedrag veroorzaakt zeer hoge reactiekrachten aan de randen waar de ruit aan het gevelframe
bevestigd is, waardoor uitgebreide aandacht aan de bevestigingen dient te worden besteed [21]. Om deze
redenen gaat de voorkeur in explosiebestendige gevels eerder uit naar PVB gelaagd glas [18].

3.4

Prestatieclassificatie van beglazing

In verschillende normen en voorschriften zijn richtlijnen en classificaties weergegeven die de prestaties
van

enkellaags monoliet

glas in ramen en gevels tijdens explosietesten

beschrijven. Deze

prestatieclassificaties worden bepaald aan de hand van hoe ver het gebroken glas uit de testconfiguratie
een standaard testruimte in wordt geblazen. Aangezien tijdens het bezwijken van gelaagd glas geen losse
scherven ontstaan, gelden dergelijke classificaties niet voor dit type beglazing.
In de praktijk wordt het meest gebruikt gemaakt van de General Services Administration (GSA) criteria [42].
Deze worden beschreven in Tabel 3.1 en geïllustreerd in Figuur 3.7. Prestatieniveau 1 en 2 kan hierin als
de meest veilige beglazing worden beschouwd aangezien glas hierbij niet of op een veilige manier breekt.
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Omdat het voor middelgrote tot grote explosieve ladingen of voor explosies die op korte afstand van de
gevel detoneren, niet realistisch is om niveau 1 na te streven, kan niveau 2 daarom als
ontwerpuitgangspunt worden gezien.

Tabel 3.1: GSA/ISC Performance Conditions and Hazard Levels for Blast-Loaded Windows (overgenomen uit [42])
Performance
condition

Protection
level

Hazard
level

Description of Window Glazing Response

1

Safe

None

Glazing does not break. No visible damage to glazing or frame

2

Very high

None

Glazing cracks but is retained by the frame. Dusting or very small
fragments near sill or on floor acceptable

3a

High

Very low

Glazing cracks. Fragments enter space and land on floor no further than
1 meter from the window

3b

High

Low

Glazing cracks. Fragments enter space and land on floor no further than
3 meters from the window

4

Medium

Medium

Glazing cracks. Fragments enter space and land on floor and impact a
vertical witness panel at a distance of no more than 3 meters from the
window at a height no greater than 0.6 meter above the floor

High

Glazing cracks and window system fails catastrophically. Fragments
enter space impacting a vertical witness panel at a distance of no more
than 3 meters from the window at a height greater than 0.6 meter above
the floor

5

Low

Figuur 3.7: Weergave van de GSA/ISC gevelbeglazing prestatieclassificatie (overgenomen uit [10])
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Naast de GSA richtlijn, zijn er verschillende andere documenten waarin test procedures en
prestatieclassificaties van beglazing worden behandeld, zie Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Overzicht van normen, richtlijnen en documenten waarin testprocedures en prestatieclassificaties van beglazing worden

behandeld (deels overgenomen uit [3])
Duitse documenten:

DIN EN 13123-1 (2001) en DIN 13124-1 (2001); Shock tube tests
DIN EN 13123-2 (2004) en DIN 13124-2 (2004); Arena air blast tests
DIN EN 13541 (2001); Glass in building, Security glass, Testing and classification
DIN 1055-9 (2003); Special loadings on structures - Part 9

Europese documenten:

ISO/DIS 16933 (2004); Arena air blast tests

Amerikaanse documenten:

ASTM F 1642-04; Standard test method for glazing systems subject to airblast loadings

ISO/DIS 16934 (2004); Shock tube tests

3.5

Explosiebestendige gevels

In deze paragraaf zullen de verschillende componenten die onderdeel uitmaken van een
explosiebestendige gevel behandeld worden. Daarnaast wordt uitgelegd hoe deze op explosiebelasting
berekend dienen te worden. Ten slotte worden enkele voorbeelden behandeld.
3.5.1

Stijl en regelwerk in een vliesgevel

De gevelstijlen en -regels spelen een belangrijke rol in explosiebestendige gevels. Ze moeten namelijk in
staat zijn de glaspanelen hun volledige membraansterkte te laten bereiken, zonder zelf te bezwijken.
Men kan de gevelstijlen op twee manieren ontwerpen. In de eerste methode wordt een statische
berekening gevolgd, waarbij de uiterste sterkte van de glasruit wordt aangebracht op de stijlen. Dergelijke
berekeningen zijn eenvoudig uit te voeren, maar leiden veelal tot onpraktische en niet-economische
ontwerpen, aangezien de statische berekening bij dynamische gevallen conservatief is en er een ruime
mate van overdimensionering (in de vorm van grote profielen) wordt toegepast. In de tweede
ontwerpmethode worden de gevelstijlen ontworpen door middel van dynamische berekeningen, met de
daarbij behorende dynamische explosiebelastingen (i.e. piekoverdruk en impuls). Deze manier van
rekenen is gecompliceerder, maar leidt wel tot meer nauwkeurige resultaten.
Gevelstijlen worden doorgaans in aluminium of staal uitgevoerd. De keuze hangt in conventionele gevels
onder andere af van de op de gevel werkende belasting en de overspanning van de stijlen. In
explosiebestendige gevels wordt theoretisch de voorkeur aan aluminium gegeven. Dit heeft onder andere
te maken met het feit dat slanke aluminium extrusieprofielen zich flexibeler (i.e. minder stijf) gedragen
dan stalen profielen, wat wordt veroorzaakt door de ongeveer drie keer zo lagere elasticiteitsmodulus.
Doordat aluminium gevelstijlen minder stijf zijn, buigt de gevel meer door waardoor de invallende
energie beter gedissipeerd kan worden. Een gevolg hiervan is dat de trekspanningen in de glasruiten
gereduceerd worden en het glas minder snel breekt [36].
Bij zeer hoge explosiebelastingen kunnen de stijlen het beste in staal worden uitgevoerd. Een goed
alternatief hiervoor wordt gevonden door stalen kabels in het gevelprofiel aan te brengen [7]. Deze
toepassing zien we bijvoorbeeld terug in de explosiebestendige gevel van het Maastheater te Rotterdam.
In verschillende documenten worden regels en richtlijnen gegeven met betrekking tot explosiebestendige
gevels. Een van de belangrijkste op dit gebied is het Minimum antiterrorism standards for buildings opgesteld
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door het Department of Defense (DoD) [43]. Hierin wordt onder andere voorgeschreven dat
explosiebestendige gevels een minimale frame bite (contactbreedte tussen glasruit en gevelstijl, zie Figuur
3.8) moeten hebben van 9,5 mm voor constructief beglaasde systemen en 25 mm voor droog beglaasde
systemen (zie Paragraaf 1.5.3). Daarnaast worden ook beperkingen met betrekking tot de doorbuiging van
de gevelstijlen opgelegd. Deze mag maximaal L/60 bedragen.

Figuur 3.8: Frame bite definitie (overgenomen uit [44])

3.5.2

Glasruiten

Glasruiten kunnen in gevels eenzijdig of tweezijdig overspannen worden. In het laatste geval zijn de
glasruiten aan alle vier de zijden ondersteund, waardoor het glas een hogere sterkte kan bereiken [18].
Wanneer het glas is gebroken, zal door de aanwezigheid van de tussenlaag de gelaagde glasruit zich als
een membraan gedragen. De flexibiliteit van het membraan in glasruiten die tweezijdig overspannen is
kleiner dan wanneer de glasruiten eenzijdig worden overspannen. Hierdoor hebben ze echter wel een
hogere weerstand voordat ze bezwijken. Dit houdt in dat glasruiten die maar aan twee kanten
ondersteund worden sneller in hun geheel uit de gevel worgen geblazen dan glasruiten die aan vier zijden
zijn ondersteund [18]. Om deze reden dient bij tweezijdig ondersteunde glasruiten extra aandacht te
worden besteed aan de bevestigingsmethode, zie Paragraaf 1.5.3.
Daarnaast speelt ook de grootte van de glasruiten een rol. Glasruiten met kleine afmetingen hebben in het
algemeen een grotere capaciteit dan grote glasruiten. Door hun stijve gedrag kunnen ze hoge
reactiekrachten overbrengen naar de gevelprofielen waar ze in bevestigd zijn, waarvan de capaciteit snel
overschreden wordt. In explosiebestendige gevels dienen om deze reden glasruiten met kleine afmetingen
dan ook zoveel mogelijk voorkomen te worden [7].
3.5.3

Bevestigingsmethoden

Glasruiten kunnen op verschillende manieren aan de stijlen en regels bevestigd worden. Uit vrijwel alle
recente literatuur blijkt dat het toepassen van constructieve siliconenvoegen de beste manier is om
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glasruiten ten tijde van een explosie in hun sponningen bevestigd te houden (Figuur 3.9). Deze
bevestigingsmethode noemt men ook wel wet of structural glazing. De siliconenvoeg is hierbij in staat de
schuifkrachten tussen het glas en de profielen over te brengen.

Figuur 3.9: Schematische weergave van de membraanwerking van de tussenlaag in een gebroken
gelaagde glasconfiguratie (overgenomen uit [37])

Wanneer de voeg zó wordt ontworpen dat de horizontale dynamische reactiekrachten uit de gelaagde
glasruit de dynamische schuifsterkte van de voeg niet overschrijden, dan zullen de reactiekrachten
volledig naar de gevelstijlen worden overgebracht. In deze situatie kan de gebroken glasruit haar
volledige membraansterkte bereiken en zal de capaciteit afhankelijk zijn van de scheursterkte van de
tussenlaag. Dit houdt in dat bij het gebruik van constructieve siliconenvoegen de glasruiten nooit in het
geheel uit de gevel kunnen worden geblazen. Hierdoor is deze bevestigingsmethode de beste keus voor
explosiebestendige gevels.
In [21] wordt als regel gegeven dat de breedte van de siliconenvoeg gelijk moet zijn aan de dikte van de
glasruit waarmee de voeg in contact staat, met een minimale breedte van 5 mm. Wordt er bijvoorbeeld een
dubbele glasconfiguratie met glasruiten van 6 mm dik toegepast, dan dient de voeg 6 mm breed te zijn.
Andere literatuur, zoals [7], geeft aan dat de voegdikte minimaal 0,25 inch moet zijn, oftewel 6,35 mm.

3.6

Ontwerpen van gelaagd glas voor explosiebelasting

3.6.1

Weerstandfunctie

Bij het ontwerpen van gelaagde glasruiten op explosiebelasting is het belangrijk dat de glasruit voldoende
pre-crack weerstand en post-crack membraancapaciteit bezit waardoor de tussenlaag in de glasruit niet zal
scheuren en de blast het gebouw niet kan binnendringen.
De weerstand van een gelaagde glasruit is onder andere afhankelijk van de traagheid van de ruit, de
sterkte van het glas, het moment van breuk en de vervormingcapaciteit van de ruit wanneer het glas
gebroken is. Om tot een nauwkeurige weerstandsfunctie te komen, is het noodzakelijk dat al deze
eigenschappen worden meegenomen.
De weerstandsfunctie onderscheidt zich duidelijk in twee fases; de pre-crack fase en de post-crack fase. In de
pre-crack fase gedraagt het glas zich fysisch elastisch. Het eerste deel van de weerstandsfunctie is
geometrisch lineair en wordt geometrisch niet- lineair wanneer de doorbuigingen groter worden (Figuur
3.10 links).
De dynamische breuksterkte van het glas definieert het punt in de weerstandsfunctie waar het glas breekt.
Als de trekspanningen in de ruit de dynamische breuksterkte hebben bereikt, zal het glas bros bezwijken.
Deze trekspanningen staan in relatie met de doorbuiging en zijn beide afhankelijk van de afmetingen van
de glasruit en de belasting. De dynamische breuksterkte van het glas daarentegen is afhankelijk van de
reksnelheid (strain rate) van de explosiebelasting. Er geldt: des te hoger de reksnelheid, des te hoger de
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sterkte van het glas. In Tabel 3.3 is van de meest gangbare glassoorten de dynamische breuksterkte
weergegeven.

Figuur 3.10: Pre-crack (links) en post-crack (rechts) weerstandsfunctie van een gelaagde glasruit

Tabel 3.3: Dynamische breuksterkte van verschillende glassoorten (overgenomen uit [18])

Glassoort

Karakteristieke dynamische buigtreksterkte KLM,NOP [N/mm²]

Annealed (Eur)
Heat-strengthened (UK)
Toughened (UK)
Tempered (US)

80
100-120
180-250
120-180

Wanneer het glas breekt (post-crack fase) zal de lijn van de weerstandsfunctie verticaal naar beneden
zakken. Als de glasruit echter voldoende stevig in de sponningen verbonden zit, zal de weerstand weer
toenemen door de membraanwerking van de tussenlaag (Figuur 3.10 rechts). Deze tussenlaag bezit geen
buigstijfheid en de doorbuiging ervan is afhankelijk van reksnelheid en niet van de dikte van de
tussenlaag. De dikte bepaalt echter wel de hoogte van de scheursterkte. Het moment van scheuren wordt
bepaald aan de hand van experimentele resultaten en is voor PVB gesteld op een doorbuiging van 200
mm.
De complete weerstandsfunctie van een gelaagde glasruit wordt uiteindelijk verkregen door de
weerstandsfuncties van de pre-crack en post-crack fase samen te voegen. Het resultaat hiervan is
weergegeven in Figuur 3.11.

Figuur 3.11: Gecombineerde weerstandsfunctie van een gelaagde glasruit

55

Explosiebestendige gevels

3.6.2

Iso-damage curve voor gelaagd glas

Om te weten te komen of een glasruit bezwijkt of niet, wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van isodamage curves. In het diagram van Figuur 3.12 is een dergelijke curve weergegeven voor een gelaagde
glasconfiguratie van 7,52 mm dikte (3 mm – 1,52 mm – 3 mm) met afmetingen 1,55 × 1,25 m². De linker en
rechter curve geven weer wanneer respectievelijk het glas breekt en de tussenlaag scheurt. Over de curves
is tevens een grid van lijnen gelegd, waardoor voor een groot aantal combinaties bomgroottes en stand-off
afstanden (variërend van 10 kg tot 10000 kg en 2 m tot 1000 m) zeer snel bepaald kan worden of de
gelaagde glasconfiguratie bezwijkt of intact blijft.
In de afbeelding zijn ter illustratie twee voorbeelden weergegeven, waarbij een glasruit wordt blootgesteld
aan een detonatie van 50 kg en 100 kg TNT op 25 m afstand. Duidelijk valt te zien dat de tussenlaag van de
glasruit niet bestand is tegen de 100 kg zware explosie; deze zal scheuren waardoor blast het gebouw kan
binnendringen. De glasconfiguratie voldoet daarmee niet. De 50 kg zware explosie zal daarentegen alleen
het glas doen breken.

Figuur 3.12: Iso-damage diagram met glasbreuk- en scheurlimietcurve voor een 1,55 m × 1,25 m × 7,52
mm gelaagde glasruit (overgenomen uit [18])

3.7

Achterliggende constructie

De achterliggende constructie speelt een belangrijke rol bij explosiebestendige gevels. Naast het
analyseren en ontwerpen van de beglazing, dient er ook voldoende aandacht te worden besteed aan de
constructie waar de gevel haar belastingen aan afdraagt. Het is vanzelfsprekend zinloos om de gevel op
explosiebelasting te dimensioneren, maar de achterliggende constructie niet. Daarbij komt bovendien het
feit dat explosiebestendige gevels vaak erg sterk en stijf zijn als gevolg van de dikke beglazing en de grote
dimensies van de stalen of aluminium gevelprofielen. Dit betekent dat er meer energie op de
achterliggende constructie wordt overgedragen dan wanneer de gevel flexibel zou zijn (dissiperen van
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energie d.m.v. plastische vervorming en aero-elastische demping) of zou bezwijken (disspieren van
energie d.m.v. het bezwijken van het brosse materiaal glas) [1, 45].

Figuur 3.13: De beste manier volgens [37] om een explosiebestendige gevel aan de
achterliggende constructie te bevestigen (overgenomen uit [37])

Om de schade aan de achterliggende constructie zo klein mogelijk te houden, dienen de verticale
gevelstijlen van vloer tot vloer te overspannen (Figuur 3.13) [18]. Hierdoor kan gebruikt worden gemaakt
van eventuele schijfwerking van de vloeren, met de daarbij behorende hoge stijfheid en sterkte in het vlak
[37]. Doordat de – vaak maar zeer kort durende – explosiebelasting op deze manier de primaire
hoofddraagconstructie in wordt geleid, kan door de grote massatraagheid van het gehele constructief
ontwerp de belasting beter worden weerstaan [37]. Wanneer de horizontale krachten echter zeer groot
worden, kan de stabiliteit van het gebouw alsnog in gevaar komen.
Wanneer de gevelstijlen daarentegen toch aan de gevelkolommen tussen de vloeren zijn bevestigd,
worden de kolommen lateraal belast. Dit is een ongunstige situatie en kan, wanneer de belasting hoog
genoeg is, lokaal bezwijken tot gevolg hebben en daarmee voortschrijdende instorting initiëren [18].

3.8

Reductie van de explosiebelasting

De vorm van een gebouw en/of gevel heeft ten tijde van een explosie invloed op de explosiebelasting die
op de gevel werkt. Naar binnen tredende hoeken, luifels en uitkragingen (Figuur 3.14) dienen in het
ontwerp zoveel mogelijk vermeden te worden. In dergelijke situaties treden namelijk vele reflecties van de
invallende schokgolf op, waardoor de gereflecteerde piekoverdruk werkend op de gevel veel hoger dan
de invallende piekoverdruk zal zijn.
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Daarnaast geldt in het algemeen dat gebouwen die een bolle vorm hebben (Figuur 3.15) gunstiger zijn
omdat de gereflecteerde druk sneller zal afnemen en de hoek van inval kleiner is. In holle gebouwen
blijven de invallende golven langer ‘opgesloten’, wat leidt tot hogere belastingen.

Figuur 3.14: Invloed van de gebouwvorm op de explosiebelasting (overgenomen uit [46])

Figuur 3.15: Voorbeelden van twee gebouwen – Solow Building te New York (links) en Swiss Re Tower te Londen (rechts) –
waarvan de gevels met het oogpunt op explosies slim ontworpen zijn (overgenomen uit [47, 48])
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3.9

Normen

Zoals eerder vermeld, bestaat er geen internationale of nationale normering met betrekking tot
explosiebestendig bouwen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in geen enkele situatie een
algemene, specifieke dreiging opgesteld kan worden. Een bom kan namelijk op ontzettend veel manieren
en plekken rondom of in een gebouw tot ontploffing worden gebracht, waarbij de grootte van de bom ook
nog eens een onbekende factor is.
Er bestaan echter wel een aantal richtlijnen en andere officiële documenten waarin verschillende
veiligheidsrisico’s en maatregelen, ontwerp- en berekeningsmethoden, dreiging- en prestatieclassificaties
et cetera worden behandeld. Voor Amerikaanse overheidsgebouwen en militaire voorzieningen
publiceren het Department of Defense (DoD) en het Interagency Security Committee (ISC) deze. Voor
commerciële gebouwen in Amerika publiceert het Federal Emergency Management Agency (FEMA) een hele
reeks documenten waarin dergelijke onderwerpen behandeld worden.

3.10

Software design tools

Er bestaan een aantal computer programma’s die gebruikt kunnen worden om explosiebestendige
beglazing te analyseren en te ontwerpen. Een van de meest gebruikte is het door GSA ontwikkelde
WINGARD (Window Glazing Analysis Response and Design) [49]. Een ander bekend programma is HazL
(Window Fragment Hazard Level Analysis) [50], ontwikkeld door het US Army Corps of Engineers Protective
Design Center. Beide software tools bepalen de respons van de beglazing door middel van een SDOF
analyse. De software is echter niet vrij beschikbaar en zal daarom in dit afstudeerwerk niet worden
gebruikt.

3.11

Conclusie

Zoals uit dit hoofdstuk en vele literatuur blijkt, is met folie gelaagd glas bevestigd met constructieve
siliconenvoegen een zeer adequate beglazingsmethode voor gevels die een bepaalde mate van
explosiebestendigheid dienen te bezitten. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt
besteed aan het frame waaraan de glasruiten bevestigd zitten en de achterliggende constructie. Zo worden
er vuistregels met betrekking tot de dimensionering van de verschillende gevelcomponenten gegeven die
gebruikt kunnen worden voor het gevelontwerp.
Wat betreft het ontwerp van de gevel zelf, is het belangrijk dat de stijlen van vloer tot vloer overspannen.
Vanwege het flexibele karakter hebben aluminium extrusieprofielen de voorkeur boven stalen profielen.
Om de gebouwschil te allen tijde gesloten te laten, dienen ten slotte kleine, tweezijdig ondersteunde
glasruiten zo veel mogelijk vermeden te worden.
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Case studie explosiebestendige gevel

4.

4.1

Inleiding

Zoals in de aanvankelijk opgestelde doelstelling van dit afstudeerproject staat beschreven, dient allereerst
het gedrag en de prestaties van de conventionele gevel onder explosiebelasting te worden bepaald,
alvorens een geoptimaliseerde, innovatieve explosiebestendige gevel ontworpen kan worden die in staat is
voldoende weerstand te bieden tegen een bepaalde explosiebelasting.
In dit hoofdstuk zal het eerste vraagstuk worden behandeld. Het gedrag met bijbehorende prestaties
wordt in kaart gebracht door te onderzoeken wat de conventionele gevel aan explosiebelasting kan
weerstaan zonder te bezwijken.
Om dit te bewerkstelligen wordt allereerst gedefinieerd wat voor type conventioneel gevelsysteem in dit
afstudeerwerk is beschouwd en op welk gebouw dit fictief gemonteerd is. In de daaropvolgende
paragrafen worden stap voor stap de gebruikte numerieke methoden en technieken beschreven die zijn
toegepast om de gevel te modelleren en uiteindelijk de weerstand van de gevel te berekenen. Ten slotte
worden hiervan de resultaten en conclusies gepresenteerd.

4.2

Randvoorwaarden

4.2.1

Referentiegebouw

De eigenschappen van het gebouw dat in dit afstudeerproject beschouwd zal worden, zijn overgenomen
uit [45] en weergeven in Figuur 4.1. Het betreft een standaard stalen, ongeschoorde hoofddraagconstructie
bestaande

uit zes

verdiepingen

met karakteristieke beukmaten

gebouwafmetingen bedragen 36 m × 14 m × 31 m (& ×

en

vloeroverspanningen.

De

× ).

De kolommen en liggers bestaan uit standaard profielen (HEA, HEB, IPE, UNP), uitgevoerd in S235 staal.
De stabiliteit wordt verzorgd door momentvaste verbindingen tussen de constructie-elementen in de
raamwerken, waarbij wordt aangenomen dat de 100 mm dikke prefab beton vloeren niet in staat zijn tot
schijfwerking.
Tot slot is arbitrair aangenomen dat het gebouw zich op een locatie in Nederland bevindt waar
windgebied 3 en terreincategorie 2 geldt. Op basis van deze gegevens is in Bijlage B de karakteristieke
windbelasting op de voorkant van het gebouw berekend, welke 1,2 kN/m² bedraagt.
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Figuur 4.1: Het beschouwde referentiegebouw bestaande uit een hoofddraagconstructie van
stijve, ongeschoorde raamwerken

4.2.2

Beschouwd type gevel

Zoals omgeschreven in Hoofdstuk 1 is het doel van dit afstudeerwerk het gedrag en de prestaties van
conventionele gevels ten tijde van een explosie te onderzoeken. Om deze reden dient het referentiegebouw
dan ook over een conventioneel gevelsysteem te bezitten. In dit afstudeerwerk is ervoor gekozen om de
traditionele aluminium vliesgevel te beschouwen. Dit type gevel kan tegenwoordig namelijk als meest
standaard gevelsysteem worden gezien en wordt in de praktijk veelvuldig in de meest uiteenlopende
projecten toegepast.
De schematische geometrie en opbouw van één deel van de vliesgevel is afgebeeld in Figuur 4.2. De gevel
is één beuk breed (3,6 m), overspant van vloer tot vloer (4,0 m) en is in twee verticale en drie horizontale
glasvlakken verdeeld om een zo hoge mogelijke mate van transparantie te realiseren. De hart op hart
afstand van de stijlen en regels bedraagt hierdoor respectievelijk 1,2 m en 2,0 m.

Figuur 4.2: Schematische opbouw en geometrie van de beschouwde aluminium vliesgevel (afmetingen in mm)
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Figuur 4.3: Drukdistributie op de voorkant van het referentiegebouw, veroorzaakt door een

willekeurig gekozen explosie

4.2.3

Beschouwd geveldeel

In Figuur 4.3 is de drukdistributie ten gevolge van een willekeurige explosie op de voorkant van het
gebouw weergegeven. Duidelijk is te zien dat de maximale gereflecteerde overdruk alleen werkzaam is
aan de onderzijde van de gevel, daar waar de afstand tot het explosiepunt het kleinst is. Doordat de
afstand van de explosie tot hogere gebouwniveaus groter is, wordt de geschaalde afstand 8 ook groter,
evenals de invalshoek 9: . Dit leidt uiteindelijk tot lagere overdrukken.

Aangezien de drukdistributie op de gevel niet-uniform verdeeld is, zal in het latere EEM onderzoek niet
de gehele gevel, maar slechts het hoogst belaste deel beschouwd en geanalyseerd worden. Dit deel is in
Figuur 4.3 met een stippellijn omkaderd en betreft één beuk op de begane grond.

4.3

Gevelontwerp

4.3.1

Materiaaleigenschappen

De gevelonderdelen, zoals de regels en stijlen, worden vervaardigd uit aluminium kneedlegering 6060T66.
Deze legering kenmerkt zich door een hoge sterkte en corrosievastheid en is bovendien goed las- en
vervormbaar, waardoor het zich onder andere goed leent voor het extruderen tot ingewikkelde profielen
met een geringe wanddikte [51]. De mechanische eigenschappen van het materiaal zijn weergegeven in
Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Mechanische eigenschappen (karakteristiek) van aluminiumkneedlegering 6060T66 [52]

Legering
EN-AW

Productvorm

6060

EP

Toestand

T66

Dikte
2

0,2% rekgrens


Treksterkte
R

Minimum rek

Knikklasse

[mm]

[N/mm²]

[N/mm²]

[%]

[-]

3 < t ≤ 25

150

195

8

A
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4.3.2

Geveldimensionering

De gekozen gevel is statisch berekend en vervolgens gedimensioneerd, waarbij lineair elastisch
materiaalgedrag en een drietal belastingen in rekening zijn gebracht, namelijk:


windbelasting;



eigen gewicht van de stijlen en regels;



eigen gewicht van het glas.

Bij deze laatste belasting is aangenomen dat elke glasruit telkens met behulp van twee steunblokjes
(beglazingsblokjes) op de onderliggende regel is opgelegd, waardoor deze als het ware door twee
puntlasten wordt belast [53]. De steunblokjes, die zijn bedoeld om te voorkomen dat de ruit met de
sponningbodem in aanraking komt, dienen volgens NEN 3564 (nu NPR 3577:2011) op 0,25 tot 0,125 van de
lengte van de ruit met een minimum van 0,1 m uit de hoeken te worden geplaatst. De windbelasting
bedraagt 1,2 kN/m² (1,2 kPa) op de voorgevel. Voor de soortelijke massa van aluminium en glas wordt
respectievelijk 2700 kg/m³ en 2490 kg/m³ aangehouden.
Ten aanzien van de vervormingen wordt in [53] beschreven dat stijlen, regels of kalven die glasruiten
ondersteunen ten gevolge van wind en andere belastingen in het horizontale vlak niet meer mogen
doorbuigen dan 1/200 maal hun lengte met een maximum van 10 mm. Dit geldt bij het gebruik van
enkellaags glas en wordt voor isolerend dubbel glas verzwaard tot l/360 met een maximum van 8 mm.
Daarnaast moeten de doorbuigingen van dezelfde onderdelen in het verticale vlak beperkt worden tot
maximaal 2 mm.
De gevel is als modulair element met behulp van SCIA Engineer 2012.0 berekend (Figuur 4.4 links). Hierbij
is

aangenomen

dat

alleen

de

uiteinden

van

de

stijlen

met

behulp

van

karakteristieke

vliesgevelverbindingen aan de achterliggende constructie zijn bevestigd (Figuur 4.5). De onderste vier
opleggingen zijn geschematiseerd als scharnieren, die translaties in alle richtingen verhinderen en alleen
rotatie om de x-as toestaan. Om vervormingen ten gevolge van temperatuursverandering onbelemmerd te
laten plaatsvinden, zijn de bovenste vier opleggingen daarentegen in z-richting als rolopleggingen
geschematiseerd. Ten slotte zijn in SCIA de horizontale regels scharnierend aan de stijlen verbonden.
Bij de berekening zijn twee belastingcombinaties inclusief belastingfactoren gebruikt, namelijk:
UGT:
BGT:

1,2 × Eigen gewicht profielen
1,0 × Eigen gewicht profielen

1,2 × Eigen gewicht glasruiten
1,0 × Eigen gewicht glasruiten

1,5 × Windbelasting
1,0 × Windbelasting

Om binnen de voorgeschreven doorbuigingseisen te blijven, is gekozen voor een kokerprofiel met
afmetingen 150 × 50 × 8 mm3. Deze gedrongen klasse 1 doorsnede is vervolgens op alle stijlen en regels
toegepast. De resultaten van de doorbuigingen in bruikbaarheidstoestand zijn weergegeven in Figuur 4.4
rechts. Een maximale waarde van 7,22 mm in y-richting wordt gevonden in het midden van de met rood
aangegeven regel.
Daarnaast zijn in de uiterste grenstoestand de interne krachten en spanningen onderzocht. De op druk en
buiging zwaarst belaste stijl is met behulp van Hoofdstuk 6.3.3 uit Eurocode 9 [52] gecontroleerd op kniken buiginstabiliteit. Het resultaat hiervan is een maximale unity check van 0,98 (gecombineerde buiging en
axiale kracht in middelste twee stijlen).
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Figuur 4.4: SCIA model van de gevel (links) en doorbuigingen van stijlen en regels in de bruikbaarheidstoestand (rechts)

Figuur 4.5: Karakteristieke scharnier- (links) en rolverbinding (rechts) om de vliesgevel aan de achterliggende constructie te
bevestigen [54]
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4.4

Explosiebelasting

4.4.1

Dynamische belasting

Constructies die op welke manier dan ook worden belast zullen gaan vervormen. De grootte van de
vervormingen en de manier waarop deze plaatsvinden, hangt niet alleen af van de belasting, maar ook
van de eigenschappen van de constructie. Deze worden bepaald door de eigenschappen van de materialen
waaruit de diverse componenten van een constructie bestaan en de wijze waarop deze componenten
binnen een constructie zijn samengesteld.
In het geval dat de belasting gedurende lange tijd onveranderlijk aanwezig is of dat de belasting zeer
langzaam verandert, wordt gesproken van een statische belasting. De optredende vervormingen
veroorzaken inwendige krachten in de constructie. Deze krachten zijn dan voortdurend in evenwicht met
de aanwezige belasting. Vindt er een snelle verandering van de belasting in tijd (of in plaats) plaats, dan
gaat massa ook een rol spelen in de krachtsverdeling. In deze gevallen wordt gesproken van een
dynamische belasting.
Explosiebelasting is een typisch geval van een dynamische belasting. De op de constructie werkende druk
is immers afhankelijk van de tijd. Dergelijke belastingen kunnen zeer groot zijn in vergelijking met de
normale belastingen die gebruikelijk op een constructie werken. De kans dat een constructie tijdens haar
levensduur door een explosie wordt belast is klein, waardoor deze uit economisch oogpunt dan ook vaak
niet op dergelijke grote belastingen wordt ontworpen. Een bepaalde schade in de vorm van een blijvende
vervorming na een uitzonderlijke belasting kan dan worden aanvaard.
Om de dynamische respons (in de vorm van vervormingen en inwendige krachten) van een constructie
ten gevolge van explosiebelasting te berekenen, wordt de constructie vaak gemodelleerd met behulp van
de eindige-elementenmethode (EEM).
4.4.2

Explosiebelasting in literatuur

Om de gevel van het referentiegebouw tegen explosies te kunnen beschermen, is het van belang dat de
hierbij horende belastingen worden gekwantificeerd. In de huidige nationale en internationale
bouwnormen worden deze echter niet behandeld. Dit heeft tot gevolg dat in de praktijk per project wordt
bekeken wat de mogelijke risico’s en dreigingen voor een gebouw zijn, waaruit vervolgens de waarde
voor de maximale explosieve lading en stand-off afstand wordt afgeleid.
In de Verenigde Staten hebben onder andere het Ministerie van Defensie (Department of Defense), het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Department of State) en het General Services Administration eigen eisen
opgesteld met betrekking tot de explosiebelastingen die hun gebouwen moeten kunnen weerstaan. Deze
staan in een aantal documenten beschreven. De in de praktijk twee meest toegepaste eisen zijn de DoD
Unified Facilities Criteria: Minimum antiterrorism standards for buildings [43] en de GSA Security criteria [55]
(Tabel 4.2).
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Tabel 4.2: Explosiebelasting parameters volgens verschillende documenten1
Richtlijn

Omschrijving

General Services Administration

Level C
Level D
Level E
Explosive weight I
Explosive weight II
-

Department of Defense
Department of State
1

Explosiebelasting parameters

Gereflecteerde piekoverdruk ) [kPa]

Impuls S [kPa*ms]

27,6
68,9
206,8
33,1
40,0
289,6

193,1
613,6
1034,0
283,4
204,8
1792,6 – 2068,4

Aangezien bovenstaande documenten gevoelige informatie bevatten en daardoor niet vrij beschikbaar zijn, zijn de gegevens uit
verschillende andere literatuur [56, 57] verzameld

Level C is volgens de GSA richtlijnen van toepassing op gebouwen die een gemiddeld tot hoog
beschermingsniveau vereisen, waarbij redelijk wat (herstelbare) schade mag optreden. Voorbeelden zijn
gebouwen met een belangrijke regionale symbolische waarde, zoals lokale overheidsgebouwen.
Gebouwen die van nationaal belang zijn en bovendien een kritische functie vervullen, worden met een
Level D label bestempeld. Dit houdt in dat deze een hoog beschermingsniveau dienen te bezitten en ten
tijde van een explosie slechts geringe schade mogen oplopen. Level E gebouwen vallen in de zwaarste
categorie, waarbij de kans op een terroristische aanslag reëel is. Hierbij valt te denken aan buitenlandse
ambassades en VN gebouwen.
In ISO 16933; Arena air blast tests [58], de Europese norm voor het experimenteel testen van
glasconfiguraties op explosiebelasting, wordt onderscheid gemaakt tussen zeven verschillende
categorieën. Deze zijn, inclusief belastingsparameters, weergegeven in Tabel 4.3. Alle getoonde waarden
voor druk en impuls worden veroorzaakt door een explosieve lading van 100 kg TNT. Het getal achter het
‘EXV’-deel duidt de bijbehorende stand-off afstand aan. Deze waarden gelden echter voor kleine
proefopstellingen (3,15 × 3,15 m²). Bij grote(re) glazen proefopstellingen is de interactie tussen de
drukgolven en de gevel anders, waardoor de equivalente waarden uit de laatste twee kolommen van
toepassing zijn. Deze leiden uiteindelijk tot dezelfde gereflecteerde druk en impuls zoals in de tabel is
weergegeven.
Uit [41] blijkt dat in de praktijk echter vaak hogere eisen aan de explosiebelasting worden gesteld dan de
waarden uit Tabel 4.2 en Tabel 4.3. Dit wordt geverifieerd door het in [8] weergegeven historisch overzicht
van bekende, grootschalige bomaanslagen uit de afgelopen 35 jaar. Hieruit blijkt dat de gemiddelde
hoeveelheid ingezet explosief materiaal ongeveer 900 kg TNT bedraagt. Over de gemiddelde afstand
tussen de explosieve lading en het getroffen gebouw is daarentegen weinig informatie beschikbaar.
In de meeste beschikbare literatuur, zoals [59, 60], is GSA Level D een veel gebruikte explosiebelasting
classificatie.
4.4.3

Explosiebelasting uitgangspunt

Om te achterhalen wat de gevel aan explosiebelasting kan weerstaan, is het noodzakelijk de bijbehorende
kritische belasting te vinden. Een logische methode om dit te bereiken zou zijn door de belasting
stapsgewijs te verhogen totdat de maximale sterkte van een bepaald gevelonderdeel bereikt wordt.
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Tabel 4.3: Explosiebelasting parameters als gevolg van voertuigbommen volgens ISO 16933, appendix C1 [58]
Omschrijving

Explosiebelasting parameters

Equivalente waarden voor grote façades

Gereflecteerde
piekoverdruk ) [kPa]

Impuls S
[kPa*ms]

Explosieve lading [kg TNT]

Stand-off afstand [m]

30
50
80
140
250
450
800

180
250
380
600
850
1200
1600

30
30
40
64
80
100
125

32
23
19
17
14,4
12,4
11

EXV 45
EXV 33
EXV 25
EXV 19
EXV 15
EXV 12
EXV 10

In dit verslag is echter voor een andere aanpak gekozen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
explosiebelastingclassificaties uit de verschillende officiële documenten en richtlijnen zoals in de vorige
paragraaf behandeld. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat de uiteindelijke resultaten
concreter en beter interpreteerbaar zijn. Omdat bij het explosiebestendig maken van gevels in de praktijk
doorgaans ook deze classificaties worden toegepast, geeft bijvoorbeeld de conclusie ‘de gevel voldoet aan
Level C van de GSA criteria’ meer informatie en een beter referentiekader dan ‘de gevel voldoet aan een
bom van 125 kg die op 25 m afstand detoneert’.
Met de resultaten uit voorafgaand EEM onderzoek is er afschatting gemaakt van de te testen
explosiebelastingen. Zo bleek dat bij een gereflecteerde piekoverdruk van 100 kPa de spanningen in
verschillende gevelcomponenten de capaciteit ruim overschreden. Om deze reden worden alleen de
belastingclassificaties uit Tabel 4.4 beschouwd. Deze zijn toegepast in zes aparte, exact dezelfde numerieke
modellen, waarin de belasting de enige variabele is. Uiteindelijk wordt onderzocht welke van de zes
classificaties de gevel maximaal kan weerstaan.

Tabel 4.4: De te beschouwen explosiebelastingclassificaties uit de verschillende officiële documenten, richtlijnen en normen om de

weerstand van de beschouwde conventionele gevel mee te bepalen
Document

GSA
DOD
ISO 16933
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Omschrijving

Level C
Level D
Explosive weight I
Explosive weight II
EXV 45
EXV 33

Explosiebelasting parameters

Bijbehorende schaalwet parameters

)
[kPa]

S
[kPa*ms]

Explosieve lading
[kg TNT]

Stand-off afstand [m]

28
69
33
40
30
50

193
614
284
205
180
250

48
225
100
25
30
30

40
37
45
25
32
23
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4.5

Numeriek model

4.5.1

Inleiding

Er zijn verschillende berekeningsmethoden beschikbaar om het gedrag en de prestaties van de in
Hoofdstuk 4.3 ontworpen gevel op explosiebelasting te onderzoeken. Een correcte, algemene methode
houdt in dat de respons van alle onderdelen waaruit de gevel is opgebouwd aan de hand van dynamische
analyses bepaald worden.
Een eerste manier om dit te bewerkstelligen is om voor elke individuele gevelcomponent (glasruit,
gevelstijl etc.) een één-massa-veersysteem berekening uit te voeren. Dit noemt men ook wel een sequential
single degree of freedom (SDOF) model approach. In literatuur is voldoende en gedetailleerde informatie
beschikbaar over hoe iedere gevelcomponent – zoals gelaagde glasruiten [18] en stijlen en regels [61] – als
een één-massa-veersysteem systeem geschematiseerd en geanalyseerd kan worden. Een dergelijke aanpak
kent echter veel beperkingen (m.b.t. de randvoorwaarden en de geometrie van het component), geeft
geringe output (in de meeste gevallen alleen vervormingen) en zal uiteindelijk tot conservatieve
ontwerpen leiden [62].
Een betere en nauwkeurigere methode is om de gehele gevel te modelleren met behulp van eindigeelementenmethode programma’s. Dit heeft realistischere en economischere ontwerpen tot gevolg [63].
Daarnaast hebben deze programma’s als voordeel dat het dynamische karakter van de blast, de geometrie
van de gevelcomponenten en de interactie tussen hen uitgebreid en exact gemodelleerd kan worden.
Om de tekortkomingen van SDOF berekeningen te overbruggen en om tot gedetailleerde en nauwkeurige
uitkomsten te komen, wordt ervoor gekozen om een volledig 3D numeriek model van de vliesgevel te
ontwikkelen.
In dit afstudeerwerk zal gebruik worden gemaakt van het commercieel beschikbare Abaqus/CAE (versie
6.11-2)

[64].

Voordelen

van

Abaqus

zijn

de

goede

en

uitgebreide

documentatie

en

ondersteuningsmogelijkheden, de duidelijke interface – welke een stuk gebruiksvriendelijker is dan de
meeste andere EEM pakketten – en ten slotte de vele beschikbare elemententypen..
4.5.2

Geometrie

In tegenstelling tot de statische berekening uit Paragraaf 4.3, wordt in het EEM onderzoek een
vliesgevelmodel beschouwd waarbij slechts één derde deel van het oorspronkelijke geveldeel wordt
gemodelleerd (Figuur 4.6 links). De voornaamste reden is dat de rekentijd hierdoor relatief kort blijft (± 40
minuten in tegenstelling tot de ruim 3 uur voor het volledige geveldeel). De twee stijlen overspannen
echter nog steeds van vloer tot vloer (4,0 m), waartussen de regels (1,2 m) worden verbonden.
Waar in de statische berekening alleen de aluminium stijlen en regels werden beschouwd, wordt in het
numerieke model ook het glas en de siliconenvoeg gemodelleerd. De stijl- en regelprofielen worden
uitgevoerd als kokers 150 × 50 × 8 mm3, waarvan de doorsnede tot rechthoeken zonder afdeklijst zijn
geschematiseerd om de invoer in Abaqus te vereenvoudigen (Figuur 4.6 rechts). De glasconfiguratie
bestaat uit twee 5 mm dikke ongeharde vlakglaspanelen waartussen een 1,52 mm dikke polyvinyl-butyral
(PVB) folie is aangebracht. Deze PVB folie zorgt enerzijds voor de mogelijkheid tot constructieve
samenwerking tussen de glasruiten, anderzijds voor samenhang van de scherven na breuk.
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Figuur 4.6: Opbouw en geometrie (links) en vereenvoudigde doorsnede (rechts) van in het EEM onderzoek beschouwde geveldeel

De gelaagde glasconfiguratie wordt door middel van een continue constructieve siliconenvoeg (ook wel
structural glazing genoemd) van het type Dow Corning 995 [65] met afmetingen 12,7 × 6,35 mm (b × d) aan
de aluminium stijlen en regels bevestigd. Het is hierbij belangrijk dat de voeg in staat is de schuifkrachten,
die ontstaan door de doorbuigingen uit het vlak van de glasruiten, van het glas naar de profielen over te
brengen. Wanneer de schuifsterkte van de voeg wordt overschreden, dan treedt ter plaatse lokaal
bezwijken op en kan de (gebroken) glasruit niet haar volledige membraansterkte bereiken. Hierdoor zal
de ruit in zijn geheel uit de gevel worden geblazen. Daarnaast kan de voeg ook bezwijken wanneer de
maximale treksterkte in de negatieve fase van de explosie (zuiging) wordt overschreden. Voor uiterste
schuifspanning van de siliconenvoeg wordt 1,70 N/mm² aangehouden [66].
4.5.3

Gekozen modelleertechniek

De wijze waarop de vliesgevel in Abaqus gemodelleerd wordt, is grotendeels gebaseerd op de aanpak
beschreven in [67]. De voornaamste reden voor deze keuze is dat in de gepresenteerde methode het
werkelijke gedrag van de verschillende materialen en interacties, zoals glasbreuk, het plastische
vervormingsgedrag van aluminium, de ductiele membraanwerking van de tussenlaag en de
siliconenvoegverbinding, wordt meegenomen in de dynamische analyse, waardoor een goede
representatie van de bestaande gevel wordt bereikt. Bovendien vertonen de numerieke resultaten uit deze
publicatie goede overeenkomsten met de experimentele data uit bijvoorbeeld [68, 69, 70].
De toegepaste modelleertechniek zal in de volgende paragrafen uitgebreid worden behandeld.
4.5.4

Materiaaleigenschappen

In Tabel 4.5 zijn de gebruikte materiaaleigenschappen weergeven, afkomstig uit het literatuuronderzoek
[8].
Uit experimenten blijkt dat de temperatuur en de belastingduur van grote invloed zijn op de mechanische
eigenschappen van PVB. Het langeduurgedrag kan als visco-elastisch worden beschreven, terwijl het
korteduurgedrag elasto-plastisch of bros is [71]. Aangezien explosiebelastingen zeer kortdurend zijn en
daardoor tot hoge reksnelheden leiden, is het geoorloofd met een hogere elasticiteitsmodulus dan de
statische waarde te rekenen. Uiteindelijk wordt een glassy shear modulus  beschouwd, welke resulteert
in een elasticiteitsmodulus van 500 N/mm² (Tabel 4.5).
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In huidige literatuur is weinig bekend over de hechtsterkte van tussenlaagmaterialen aan glas en het
bijbehorende bezwijkgedrag [31]. Aangenomen wordt dan ook dat de PVB folie niet los zal komen van het
glas, zelfs niet wanneer het glas is gebroken. Het scheuren van de tussenlaag bij het bereiken van de
uiterste treksterkte is dan ook de maatgevende bezwijkvorm.

Tabel 4.5: Overzicht van gehanteerde materiaaleigenschappen

Materiaal

Elasticiteitsmodulus [N/m²]

Dwarscontractiecoëfficiënt [-]

Dichtheid [kg/m³]

Aluminium

7E+10

0,30

2700

Glas

7E+10

0,23

2490

PVB

5E+08

0,49

1100

Wat betreft fysisch niet-lineair gedrag zal dit afstudeerwerk zich beperken tot alleen het plastisch
materiaalgedrag van het aluminium en wordt er afgezien van het modelleren van het bros bezwijkgedrag
van het glas. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Zo ontbreekt het in de literatuur aan
een eenduidige, betrouwbare en voldoende nauwkeurige methode om het pre- en postcrack gedrag van
gelaagd glas te modelleren [72]. De methoden die er zijn (o.a. [67, 71, 73]), zijn veelal omslachtig,
ingewikkeld en tijdrovend. Vandaar dat aan de universiteit van Gent een promotieonderzoek ([72]) is
gestart dat zich specifiek op deze problemen richt. Daarnaast bestond aanvankelijk het idee om in de
optimalisatiefase de aandacht vooral op het aluminium te vestigen. Het plastisch materiaalmodel van
aluminium wordt in de volgende paragraaf 4.5.5 behandeld.
De dynamische treksterkte van standaard ongehard vlakglas (annealed glass) bedraagt 80 N/mm² [18]. Bij
het bereiken van deze spanning wordt aangenomen dat zowel de binnenste als de buitenste ruit in de
glasconfiguratie is bezweken (i.e. gebroken) en de volledige krachtswerking wordt overgenomen door de
PVB folie, dat zich dan als een ductiel membraan gedraagt.
Om een eenduidige in- en uitvoer van gegevens te waarborgen, is het belangrijk een consistent
eenhedenstelsel te gebruiken. Gekozen is voor: lengte ('), kracht ((), massa () en tijd (T).
4.5.5

Materiaalmodel aluminium

4.5.5.1 Spanning-rekrelatie
Het representatieve spanning-rekdiagram van aluminium behorende bij een standaard trekproef is
weergegeven in Figuur 4.7. In deze afbeelding zijn onder andere de 0,2% rekgrens * , de treksterkte R met
bijbehorende rek ;R en de breukrek ;4 te onderscheiden. De waarden van deze eigenschappen, behorende

bij legering 6060T66, zijn reeds behandeld en weergegeven in Tabel 4.1.
Zoals gebruikelijk voor aluminium wordt het Ramberg-Osgoodmodel beschouwd waarvan de algemene
vorm in Formule (4.1 is weergegeven [74]. Het voordeel van dit model is dat het direct tot werkelijke
spanning en rek leidt. Deze zijn vereist om plasticiteit in Abaqus te modelleren [75]. Wanneer de continue
spanning-rekrelatie uit experimentele data (trekproeven) wordt gebruikt, dienen de hieruit volgende
nominale spanning en rek eerst omgerekend te worden aangezien geen rekening met insnoering wordt
gehouden.
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Waarin:
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In Eurocode 9 Bijlage E.2.2.2 wordt voor aluminium de volgende variant gepresenteerd:
;=

>
> "
+ ;,X V W

X

Waarin:
X =
 =
;,X =
;, =

met

=

%Y;,X /;, Z
%IX / J

conventionele elasticiteitsgrens
tweede referentiespanning
residuele rek behorend bij de spanning X
residuele rek behorend bij de spanning 

(4.2)

[N/mm²]
[N/mm²]
[-]
[-]

Wanneer de berekening echter het domein van plastische vervormingen betreedt (de tak tot ;R in Figuur
4.7), mag de volgende formule worden beschouwd [52]:
;=

>
> "
+ 0,002 V W



met

=

%I0,002/;R J
%I /R J

(4.3)

Een aandachtspunt dat in acht moet worden genomen, is het feit dat geëxtrudeerde aluminiumlegeringen
vaak plastisch anisotrope materiaaleigenschappen bezitten als gevolg van het extrudeerproces. In dit
afstudeerwerk wordt echter, op basis van [76] en het bovendien afwezig zijn van experimentele data om
het materiaalmodel mee te vergelijken en te controleren, voor zowel de elastische als plastisch tak isotroop
materiaalgedrag aangenomen.

Figuur 4.7: Representatief spanning-rekdiagram van een aluminiumlegering
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4.5.5.2 Benaderde evaluatie van \]

De nominale waarde van de toe te passen uiterste rek ;R wordt in Bijlage E.3 van Eurocode 9 [52]
beschreven volgens een analytische uitdrukking (Formule (4.4). Deze vergelijking is verkregen door
middel van interpolatie van de beschikbare resultaten uit experimentele gegevens en geeft de bovengrens
aan van de rek bij breuk. Voor de 6060T66 legering bedraagt deze waarde 0,22 (22%).

;R = 0,30 − 0,22 V
W
400
;R = 0,08

indien

 < 400(/''²

indien

 ≥ 400(/''²

(4.4)

4.5.5.3 Invloed reksnelheid
Explosies zijn een zeer kortdurend fenomeen en gaan daardoor gepaard met hoge reksnelheden,
doorgaans in de range 102 - 104 s-1 (Figuur 4.8). Voor veel materialen, zoals glas, plastics (PVB) en
gewapend beton, geldt dat de reksnelheid een aanzienlijke invloed heeft op de mechanische
materiaaleigenschappen. Zo neemt de vloeigrens van staal toe wanneer de reksnelheid hoger wordt.
Uit [77], waarin het spanning-rekgedrag van geëxtrudeerde AA6xxx en AA7xxx aluminiumlegeringen met
hardheidstoestand T6 is onderzocht in een breed scala van reksnelheden (10-3 - 103 s-1), blijkt dat de
uiterste treksterkte R van de aluminiumlegeringen nauwelijks (AA6xxx) of gering (AA7xxx) wordt
beïnvloed door de reksnelheid. In het onderzoek wordt dan ook geconcludeerd dat het mechanische
gedrag van de 6060T66 legering onder dynamische belastingen met variërende reksnelheden nauwkeurig
genoeg gemodelleerd kan worden wanneer de invloed van de reksnelheid niet wordt beschouwd. Deze
aanbeveling wordt in dit afstudeerwerk overgenomen.

Figuur 4.8: Reksnelheden van verschillende soorten belastingen (overgenomen uit [28])

4.5.5.4 Materiaalgedrag in Abaqus
De Ramberg-Osgoodformulering is in de materiaaleditor van Abaqus onder de optie deformation plasticity
geïmplementeerd, maar kent alleen toepassing in statische analyses [75]. Hierdoor dient het aan de hand
van Formule (4.3 analytisch bepaalde spanning-rekdiagram (Figuur 4.9) handmatig in Abaqus te worden
ingevoerd.
Omdat het echter noodzakelijk is de werkelijke plastische rek te gebruiken, dient het spanning-rekdiagram
uit Figuur 4.9 door middel van Formule (4.5 getransformeerd te worden. De uiteindelijke resultaten zijn
weergegeven in Bijlage C.
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;ef = ;+ − ;Xf = ;+ −
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Waarin:
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Werkelijke plastische rek
;+ =
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Figuur 4.9: Aan de hand van het Ramberg-Osgood analytisch bepaalde spanning-rekdiagram
voor kneedlegering 6060T66

4.5.6

Modellering van de gevel

4.5.6.1 Gevelstijlen en -regels
Zoals gebruikelijk bij het modelleren van liggers in EEM pakketten, worden de gevelstijlen en -regels
gemodelleerd als balkelementen (beam elements). Omdat de gevelregels niet als slanke balken beschouwd
kunnen worden (verhouding lengte/hoogte is kleiner dan 10), worden het Abaqus elementtype B31
toegepast. Dit zijn lineaire elementen die gebaseerd zijn op de Timoshenko balktheorie, waarbij
dwarskrachtvervorming wordt meegenomen [78]. De gevelstijlen daarentegen zijn niet gedrongen,
waardoor voor deze profielen eventueel een elementtype gebaseerd op de Euler-Bernoulli theorie (B33)
kan worden toegepast. Hier wordt echter van af gezien aangezien deze niet beschikbaar zijn in de
expliciete analyse (zie Paragraaf 4.5.7).
Er zijn vervolgens twee stijlen en drie regels van respectievelijk 4 en 1,2 m als losse parts in Abaqus
gemodelleerd. Deze worden in de assembly module in het vlak aan elkaar gekoppeld (Figuur 4.10 links),
waarbij rekening wordt gehouden met de rotatiestijfheden van de werkelijke stijl-regelverbinding.
Op basis van verschillende literatuur [67, 79] is aangenomen dat de rotatiestijfheid om de globale y-as van
de stijl-regelverbinding gelijk is aan nul en daardoor geschematiseerd kan worden als een zuiver
scharnier. De overige rotaties van de verbinding worden als oneindig stijf beschouwd. Om dit te
bewerkstelligen, wordt uit de connector section bibliotheek van Abaqus gebruik gemaakt van het type
HINGE (Figuur 4.10 rechts). Deze staat alleen rotaties toe om de globale x-as (1-as). Aangezien dit niet de
juiste as is, is het noodzakelijk een lokaal assenstelsel voor de verbinding aan te maken.
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Figuur 4.10: Assembly van de stijlen en regels (links), waarbij op de locatie van de rode stippen het connector
type HINGE (rechts) in het lokale (zwart) assenstelsel wordt toegepast (rendering van de profielen staat uit)

4.5.6.2 Gelaagde glasruiten
Gelaagde glasruiten kunnen op verschillende manieren in EEM software worden gemodelleerd.
Voorbeelden zijn onder andere met 3D solid of layered shell elementen of met een smeared model (Figuur
4.11). Uit [71], waarin numeriek onderzoek van met PVB gelaagde glasruiten wordt vergeleken met
experimentele resultaten, blijkt dat met solid elementen het werkelijke gedrag het beste gesimuleerd kan
worden. Het nadeel van deze methode is echter de zeer lange rekentijd die benodigd is voor de analyses.
Dit is niet het geval wanneer gebruik wordt gemaakt van layered shell elementen, die tevens het werkelijke
gedrag nauwkeurig benaderen [71]. Deze worden dan ook in dit afstudeerwerk toegepast.
Overeenkomstig met [67] zijn de glasruiten gemodelleerd met behulp van S4R 4-knoops, kwadratische
shell elementen met gereduceerde integratie en large-strain formulation. De composite shell optie is
vervolgens gebruikt om de verscheidene lagen in de configuratie mee te nemen, waarbij gekozen is voor 5
integratie punten per laag (Figuur 4.12).

Figuur 4.11: Drie mogelijke modellen voor gelaagd glas: smeared model

Figuur 4.12: Doorsnede van de composite shell

(links), layered shell elements (midden) en 3D solid model (rechts)

met het aantal integratiepunten per laag

(overgenomen uit [71])
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4.5.6.3 Gevelconfiguratie
Om de werkelijke geometrie van de gevel zo accuraat mogelijk te modelleren, dienen de beam en shell nodes
op een bepaalde positie binnen hun eigen doorsnede te liggen (Figuur 4.13a). Dit gaat echter mis wanneer
profielen uit de doorsnedenbibliotheek van Abaqus worden gebruikt. De reden hiervoor is dat Abaqus de
geometrie van de kokerprofielen standaard rondom het zwaartepunt van de kokerdoorsnede bouwt, wat
tevens ook de locatie van de beam axis is. Er ontstaat dan de situatie zoals weergegeven in de schematisatie
van Figuur 4.13b.

Figuur 4.13: Aanpassingen die aan de beams en shell moeten worden gemaakt om de werkelijke gevelgeometrie zo accuraat mogelijk
te modelleren

Om dit te voorkomen wordt er een arbitraire doorsnede aangemaakt, waarbij de locatie van de beam axis
zelf gekozen kan worden. Deze wordt vervolgens in het midden van de bovenflens geplaatst waardoor de
geometrie van de koker als het ware naar beneden verschuift (Figuur 4.13c).
Normaal gesproken valt de laag waarop de shell nodes zich bevinden – ook wel reference surface genoemd –
samen met het midden van de shell (midsurface) (Figuur 4.14a). De werkelijke configuratie (Figuur 4.13a)
kan uiteindelijk goed benaderd worden door een zogenaamde shell offset toe te passen waardoor de
reference surface ten opzichte van het midden worden verplaatst naar de boven- (SPOS) of onderkant
(SNEG) van de shelldoorsnede (Figuur 4.14b en c). In dit geval dient de reference surface verplaatst te
worden naar de onderkant van shelldoorsnede, zodat de schematisatie uit Figuur 4.13d ontstaat. Tot slot
wordt de afstand tussen de shell en beam nodes gelijk gesteld aan de dikte van de siliconenvoeg, namelijk
1,52 mm.
Een 3D weergave van de totale gemodelleerde glasconfiguratie is in Figuur 4.15 weergegeven.
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Figuur 4.14: Shell offset definitie volgens Abaqus documentatie (overgenomen uit [80])

Figuur 4.15: Uiteindelijke gelaagde glasconfiguratie in Abaqus, inclusief shell offset

4.5.6.4 Siliconenvoeg
De twee gelaagde glasruiten worden, zoals omschreven in Paragraaf 4.5.2, door een continue constructieve
siliconenvoeg aan de achterliggende aluminium stijlen en regels bevestigd. In Abaqus wordt deze voeg
gemodelleerd door middel van zogenaamde connectors. Deze worden aan één uiteinde verbonden aan de
rand nodes van de mesh van de ruiten en aan het andere uiteinde aan de nodes van de mesh van de beams
(schematisch Figuur 4.16). De lengte van de connectors wordt uiteindelijk gelijk gesteld aan de dikte van te
siliconenvoeg (6,35 mm), waardoor de afstand tussen de beam en de shell elementen ook 6,35 mm bedraagt.
In de connectors worden daarbij drie vrijheidsgraden uitgevoerd als equivalente elastische discrete veren,
die beschikken over een axiale-, afschuif- en een rotatiestijfheid (Figuur 4.17). De waarden van deze drie
stijfheden zijn in [79] experimenteel bepaald en bedragen 3,31x106 N/m/m voor de axiale- en
afschuifstijfheid en 145,9 Nm/rad/m voor de rotatiestijfheid [67]. Deze waarden dienen vervolgens wel nog
vermenigvuldigd te worden met de invloedbreedte van iedere connector, oftewel de breedte van de mesh.
Om ervoor te zorgen dat de veren loodrecht op het oppervlak van de ruiten zijn gepositioneerd, is het
belangrijk dat de mesh van de shell elementen gelijk is aan dat van de beam elementen. In overeenstemming
met [67] is het mesh gebaseerd op vierkante modules van 50 × 50 mm2. De axiale- en afschuifveerstijfheid
bedraagt hierdoor 165500 N/m1 en de rotatieveerstijfheid 7,3 Nm/rad.
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Figuur 4.16: Schematische weergave van de connectors tussen de

Figuur 4.17: Schematisatie van de siliconenvoeg als

nodes van de mesh van de beams en shells

equivalente elastische discrete veren (overgenomen uit [81])

4.5.6.5 Randvoorwaarden
Zoals

eerder

in

Paragraaf

4.3

is

behandeld,

wordt

het

geveldeel

met

karakteristieke

vliesgevelverbindingen aan de uiteinden van de verticale stijlen aan de achterliggende constructie
bevestigd. De onderste twee opleggingen zijn in Abaqus geschematiseerd als zuivere scharnieren, die
translaties in zowel x-, y-, en z-richting verhinderen en alleen rotatie om de x-as toestaan. De bovenste
twee opleggingen daarentegen zijn in z-richting als rolondersteuningen geschematiseerd.
Ten slotte dient er rekening mee te worden gehouden dat het in Abaqus gemodelleerde vliesgeveldeel in
werkelijkheid deel uitmaakt van de gehele, in het werk gefabriceerde vliesgevel en daardoor aan alle
zijden ‘omringd’ wordt door andere stijlen, regels en glasruiten. Dit effect is gemodelleerd met de
aanname dat de randstijlen niet in x-richting en de randregels niet in y-richting niet kunnen doorbuigen.
Deze speciale randvoorwaarden dienen daardoor nog extra in het EEM model te worden aangebracht.
Alle opleggingen van het gemodelleerde geveldeel zijn in Figuur 4.18 weergegeven.

Figuur 4.18: Overzicht van alle randvoorwaarden
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4.5.6.6 Belasting
Zoals in Paragraaf 4.4.3 is behandeld, wordt de maximale explosieweerstand van de beschouwde
aluminium vliesgevel bepaald aan de hand van zes explosiebelastingclassificaties. Van de zes
bijbehorende druktijdprofielen zal telkens de gereflecteerde druk-tijdcurve worden beschouwd.
Uit onder andere [82, 83, 84] blijkt dat de negatieve fase van de schokgolf grotere vervormingen en hogere
trekspanningen in de glasruiten kan veroorzaken dan de positieve fase. Met name voor systemen met
relatief lage eigenfrequenties – zoals gevels – kan de respons significant worden beïnvloed. Daarom wordt
zowel de positieve als de negatieve fase in dit afstudeerwerk meegenomen.
In Figuur 4.20 is ter illustratie van de laagste belasting (EXV 45) het drukverloop in de tijd weergegeven.

Piekoverdruk

Gereflecteerde piekoverdruk

Druk [kPa]

40
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0

-10
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0,12

Tijd [s]

Figuur 4.20: Druk-tijd profiel van de gereflecteerde schokgolf van de EXV45 belastingclassificatie

De belasting wordt in Abaqus als een gelijkmatig verdeelde pressure load met een magnitude van 1 Pa
loodrecht op de glasruiten aangebracht (Figuur 4.19). Het tijdsafhankelijke karakter wordt vervolgens
door variatie van de amplitude in rekening gebracht. Door het druk-tijdprofiel met behulp van rechte lijnen
te benaderen, kan deze amplitude als functie van de tijd in tabelvorm worden beschreven (Tabel 4.6). De
magnitude van de belasting kan vervolgens op ieder tijdstip gevonden worden door de pressure load te
vermenigvuldigen met de amplitude uit de tabel, waarbij tussenliggende waarden worden geïnterpoleerd.
De arriveertijd 2, wordt in de modellering van de belasting buiten beschouwing gelaten, wat inhoudt dat
op tijdstip 2 = 0 de gereflecteerde piekoverdruk ) meteen al aanwezig is.

Tabel 4.6: Amplitude per tijdsinterval voor de EXV 45 belastingclassificatie

Tijd [s]
Amplitude [-]

0

0,007

0,015

0,03

0,063

30200

10000

0

-7500

0
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4.5.6.7 Mesh
Zoals eerder in Paragraaf 4.5.6.4 behandeld is, wordt voor de gehele gevel een mesh toegepast dat is
gebaseerd op vierkante modules van 50 × 50 mm2. Dit betekent dat de beam elementen 50 mm lang zijn en

de composite shell elementen een afmeting van 50 × 50 mm2 hebben. Het totale gemeshte model is
weergegeven in Figuur 4.21. Ter verduidelijking is kleurverschil tussen de glasruiten aangebracht.

Figuur 4.21: Mesh van het gemodelleerde geveldeel

4.5.6.8 Demping
Een systeem dat belast wordt met een initiële kracht zal zonder demping oneindig lang door blijven
trillen. Demping is het dissiperen van energie in het systeem, wat er toe leidt dat trillingen geleidelijk in
amplitude afnemen wanneer er geen kracht meer aanwezig is. Er bestaan verschillende soorten demping,
namelijk:


viskeuze demping: demping veroorzaakt door de weerstand van een vloeiend medium zoals
lucht, gas of water;



wrijvingsdemping: demping veroorzaakt door wrijving tussen twee oppervlakken;



materiaal demping: demping veroorzaakt door plastisch vervormen van een materiaal.

Wanneer een gevel trilt, treedt er zowel viskeuze als materiaaldemping op door respectievelijk de
weerstand van de omringende lucht en het overschrijden van de elastische limiet van de constructieve
elementen. Met name de PVB tussenlaag zal veel invallende blastenergie dissiperen. Wrijvingsdemping
treedt bij gebouwen bijvoorbeeld op ten tijde van een aardbeving, waarbij wrijving ontstaat tussen de
fundering en de grond.
Het is doorgaans lastig om de dempingswaarden van een trillende gevel vast te stellen. In dit
afstudeerwerk wordt daarom de systeemdempingswaarde, die gebaseerd is op experimenteel onderzoek
uit [85], van [67] overgenomen. Deze bedraagt 1,75%.
Omdat niet in alle berekeningsanalyses (zie Paragraaf 4.5.7) systeemdemping kan worden toegepast, is in
[67] het aandeel van de PVB folie omgerekend naar de massacoëfficiënt 9 voor Rayleigh demping. Deze
bedraagt 14 s-1.
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4.5.7

Berekeningsmethoden

Voor elke explosiebelastingclassificatie zullen er telkens twee volledige, exact dezelfde, 3D EEM modellen
van het geveldeel gebouwd worden, die op verschillende manieren dynamisch worden geanalyseerd.
Het eerste model (M01) zal zich beperken tot het simuleren van geometrisch en fysisch lineair gedrag
(FL/GL). In een eerste variant – het M01a model – worden de eigenfrequenties en mode shapes van de gevel
via een modale analyse bepaald. Aan de hand van deze gegevens kan de respons (i.e. doorbuigingen)
worden berekend (Paragraaf 4.5.7.1).
Deze doorbuigingen worden in een tweede variant – het M01b model – gecontroleerd aan de hand van
een dynamische expliciete analyse (Paragraaf 4.5.7.2). Omdat in het M01a en -b model niet dezelfde
demping kan worden gemodelleerd, zal deze in beide niet worden meegenomen.
In het M02 model wordt een dynamische expliciete analyse uitgevoerd, waarbij het geometrisch en fysisch
niet-lineair gedrag (GNL/FNL) alsook demping wordt beschouwd (Paragraaf 4.5.7.3). Uit deze berekening
zullen vervolgens de dynamische reactiekrachten, spanningen en uiteindelijke doorbuigingen worden
bepaald.
Samenvattend:
Model
M01a
M01b
M02

Fysisch
Lineair
Lineair
Niet-lineair

Geometrisch
Lineair
Lineair
Niet-lineair

Analysemethode
Modaal
Expliciet
Expliciet

Demping
n.v.t.
n.v.t.
PVB materiaaldemping (Rayleigh 9 coëfficiënt)

4.5.7.1 Modale analyse
Een modale analyse wordt uitgevoerd om de eigenfrequenties en mode shapes van de gevel te bepalen.
Aangezien deze onafhankelijk zijn van de belasting, zijn ze voor alle zes de numerieke modellen hetzelfde.
In Abaqus kunnen de bijbehorende eigenvalues via twee iteratietechnieken berekend worden, namelijk met
de Lanczos en Subspace eigensolvers. De laatste methode is de snelste van de twee wanneer slechts enkele
(minder dan 20) eigenmodes benodigd zijn [86]. Door middel van modale superpositie kan aan de hand
van de in Paragraaf 4.5.6.6 beschreven belasting vervolgens de respons (i.e. doorbuigingen) berekend
worden.
Om een goede representatie van deze respons te verkrijgen, is het belangrijk dat er voldoende eigenvalues
worden meegenomen. Een goede manier om te controleren of dit daadwerkelijk is gedaan, is door te
kijken naar de som van effectieve massa’s in iedere vrijheidsgraad. Dit geeft namelijk aan hoeveel massa
van de totale massa van de gevel actief is in iedere richting van de berekende modes. Wanneer dit
percentage rond de 90% ligt, kan men aannemen dat er voldoende modes verdisconteerd zijn [86].
In dit afstudeerwerk is gekozen om de eerste tien eigenvalues via de Subspace eigensolver te bepalen (Tabel
4.7). De totale massa van de gemodelleerde gevelconstructie bedraagt 219,8 kg (Tabel 4.8). Hier moet
echter wel nog 25% van de massa die is gekoppeld aan zogenaamde constrained nodes (oftewel massa die
niet vrij kan bewegen) afgetrokken worden (in totaal 3,2 kg) [87].
De totale effectieve massa’s in x-, y-, en z-richting zijn respectievelijke 44 kg, 0,94 kg en 178 kg (Tabel 4.8).
Dit is 20%, 0,43% en 81% van alle massa die vrij kan bewegen (219 kg). Het lage percentage voor de x- en
y-richting wordt veroorzaakt doordat de belasting in z-richting op de gevel werkt en de responses in de x-

81

Explosiebestendige gevels

en y-richting daarom niet significant zijn. Het maakt in dit geval dan ook niet uit dat het percentage niet
wordt behaald.
Vervolgens is in Abaqus voor alle zes de explosiebelastingclassificaties de doorbuiging in het midden van
de gevel in z-richting bepaald. De tijdsduur en time increment is hierbij vastgelegd op respectievelijke 0,2
en 5E-04 s. De resultaten worden in Paragraaf 4.6 gepresenteerd.

Tabel 4.7: Eigenvalue uitvoer voor de eerste tien modes
Mode no

Eigenvalue

Frequency [rad/s]

Frequency [Hz]

1

2374

48,73

7,76

2

2378

48,76

7,76

3

12200

110,45

17,58

4

27489

165,80

26,39

5

35347

188,01

29,92

6

50023

223,66

35,60

7

87813

296,33

47,16

8

104565

323,37

51,47

9

202364

449,85

71,60

10

246746

496,74

79,06

Tabel 4.8: Effectieve massa uitvoer voor de eerste tien modes
Mode no

X-component [kg]
5,86E-08

Y-component [kg]
2,62E-07

Z-component [kg]
3,55E-02

2

41,089

1,00E-15

2,58E-12

3

3,63E-12

0,19314

163,43

4

7,39E-14

2,43E-03

4,54E-06

5

1,2568

1,93E-16

2,58E-14

6

1,73E-15

0,22321

2,04E-03

7

8,23E-14

8,60E-04

2,02E-08

8

2,20E-13

0,18236

13,22

1

9

6,70E-02

7,59E-13

2,93E-14

10

1,46E-13

5,76E-06

2,04E-08

Totaal

43,475

0,94077

177,82

4.5.7.2 Expliciete analyse, geometrisch lineair
In de M01b modellen wordt, zoals reeds omschreven, een expliciete integratietechniek toegepast. Deze
wordt gebruikt voor het numeriek oplossen van de differentiaalvergelijken (bewegingsvergelijkingen) in
dynamische simulaties. Bij de expliciete methode worden de verplaatsingen op tijdstip 2 + ∆2 berekend op

basis van een evenwichtsbeschouwing op tijdstip 2. Hierdoor vragen ze enerzijds relatief weinig rekentijd

en geheugenruimte, maar vereisen anderzijds kleine tijdstappen om de stabiliteit van de berekening te
waarborgen [88, 89].
Om een vergelijking te maken met de resultaten van de modale analyse, zal ook met deze expliciete
integratietechniek voor de zes explosiebelastingclassificaties de doorbuiging in het midden van de gevel in
z-richting worden bepaald. De tijdsduur van de analyse bedraagt opnieuw 0,2 s. De time increment wordt
nu echter automatisch berekent en bedraagt 5E-07 s. De resultaten, die in theorie identiek moeten zijn aan
die van de modale analyse, zullen worden behandeld in Paragraaf 4.6.
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4.5.7.3 Expliciete analyse, fysisch en geometrisch niet-lineair
In de M02 modellen vervolgens opnieuw een expliciete analyse worden uitgevoerd, waarbij ditmaal
fysisch (plastisch materiaalgedrag aluminium) en geometrisch niet-lineair gedrag (grote vervormingen en
rotaties etc.) en demping wordt meegenomen. Naast de doorbuiging (Paragraaf 4.6), worden nu ook
grafieken gepresenteerd met daarin de spanningen in de gevelstijlen en gelaagde glasruiten, de
schuifspanningen in de siliconenvoegen en de maximale horizontale reactiekrachten (Paragraaf 4.8).

4.6

Vergelijking modale en GL/FL expliciete analyse

Om de numerieke modellen en de verschillende berekeningsmethoden te controleren, is er onderzocht of
de grafieken van de horizontale doorbuiging (z-richting)  in het midden van de gevel bepaald in
integratiepunt 1 (Figuur 4.22) van de modale (paarse) en de GL/FL expliciete (groene) analyse
corresponderen. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 4.23.
In de grafieken is duidelijk zichtbaar dat naarmate de doorbuigingen groter worden, de verschillen tussen
de lijnen van beide berekeningsmethoden ook groter worden. Dit is in overeenstemming met de
opgestelde hypothese uit Bijlage D. In de grafiek van de Level D belasting komt deze conclusie het
duidelijkst tot uitdrukking.
Algemeen kan er gesteld worden dat tot een doorbuiging van ± 0,1 m (verhouding L/40) de modale en GL
expliciete doorbuiging vrijwel hetzelfde is.

Figuur 4.22: Definitie van de in Figuur 4.23 weergegeven resultaten van de doorbuiging in z-richting h

van het globale assenstelsel

4.7

Weerstand van de conventionele vliesgevel tegen explosiebelasting

4.7.1

Bezwijkcriteria

In Abaqus is het geveldeel uit Figuur 4.6 geanalyseerd op de zes verschillende explosiebelastingen zoals
weergeven in Tabel 4.4. Om de kritische belasting te vinden, is het van belang dat er materiaalgrenzen
worden opgesteld die aangeven wanneer de gevel, of een onderdeel hiervan, bezwijkt. Er zijn daarom in
totaal drie bezwijkmechanismes gedefinieerd, namelijk:
1.

Het bezwijken van de aluminium stijlen en regels bij het overschrijden van de uiterste rek;

2.

Het bezwijken van de glasruit bij het overschrijden van de dynamische treksterkte van het
ongeharde vlakglas;

3.

Het uit de gevel gedrukt worden van de glasruiten bij het overschrijden van de dynamische
schuifsterkte van de siliconenvoeg.
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Figuur 4.23: Vergelijking tussen de horizontale doorbuiging  bepaald in integratiepunt 1 in het midden van het beschouwde geveldeel van
de modale, GL- en GNL expliciete berekeningsmethode van de zes explosiebelastingclassificaties uit Tabel 4.4
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Overige bezwijkmechanismes worden in dit afstudeerwerk niet als maatgevend geacht, omdat er enerzijds
treffende maatregelen voor zijn genomen of anderzijds vanwege verscheidene redenen buiten de scope
van het onderzoek vallen. Een voorbeeld is het uit de gevel raken van de glasruiten bij het overschrijden
van de dynamische treksterkte van de siliconenvoeg tijdens de negatieve fase van de blast, aangezien in
werkelijkheid de glasruiten naast de siliconenvoeg ook nog met mechanische verbindingen aan de stijlen
en regels worden bevestigd. In Nederland mag structural glazing namelijk, zonder overige getroffen
maatregelen, niet worden toegepast.
Een belangrijke kanttekening die tevens moet worden gemaakt, is dat in de uitgevoerde EEM simulaties
alleen fysisch niet-lineair materiaalgedrag van het aluminium is beschouwd. Ondanks het feit dat dit
slechts een benadering van de werkelijkheid is, en de krachtswerking in bijvoorbeeld de gelaagde
glasruiten na glasbreuk wordt overgenomen door de PVB folie en deze daardoor nog niet als volledig
bezweken mogen worden beschouwd, kan er toch een goede indruk worden verkregen over wat de gevel
aan explosiebelasting kan weerstaan.

4.8

Resultaten

4.8.1

Controle bezwijkcriteria

Om te bepalen of de bedoemde bezwijkmechanismes optreden, zijn in de zes numerieke M02 modellen de
maximale schuifspanning in de siliconenvoegen, de maximale hoofdspanningen in de glasruiten en de
maximale Von Mises spanningen in de aluminium kokerprofielen met bijbehorende plastische rek
bepaald.
Ter illustratie zijn de resultaten van alleen de EXV45 explosiebelasting onderstaand afgebeeld. De
resultaten van de overige explosiebelastingclassificaties zijn samenvattend weergegeven in Tabel 4.9. Hoe
deze waarden zich verhouden tot de sterkte van het aluminium, het glas en de siliconenvoeg, is zichtbaar
in respectievelijk Figuur 4.28, Figuur 4.29 en Figuur 4.30.
4.8.2

Resultaten EXV45 explosiebelastingclassificatie

In zowel de horizontale als verticale voegen zijn in Abaqus de krachten in de afschuifveren van de
connectors bepaald. De resultaten van deze 264 veren zijn weergegeven in Figuur 4.24. Hieruit blijkt dat
een maximale schuifkracht van 321 N in de rechter stijl optreedt. De spanning in de voeg kan nu berekend
worden door de kracht te delen door het voegoppervlak dat door de connector gerepresenteerd wordt. De
connectors zijn in Abaqus 50 mm hart op hart aangebracht. Daarnaast heeft de voeg een breedte van 12,7
mm. De gemiddelde spanning bedraag hierdoor 321 / ( 50 × 12,7 ) = 0,51 N/mm².
In Figuur 4.25 zijn de maximaal optredende hoofdspanningen (positief is trek) in het midden van de
bovenste glasruit weergegeven, bepaald in integratiepunt 1 (binnenkant glasruit) en 15 (buitenkant
glasruit), zie Figuur 4.12. Aangezien het glas op trek zal bezwijken, wordt de minimale hoofdspanning
buiten beschouwing gelaten.
Uit de grafiek volgt dat de maximale hoofdspanning op tijdstip 2 = 0,085 s wordt bereikt, wat
correspondeert met het tijdstip waarop de positieve fase van de explosie is beëindigd (Figuur 4.20) en de
maximale positieve impuls wordt bereikt. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de negatieve fase van
de schokgolf (2 = 0,085 - 0,125 s), in tegenstelling tot de veronderstellingen uit [82, 83, 84], niet tot hogere
trekspanningen in de glasruiten leidt.
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Figuur 4.24: Schuifkrachten in de siliconenvoegen ten gevolge van de EXV45
explosiebelastingclassificatie
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Figuur 4.25: Maximale hoofdspanningen in het midden van de bovenste glasruit, bepaald in
integratiepunt 1 en 15, ten gevolge van de EXV45 explosiebelastingclassificatie

Figuur 4.26 geeft de optredende Von Mises spanning in het midden van de overspanning van de rechter
stijl weer (paarse lijn, bepaald in de uiterste vezel van de profieldoorsnede (integratiepunt 5)). De
maximale waarde bedraagt 169 N/mm². Om de invloed van het FNL gedrag van het aluminium op het
spanningsverloop te onderzoeken, is het M02 Abaqus model ook berekend met FL aluminium
materiaalgedrag. Zoals in de grafiek te zien is, dalen de spanningen door plastische dissipatie aanzienlijk.
Ter controle zijn in Figuur 4.27 ten slotte de normaalspanningen (positief is trek) in het midden van de
overspanning van de rechter stijl weergegeven en uitgezet tegen de doorbuiging in het midden van de
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gevel (uit Figuur 4.23). Vanwege symmetrie gelden dezelfde resultaten voor de linker stijl. Duidelijk valt te
zien dat het spanningspatroon in de stijl gelijktijdig wisselt met de doorbuiging van de gevel. Wanneer de
gevel dus wordt ‘ingedrukt’ (negatieve doorbuiging), treedt er in de beschouwde uiterste gevel een
trekspanning op, en bij ‘uitdrukking’ een drukspanning.
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Figuur 4.26: De in het M02 model (zowel FNL als FL aluminium gedrag) optredende Von Mises spanningen in het midden van de
overspanning van de rechter stijl, bepaald in de uiterste vezel van de profieldoorsnede (integratiepunt 5), ten gevolge van de
EXV45 explosiebelastingclassificatie
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Figuur 4.27: Normaalspanningen in het midden van de overspanning van de rechter stijl, bepaald in de uiterste vezel van de
profieldoorsnede (integratiepunt 5), ten gevolge van de EXV45 explosiebelastingclassificatie uitgezet tegen de doorbuiging in het
midden van de gevel ten gevolge van de EXV45 explosiebelastingclassificatie
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4.8.3

Resultaten overige explosiebelastingclassificatie

Tabel 4.9: Resultaten van de zes explosiebelastingclassificaties

Document

Omschrijving

ISO 16933
GSA
DoD
ISO 16933
DoD
GSA

EXV45
Level C
Explosive weight II
EXV33
Explosive weight I
Level D

Max. schuifspanning
voeg
[N/mm²]
0,51
0,71
0,61
0,70
0,74
2,04

Max. Von Mises
aluminium
[N/mm²]
169
169
173
177
176
184

Max.
pl. rek
[-]
0,032
0,033
0,048
0,066
0,065
0,159

0,5

Max. optredende Von Mises spanning aluminium
Treksterkte aluminium
Max. optredende platische rek aluminium
Uiterste rek

240
210

0,4

195
180
0,3
150
0,22

120

0,2

Plastische rek [-]

270

Von Mises spanning [N/mm²]

Max. hoofdspanning
glasruit
[N/mm²]
92
84
102
123
91
167

90
60

0,1

30
0

0

Figuur 4.28: Resultaten van de maximaal optredende Von Mises spanning en plastische rek in de aluminium stijlen en regels van
de zes explosiebelastingclassificaties uit Tabel 4.4 uitgezet tegen respectievelijk de treksterkte en breukrek
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Figuur 4.29: Resultaten van de maximaal optredende hoofdspanning in de gelaagde glasruiten van de zes
explosiebelastingclassificaties uit Tabel 4.4 uitgezet tegen de dynamische treksterkte
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Figuur 4.30: Resultaten van de maximaal optredende schuifspanning in de siliconenvoegen van de zes
explosiebelastingclassificaties uit Tabel 4.4 uitgezet tegen de uiterst opneembare schuifspanning

Uit Figuur 4.28 blijkt dat met name de stijlen en regels zwaar worden belast. In alle
explosiebelastingclassificaties nadert de maximaal optredende Von Mises spanning namelijk de uiterste
treksterkte (195 N/mm²) en is daardoor automatisch hoger dan de 0,2% rekgrens van de 6060T66
kneedlegering (150 N/mm²). Dit betekent dat in elk model het aluminium plastisch vervormt. De laagste
uiterste spanning treedt op in het model met de EXV45 belasting, welke 169 N/mm² bedraagt. Voor alle
modellen geldt dat de piekspanningen in het midden van de stijlen optreden (Figuur 4.31). Dit komt
omdat de gevel voornamelijk word belast op buiging om de horizontale as, waardoor de stijlen de meeste
belasting naar zich toe trekken.
Tevens is in Figuur 4.28 de bijbehorende maximaal optredende plastische rek bepaald. Deze varieert van
3,2% tot 15,9% en blijft daarmee voor alle classificaties beneden de ontwerpwaarde van de breukrek (22%,
zie Paragraaf 4.5.5.2).
De maximale hoofdspanning in de binnenste ruit van de gelaagde glasconfiguratie (Figuur 4.29) treedt
telkens in het midden van de glasruit op (overeenkomstig met de theorie uit [67]) (Figuur 4.31) en
overschrijdt in alle gevallen de dynamische treksterkte van het glas (80 N/mm²). In het EXV45, Level C en
Explosive weight I model is deze overschrijding niet heel groot (± 10 N/mm²), in tegenstelling tot de
overige modellen (± 20 tot 80 N/mm²).
Verder blijkt dat de maximaal optredende schuifspanning in de siliconenvoegen voor alle
belastingclassificaties, met uitzondering van de Level D belasting, onder de opneembare capaciteit blijft
(Figuur 4.30). Voor de Level D classificatie betekent dit dat de kans op het losraken van de ruit van de
gevel groot is. Er dient wel te worden opgemerkt dat het hierbij gaat om het overschrijden van de
schuifspanning in slechts een deel van de siliconenvoeg. In Hoofdstuk 5 wordt dit nader bekeken. Uit de
resultaten blijkt verder dat de maximale waarde optreedt in het midden van de rand van de glasruit, dus
ter plaatse van het midden van de regels en op een kwart van de uiteinden van de stijlen (Figuur 4.31).
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Figuur 4.31: Locaties van de maximaal optredende spanningen m.b.t. de drie bezwijkmechanismes: schuifspanning
in de siliconenvoegen (paars), Von Mises spanning in de aluminium stijlen (groen) en hoofdspanning in de
gelaagde glasruiten (blauw)

De doorbuigingen zijn tevens berekend aan de hand van de GNL en FNL expliciete analyse (M02 model)
en zijn door middel van de rode gestippelde lijnen weergegeven in Figuur 4.23.
Deze zijn, afgezien van de eerste halve periode, kleiner dan de modale en GL/FL analyse. Dit kan deels
verklaard worden vanuit het van geometrisch niet-lineair gedrag. Hierdoor reageert de gevel niet alleen in
buiging, maar ontstaat er ook membraanwerking waardoor de stijfheid van de gevel verhoogd wordt.
Daarnaast speelt ook demping en dissipatie door plasticiteit een rol. De effecten hiervan zijn goed
zichtbaar in de grafieken.
4.8.4

Krachtswerking

In de data output van de zes numerieke M02 modellen zijn naast de doorbuigingen, spanningen en
rotaties, ook de krachten en momenten in de verschillende gevelcomponenten bepaald. In deze paragraaf
zullen ter illustratie alleen de krachten en momenten ten gevolge van de EXV45 belasting worden
gepresenteerd.
Doordat de gevel voornamelijk in buiging reageert, treden in de stijlen de grootste krachten op. Van deze
gevelcomponent zijn in Figuur 4.32 dan ook de normaalkracht-, dwarskracht- en momentenlijn op tijdstip
t = 0,06 s (maximale doorbuiging in het M02 model, zie Figuur 4.23) gepresenteerd. In deze afbeeldingen
correspondeert lengte 0 met de onderkant van de stijl (Figuur 4.32a). Verder wordt bij het definiëren van
de krachten en momenten gebruik gemaakt van het lokale assenstelsel zoals in Figuur 4.32a is
weergegeven.
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Figuur 4.32: Normaalkracht (b)-, dwarskracht (c en d)- en momentenlijn (e en f) op tijdstip t = 0,06s van de stijlen ten gevolge van de
EXV45 explosiebelastingclassificatie
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Uit de resultaten van Figuur 4.32b t/m f volgt dat er zowel in de n1 als n2 richting momenten en
dwarskrachten optreden waarbij de buigende momenten om de n2 as veel hoger zijn dan om de n1 as.
Deze bi-axiale optredende krachtswerking kan verklaard worden door hoe de siliconenvoeg is
gemodelleerd. Zoals eerder behandeld (Paragraaf 4.5.6.4), bestaat deze uit lineair elastische discrete veren
in twee richtingen, namelijk loodrecht (axiale veren; n2 richting) en parallel (afschuifveren; n1 richting)
aan het oppervlak van de ruiten (Figuur 4.17). Het zijn vervolgens de afschuifveren in n1 richting die voor
de additionele krachten en momenten in het vlak van de gevel zorgen.
Een aandachtpunt in de krachtswerking is het momentverloop ter plaatse van de stijl-regelaansluiting.
Zoals in Paragraaf 4.5.6.1 is behandeld, wordt in deze verbinding alleen de rotatie om de y-as van het
globale assenstelsel geschematiseerd als een scharnier. De overige rotatierichtingen worden als oneindig
stijf beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat de torsiemomenten om de lengte as van de regels, die ontstaan
door de momenten in de rotatieveren van de siliconenvoegen, als buigmomenten worden overgedragen
aan de stijlen. Dit is in Figuur 4.33 geïllustreerd. Vanwege de starre verbinding om de globale x-as is de
hoekverdraaiing van de regel gelijk aan die van de stijl. Desalniettemin zijn de reactiemomenten ter
plaatse van de opleggingen nul, aangezien de uiteinden van de stijlen scharnierend worden opgelegd.

Figuur 4.33: Schematische weergave van het momentenverloop in de stijl-regelverbinding: de torsiemomenten in de regel leiden tot
een buigmoment in de stijl (links). Door de oneindig hoge rotatiestijfheid van de verbinding om de globale x-as is de
hoekverdraaiing van de stijl gelijk aan die van de regel (rechts)

Tot slot zijn in Figuur 4.34 van zowel de scharnier- (onder) als roloplegging (boven) van de rechter stijl, de
reactiekrachten in de x-, y- en z-richting weergegeven (positief is druk). Vanwege symmetrie gelden
dezelfde resultaten voor de linker stijl. De maximale waarden van de overige modellen zijn terug te
vinden in Tabel 4.10.
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Figuur 4.34: Reactiekrachten in x-, y- en z-richting van de rechter gevelstijl ten gevolge van de EXV45
explosiebelastingclassificatie

Tabel 4.10: Maximale stijl reactiekrachten in x-, y- en z-richting

Explosieclassificatie

Maximale positieve en negatieve reactiekracht (kN)
x-richting

Statisch1
EXV45
Level C
Explosive weight II
EXV33
Explosive weight I
Level D
1

y-richting

z-richting

Scharnier

Rol

Scharnier

Rol

Scharnier

Rol

0/0
46 / -26
42 / -31
52 / -34
51 / -31
40 / -35
77 / -63

0/0
47 / -22
41 / -23
52 / -26
54 / -30
44 / -29
78 / -54

3,6 / 0
46 / -35
34 / -30
40 / -41
41 / -45
38 / -40
128 / -99

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

3,6 / 0
24 / -31
22 / -28
24 / -33
26 / - 32
20 / -23
40 / -31

3,6 / 0
25 / -29
24 / -29
26 / -32
28 / -32
41 / -25
300 / -321

Zonder windzuiging
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4.9

Samenvatting & conclusies

Het doel van dit hoofdstuk was om het gedrag met bijbehorende prestaties van de beschouwde vliesgevel
in kaart te brengen door te onderzoeken wat de conventionele gevel aan explosiebelasting kan weerstaan.
Dit is getracht te bereiken door in een 3D EEM model de gevel bloot te stellen aan zes
explosiebelastingclassificaties. Aan de hand van de resultaten uit dit hoofdstuk kunnen samenvattend de
volgende uitspraken worden gedaan:
-

De eigenfrequenties en mode shapes van het beschouwd geveldeel zijn bepaald aan de hand van een
modale analyse. Er wordt een fundamentele eigenfrequentie van 7,76 Hz gevonden. Dit ligt in
dezelfde orde van grootte van overige bestudeerde vliesgevels uit literatuur (20 Hz uit [67] en 11 Hz
uit [85]). In vergelijking met de eigenfrequentie van wind (X = 2 Hz) gedraagt de gevel zich
voldoende stijf en zal er geen resonantie ontstaan.
Daarnaast zijn voor de zes verschillende explosiebelastingclassificaties door middel van modale
superpositie de doorbuigingen (i.e. respons) in het midden van de gevel berekend. Deze zijn
gevalideerd met behulp van het M01b model (GL/FL expliciete analyse). De resultaten van beide
berekeningsmethoden zouden in theorie identiek moeten zijn. Figuur 4.23 toont aan dat dit
inderdaad het geval is; de doorbuigingsgrafieken van beide berekeningsmethoden zijn voor alle
classificaties vrijwel hetzelfde.
De verschillen worden echter groter naarmate de doorbuigingen groter worden. Dit wordt
veroorzaakt doordat er bij belastingen hoger dan de GSA Level D classificatie in een domein wordt
gerekend waar het model geen toepasbaarheid kent; daarvoor zal immers fysisch niet-lineair gedrag
van de gevelcomponenten moeten worden gemodelleerd (zie ook Bijlage D). Algemeen kan er
gesteld worden dat tot een doorbuiging van ± 0,1 m (verhouding L/40) er geen significante
verschillen tussen de modale en expliciete doorbuiging optreden.
De in het M02 model (GNL en FNL gedrag) berekende doorbuigingen in het midden van de gevel
zijn lager dan die uit de M01 modellen. Dit lag in de lijn der verwachting en wordt onder andere
veroorzaakt door membraanwerking in de gevel en dissipatie ten gevolge van plasticiteit in de
stijlen.

-

De resultaten met betrekking tot de drie opgestelde bezwijkcriteria (het overschrijden van: de
maximale schuifspanning in de siliconenvoegen, de maximale hoofdspanningen in de glasruiten en
de uiterste rek in de aluminium kokerprofielen) zijn opvallend in de zin dat de materiaalgrenzen
voor de EXV33, EXV45, DoD Explosive weight I & II en GSA Level C belastingclassificatie niet
(siliconenvoeg en aluminium) of nauwelijks (glas) worden overschreden.
Een uitzondering op deze bevinding vormt de GSA Level D classificatie. Aan de hand van de
resultaten van deze explosiebelasting is het aannemelijk dat de gevel zal bezwijken aangezien de
spanningen in de siliconenvoeg en in het glas fors hoger zijn dan de maximaal opneembare
spanningen.
Er dient echter vermeld te worden dat in het glas nog een bepaalde overschrijding van de treksterkte
is toegestaan aangezien het een gelaagde glasconfiguratie betreft. Hierdoor wordt de krachtswerking
na glasbreuk overgenomen door de PVB folie en mogen de ruiten dus nog niet als bezweken worden
beschouwd.
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Wat betreft de bi-axiale krachtswerking in het aluminium frame zijn met name de hoge krachten en
momenten in het vlak van de gevel opvallend. De stijlen worden door de dubbele afschuiving en
buiging het zwaarst belast. Dit resulteert voor alle explosiebelastingclassificaties in spanningen ruim
boven de 0,2% rekgrens, wat leidt tot plastische - en daarmee blijvende - vervormingen. Een relatief
eenvoudige manier op dit te verminderen/op te lossen, is het vergroten van de profieldimensies. Ook
het kiezen van een andere kneedlegering of het toepassen van hoge sterkte staal behoort tot de
mogelijkheden.
De horizontale reactiekrachten  (z-richting) van de gevelstijlen zijn, in vergelijking met de statische
windberekening, minimaal een factor 10 hoger. De horizontale reactiekrachten van de Level D
belasting zijn met 300 kN het hoogst ter plaatse van de roloplegging. Door de negatieve fase van
explosiebelasting ontstaan er ook zeer hoge reactietrekkrachten (max. 321 kN) ter plaatse van de
opleggingen. Onderzocht moet worden of deze door de gevelbevestigingen en vloeren kunnen
worden opgenomen.
Met behulp van de resultaten uit dit hoofdstuk kunnen uiteindelijk conclusies worden getrokken over de
weerstand van de beschouwde aluminium vliesgevel tegen explosiebelasting. Duidelijk is geworden dat
het geveldeel tegen vijf van de zes behandelde explosiebelastingen voldoende weerstand kan bieden
zonder dat de verschillende gevelcomponenten bezwijken. Dit zijn ISO EXV33 en EXV45, GSA Level C en
DoD Explosive weight I en II. De maximale weerstand is daarmee:
-

DoD Explosive weight I wanneer de impuls wordt beschouwd (284 kPa*ms);

-

ISO EXV33 wanneer de gereflecteerde piekoverdruk wordt beschouwd (50 kPa)
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Hoofdstuk 5
5.

5.1

Geoptimaliseerd gevelontwerp

Explosiebelasting uitgangspunt

Nu de maximale weerstand van de gevel bekend is wordt in dit laatste deel van het afstudeerwerk de
gevel met behulp van innovatieve methoden verbeterd om ook hogere explosiebelastingen te kunnen
weerstaan. Hiervoor wordt de GSA Level D classificatie als uitgangspunt genomen voor de minimale
explosiebelasting waartegen de gevel weerstand dient te bieden. Zoals eerder behandeld is de gevel
daartoe nu niet in staat aangezien de maximale schuifspanningen in de siliconenvoegen worden
overschreden. Figuur 5.1 geeft aan op welke locaties in de gevel dit plaatsvindt. De totale lengte van de
met rood aangegeven voegen bedraagt 550 mm. Het hoofddoel voor de optimalisatiefase is daarmee om
de spanningen op deze locaties te verlagen tot onder de uiterst opneembare schuifspanning van 1,70
N/mm² (Paragraaf 4.5.2). Daarnaast wordt nagestreefd om ook de spanningen in de overige
gevelcomponenten te reduceren.

Figuur 5.1: Locaties in de gevel waar de schuifsterkte van de siliconenvoeg overschreden wordt

Een level D belasting, welke in vele onderzoeken als minimale eis voor gebouwen wordt gezien (Paragraaf
4.4.2), wordt veroorzaakt door een explosieve lading 7 van ± 225 kg TNT die op een afstand van 37 m in
het midden voor het referentiegebouw tot ontploffing wordt gebracht. Op basis van deze gegevens zijn
met behulp van ConWep [25] de explosiebelastingparameters voor de positieve faseduur bepaald (Tabel
5.1). Omdat de waarden van de negatieve fase niet in ConWep zijn geïmplementeerd, worden deze
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berekend met de door de United Army Corps of Engineers verstrekte Single-degree-of-freedom Blast Effects
Design Spreadsheet [90] (Tabel 5.1).
Het bijbehorend werkelijke druk-tijdprofiel is weergegeven in Figuur 5.2.
Tabel 5.1: Positieve en negatieve faseduur explosiebelastingparameters van een GSA Level D explosie met een lading W van 225 kg

TNT en een stand-off afstand R van 37 m
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Figuur 5.2: Druk-tijdprofiel van de invallende en gereflecteerde schokgolf afkomstig van een GSA Level D explosie

5.2

Optimalisatiesysteem

Om ervoor te zorgen dat de gevel ook de GSA Level D explosiebelasting kan weerstaan dienen
maatregelen te worden getroffen. Het vergroten van de dimensies van de verschillende gevelcomponenten
is een relatief eenvoudige methode om dit te bewerkstelligen. Een dergelijke conservatieve aanpak past
echter niet binnen de opgestelde doelstelling.
Betere alternatieven kunnen gevonden worden wanneer het blikveld wordt verruimd en naar andere
constructieve disciplines wordt gekeken. Een voorbeeld is het aardbevingsbestendig bouwen waarbij
verschillende technieken worden gebruikt om een deel van de invallende energie te dissiperen en daarmee
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de krachten op het gebouw en de fundering te minimaliseren. Enkele voorbeelden die zich in de praktijk
al veelvuldig bewezen hebben zijn base isolation en friction, viscous, en yielding dampers.
Bij het ontwerpen op aardbevingen ligt de nadruk voornamelijk op het beschermen van de
hoofddraagconstructie. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan de bevestiging van de gevel.
In verschillende onderzoeken zoals [91] wordt gewezen op ductiele verbindingen die in staat zijn energie
te dissiperen. In feite is de werking van deze verbindingen te vergelijken met de kreukelzone in een
voertuig, die in staat moet zijn een aanzienlijk deel van de ontstane energie uit een botsing (impact
belasting) te absorberen [92] (Figuur 5.3).
In literatuur [45] worden ook aanbevelingen gedaan met betrekking tot het toepassen van dergelijke
verbindingen in de gebouwschil die belast wordt door een explosie. De belangrijkste doelstellingen hierbij
zijn het ontlasten van de gevelcomponenten en het verlagen van de reactiekrachten op de achterliggende
constructie. Met name oplossingen voor kabelnet- [6, 7, 8, 9, 10] en vliesgevels [67, 93] zijn onderzocht en
ontworpen en tonen veelbelovende resultaten zoals aanzienlijke spanningsreducties.

Figuur 5.3: EEM simulatie (links) en experimenteel resultaat (rechts) van een autobumper onder impactbelasting
(overgenomen uit [94])

Vandaar dat in de optimalisatiefase van dit afstudeerwerk daarom eenzelfde aanpak wordt gevolgd. Net
zoals in autobumpers wordt de gevel als het ware uitgevoerd met een kreukelzone (Figuur 5.4). Hierbij
wordt er feitelijk met opzet een verzwakking in de constructie aangebracht, waardoor van tevoren exact
kan worden bepaald waar plastische vervormingen gaan optreden en daarmee dus energiedissipatie.

Figuur 5.4: Op de hoekpunten tussen de gevel en de vloer wordt het kreukelzone-principe geïntroduceerd om energie
afkomstig van een explosie te dissiperen
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5.3

Energiedissiperende methoden en technieken

5.3.1

Ductiliteit

Materialen kunnen bros of ductiel bezwijken. Ductiliteit, ook wel vervormingscapaciteit genoemd, wordt
gedefinieerd als de verhouding tussen de maximale elastische vervorming en de totale maximale
vervorming [19]. Zoals in Figuur 5.5 is weergegeven gedragen zowel ductiele als brosse materialen zich tot
een bepaald punt in het spanning-rekdiagram lineair-elastisch. Bij ductiel materiaalgedrag is echter ook
nog een duidelijk definieerbaar plastisch gebied waarneembaar (al dan niet met een vloeiplateau).

Figuur 5.5: Bros en ductiel materiaalgedrag (ontleend aan [95])

Een bros materiaal daarentegen heeft nauwelijks of geen een plastische tak en zal kort na het bereiken van
de maximale elastische rek dan ook bezwijken.
Ductiele materialen absorberen energie door middel van plastische vervormingen. Met het oogpunt op het
gekozen optimalisatiesysteem is dit een gunstige eigenschap, aangezien de kinetische energie afkomstig
van de luchtverplaatsing van een explosie omgezet kan worden in vervormingsenergie in de verbinding.
5.3.2

Energiedissiperende constructies

5.3.2.1 Inleiding
Energiedissiperende constructies die ten tijde van uitzonderlijke belastingen gebruikt worden om door
middel van plastische vervorming energie te absorberen, worden op een dermate manier ontworpen dat
de energie zich in de constructie zelf concentreert en geen deel uitmaken van de hoofddraagconstructie.
Hierdoor kunnen ze na bezwijken eenvoudig worden vervangen. Daarnaast is ductiliteit erg belangrijk en
is een zo groot mogelijke plastische vervormingstak gewenst.
Energiedissiperende constructies kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, waarbij onderscheid
wordt gemaakt in het optredende karakteristieke kracht-verplaatsingsdiagram. Beide zijn weergegeven in
Figuur 5.6. In tegenstelling tot type 2 constructies waar een zeer snelle afname in het krachtverplaatsingsdiagram plaatsvindt, worden type 1 constructies gekenmerkt door een lang plateau. De
oppervlakten onder de curves zijn een mate van de hoeveelheid geabsorbeerde energie.
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Figuur 5.6: Karakteristiek kracht-verplaatsings- en energie-verplaatsingsdiagram (boven) met voorbeelden
(onder) van type I en type II constructies (ontleend aan [96])

Volgens [97, 98] zijn energiedissiperende constructies het meest effectief wanneer de piekkracht in het
kracht-verplaatsingsdiagram zo veel mogelijk wordt gereduceerd en over een lange, vlakke curve
beschikken. Dit gedrag correspondeert met type 1 constructies.
Talloze oplossingen zijn in de loop van de tijd voor een breed scala aan toepassingsgebieden ontworpen
en ontwikkeld om dit ideale gedrag te benaderen. Om later een keuze voor de vliesgevel te kunnen maken
zullen enkele nu kort behandeld worden.
5.3.2.2 Sacrificial claddings
Sacrificial claddings zijn bekledingsconstructies die een constructie of voorwerp beschermen door zelf
plastisch te vervormen of te bezwijken (opofferingstechniek). Een typische opbouw van dergelijke
producten bestaat meestal uit een buitenlaag en een binnenkern. De rol van de buitenlaag is het
gelijkmatig verdelen van de belasting op de binnenkern. De binnenkern dient vervolgens de energie te
absorberen zodat de achterliggende constructie zo veel mogelijk wordt ontlast. Dit wordt in Figuur 5.7
schematisch weergegeven. Goed indrukbare, poreuze materialen zoals (metaal)schuimen, polymeren en
cellulaire constructies (honinggraatstructuren, ruimtelijke vakwerken e.d.) zijn hiervoor uitstekend
geschikt. Aan de universiteit van Gent is zelfs een systeem ontwikkeld bestaande uit aluminium
frisdankblikjes [99].
De toepassing van metaalschuimen (metallic foams) voor constructies belast door explosies werd
geïntroduceerd door Ashby et al. [98]. Deze schuimen (veelal aluminium) zijn efficiënt door het lange
plateau in het spanning-rekdiagram (Figuur 5.8). Bij het volledig samendrukken van het schuim wordt de
densification strain bereikt en zal bij verdere indrukking het materiaalgedrag van de oorspronkelijke vaste
stof waaruit het schuim is geproduceerd (het moedermateriaal) aannemen. De plateauspanning is
afhankelijk van de dichtheid van het schuim en de mechanische eigenschappen van het moedermateriaal.
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Figuur 5.7: Schematische weergave van sacrificial claddings (ontleend aan [100, 101])

Een mogelijke toepassing van metaalschuimen in de beschouwde vliesgevel is het aanbrengen van een
bepaalde hoeveelheid materiaal tussen de gevel en de vloeren om zo de piekoverdruk werkend op de
hoofddraagconstructie te reduceren. Uit experimenteel onderzoek met aluminium schuimpanelen [101]
blijkt echter dat de op de constructie overgedragen energie en impuls afkomstig van een explosie juist
hoger wordt. Er is daarom meer onderzoek noodzakelijk om te achterhalen of metaalschuimen
daadwerkelijk al dan niet geschikt zijn om in gevelsystemen toe te passen.

Figuur 5.8: Doorsnede (links) en karakteristiek spanning-rekdiagram (rechts) van aluminium metaalschuimen
(overgenomen uit [101])

5.3.2.3 Collapsible energy absorbers
De huidige kennis van collapsible energy (crash) absorbers is groot door de veelvuldige en succesvolle
toepassing in kreukelzones van voertuigen. Collapsible energy absorbers komen in vele geometrieën en
afmetingen. In [102] worden de meest conventionele en toegepaste systemen met hun karakteristieke
bezwijkgedrag behandeld. De meest standaard configuratie bestaat uit een dunwandig stalen of
aluminium koker- of buisprofiel, al dan niet gevuld met een metaalschuim (Figuur 5.9). Tijdens het
bezwijken (vaak axiale indrukking: crushing) wordt energie gedissipeerd door plastische vervorming. Om
dit te initiëren en te controleren wordt vaak gebruik gemaakt van geometrische imperfecties; ook wel
triggers genoemd [103].
Hoewel collapsible energy absorbers voornamelijk worden ontworpen voor impactbelastingen, zijn er in
literatuur ook enkele analytische en experimentele studies [101, 104] bekend over de toepasbaarheid onder
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explosiebelasting. Ondanks de positieve resultaten die deze onderzoeken tonen zijn relatief lage
belastingen beschouwd en is de toepassing in gevelsystemen (nog) niet onderzocht.

Figuur 5.9: Axiale indrukking van een dunwandig aluminium profiel gevuld met aluminiumschuim
(overgenomen uit [104])

5.3.2.4 Mechanical Devices
Ondanks de succesvolle toepassing van mechanical devices (viskeuze- en wrijvingsdempers) in
aardbevingsbestendige gebouwen is het onderzoek naar dergelijke constructies onder explosiebelasting
beperkt.
Een innovatief systeem is echter ontwikkeld door Walker [93] en bestaat uit verbindingen die de randen
van stijve gevelpanelen aan de hoofddraagconstructie bevestigen. De verbindingen, die ook als collapsible
energy absorbers kunnen worden beschouwd, bestaan uit een aantal aan elkaar gemonteerde
gegalvaniseerde dunne stalen platen (Figuur 5.10 links). Ten gevolge van een explosie worden de deze op
trek belast en dissiperen zo energie (type 1 verbinding met erg lang spanningsplateau). Een soortgelijke
verbinding is in een ander onderzoek [105] in combinatie met glazen panelen bestudeerd (Figuur 5.10
rechts).

Figuur 5.10: Ontwerp (links) en toepassing (rechts) van een energiedissiperende verbinding belast op trek
(overgenomen uit [93] en [105])
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5.4

Keuze type verbinding

Zoals in de vorige paragrafen is behandeld bestaan er verschillende systemen om energie (in
gevelsystemen) ten gevolge van impact- of explosiebelasting te dissiperen. Ondanks de vele positieve
eigenschappen worden ze slechts sporadisch toegepast. Volgens [100] wordt dit grotendeels veroorzaakt
door het feit dat voor de toepassing van dergelijke systemen in explosiebestendige constructies
omvangrijke uitvoeringen nodig zijn om voldoende energie te dissiperen.
De uiteindelijk keuze voor de in dit afstudeerwerk te beschouwen verbinding dat als optimalisatietechniek
in de ‘kreukelzone’ van de gevel toegepast gaat worden, hangt van een aantal randvoorwaarden en eisen
af. Zo dient deze:


Om het innovatieve karakter te waarborgen nog niet eerder in combinatie met gevels te zijn
onderzocht;



Over voldoende ductiliteit te bezitten;



In staat te zijn voldoende energie te dissiperen, ook wanneer de verbinding:
-

over relatief kleine afmetingen beschikt,

-

in slechts geringe aantallen in de gevel wordt aangebracht (alleen aan de uiteinden van de
stijlen);



Een maakbare bouwtechnische oplossing te zijn;



Na een explosie eenvoudig te vervangen zijn.

De collapsible energy (crash) absorbers zoals toegepast in voertuigen voldoen aan al deze eisen. Door het
omvangrijke onderzoek verricht vanaf de jaren ‘60, is er ruime kennis van het gedrag van dergelijke
constructies onder zowel statische als dynamische belasting beschikbaar [106]. Vele vormen, configuraties,
bezwijkmechanismes, (vul)materialen en legeringen zijn in de loop van de tijd bestudeerd en
geanalyseerd. De dunwandige koker- en buisprofielen die axiaal worden ingedrukt zijn echter de meest
toegepaste en effectieve variant [107] vanwege hun gecontroleerd en geleidelijk bezwijkgedrag [103] en het
hoge energiedissiperende vermogen naar ratio van het eigen gewicht [108, 109]. Daarnaast zijn ze
eenvoudig van opzet waardoor inpassing in een standaard vliesgevel technisch goed mogelijk lijkt.
Al met al worden er voldoende kwaliteiten in dit type verbinding gezien om het als optimalisatiesysteem
voor de beschouwde vliesgevel te gebruiken.
In de hierop volgende paragrafen wordt vervolgens onderzocht of met behulp van het introduceren van
deze verbinding tussen de gevel en de vloer de spanningen in de verschillende gevelcomponenten ten
gevolge van een GSA Level D belasting gereduceerd kunnen worden. De uitgevoerde studie betreft een
verkennend onderzoek met als hoofddoel het aantonen dat de gekozen optimalisatietechniek werkt en dat
de weerstand van de gevel wordt verhoogd. Hierdoor is de gevel voornamelijk op systeemniveau
geanalyseerd.

5.5

Ontwerpoverwegingen en -uitgangspunten

De dunwandige crash absorber wordt doorgaans aan de hand van een drietal eigenschappen ontworpen:
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In deze paragraaf worden van deze eigenschappen kort de verschillende mogelijkheden met bijbehorende
positieve en negatieve eigenschappen behandeld en de invloed die deze ontwerpkeuzes vervolgens op het
energiedissiperende vermogen hebben.
5.5.1

Profielmateriaal

Staal is vanwege de hoge ductiliteit, de relatief lage prijs en het eenvoudige fabricage- en
assemblageproces tot holle profielen tot op heden het meest toegepast materiaal voor crash absorbers in
voertuigen [103]. Toenemende duurzaamheidsaspecten (verminderen van CO2 uitstoot etc.) en stijgende
brandstofkosten hebben echter geleid tot de ontwikkeling van lichtere auto’s, wat het onderzoek naar
geëxtrudeerde aluminium toepassingen van dergelijke producten heeft geïnitieerd.
Vergeleken met staal hebben de meeste aluminiumlegeringen een lagere ‘vloeigrens’ (aluminium heeft
geen duidelijk definieerbare vloeigrens) en uiterste sterkte waardoor aluminium crash absorbers groter
gedimensioneerd moeten worden (dikkere wanddikte) om evenveel energie te kunnen absorberen. Een
gevolg hiervan is dat de ductiliteit afneemt, waardoor de kans op bezwijken tijdens het vervormen
vergroot. Om dit te voorkomen dient tijdens het ontwerpproces voldoende aandacht te worden besteed
aan de legeringskeuze en de toestand. Uit literatuur [110] blijkt dat met name legeringen in over-aged
toestand geschikt zijn voor energiedissipatie omdat hierin rekconcentraties worden vermeden; hetgeen
wat de ductiliteit ten goede komt. Legeringen in T6 toestand zijn daarentegen minder geschikt [110].
5.5.2

Profielafmetingen

Naast het materiaal bepalen ook de afmetingen van de crash absorber de energiedissiperende prestaties. In
de linker afbeelding van Figuur 5.11 is het karakteristiek bezwijkpatroon weergegeven van een
dunwandig geëxtrudeerd aluminium kokerprofiel dat axiaal wordt indrukt. Door het plooien van de
wanden wordt energie gedissipeerd en in het algemeen geldt dat hoe meer ‘kreukels’ of ‘vouwen’
ontstaan, des te meer energie wordt geabsorbeerd. Om het plooien te laten plaatsvinden is naast de
verhouding tussen de breedte en de wanddikte van het profiel ook de lengte van de crash absorber van
belang. Bij te slanke profielen treedt namelijk geen lokale (plooi), maar globale (knik) instabiliteit op [111].

Figuur 5.11: Karakteristiek bezwijkpatroon van dunwandige geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen waarbij ten gevolge van
axiale indrukking de wanden gaan plooien (links) met het bijbehorende kracht-verplaatsingsdiagram (rechts)
(overgenomen uit [103])
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In het karakteristieke kracht-verplaatsingsdiagram (Figuur 5.11) is te zien dat dergelijke constructies
kunnen worden gecategoriseerd als type 2 dissiperende systemen. Dit wordt theoretisch eveneens
aangetoond in [112]. Zoals in Paragraaf 5.3.2 is behandeld zijn deze vanwege de piekkracht minder
effectief dan type 1 constructies. Een oplossing om deze piekkracht (ook wel force level genoemd) te
verlagen is door gebruik te maken van triggers [103]. Het effect van triggers op het krachtverplaatsingsgedrag van een arbitrair geëxtrudeerd aluminium buisprofiel is weergegeven in Figuur 5.12.
Een andere methode die wordt toegepast bestaat uit het lokaal verzwakken van de doorsnede met behulp
van warmtebehandeling [110]. Soms ontstaat een dergelijke zone automatisch door het lassen (heat-affected
zone HAZ) [94].

Figuur 5.12: Invloed van een geometrische trigger op het kracht-verplaatsingsdiagram van
een arbitrair axiaal belast geëxtrudeerd aluminium buisprofiel (overgenomen uit [113])

5.5.3

Vulmateriaal

Voor crash absorbers die zijn opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen waarvan de
gemodificeerde karakteristieke sterkte > (=

G


i *

G

+ R ) 300 N/mm² of lager is, kunnen aanzienlijke
i

gewichts-, lengte- en volumereducties voor worden bereikt wanneer de profielen worden gevuld met een
metaalschuim [103]. Zoals reeds is behandeld beschikken aluminiumschuimen over een zeer goed energieabsorberend vermogen wanneer belast op druk. Daarnaast ontstaan door de interactie tussen het schuim
en de wanden van het profiel (Figuur 5.13) meer ‘vouwen’ (Figuur 5.14). Dit wordt veroorzaakt doordat
het schuim als het ware een elastische ondersteuning vormt [103]. Naast het feit dat dit de
energiedissipatie van het profiel verhoogt, neemt hierdoor ook de plooiweerstand toe. Dit leidt tot een
hogere force level [103].
Voor legeringen met een gemodificeerde karakteristieke sterkte > hoger dan 300 N/mm² geldt
daarentegen dat niet-gevulde profielen beduidend beter presteren dan de met schuim gevulde variant
[103].
Bij het ontwerpen van de crash absorber is de verhouding tussen de stijfheid van de aluminium gevelstijlen
en de verbinding zelf een belangrijk aspect. Om het indrukken te ‘activeren’ en alle plastische vervorming
vervolgens in de verbinding te laten optreden, dient de force level van de verbinding lager te worden
gehouden dan de elastische capaciteit van het frame [94].
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Figuur 5.13: Het effect van de interactie tussen het schuim en het aluminium op het krachtverplaatsingsgedrag van axiaal belaste geëxtrudeerde aluminiumprofielen (overgenomen uit [114])

Figuur 5.14: Vervormingspatroon van een met aluminium schuim gevuld versus ongevuld aluminium
extrusieprofiel (overgenomen uit [103])

5.5.4

Statisch versus dynamisch gedrag

Het effect van de belastingsnelheid op het kracht-verplaatsingsgedrag van axiaal belaste geëxtrudeerde
aluminium kokerprofielen (met en zonder schuim gevuld) is onderzocht door Hanssen et al [113, 114]. Uit
het uitgevoerde experimentele onderzoek blijkt dat er bij dynamisch aangebrachte belasting (12 – 25 m/s)
grotere krachten nodig zijn om de proefstukken plastisch te vervormen dan bij de quasi-statisch
aangebrachte belastingen. De auteurs wijten dit effect aan de traagheidswerking (inertia effects) van de
profielwanden tijdens de dynamische proeven.
5.5.5

Conclusie

In vele publicaties zoals [103, 113, 114] worden voor zowel (quasi-)statische als dynamische belastingen
formules gepresenteerd om het kracht-verplaatsingsdiagram van verschillende crash absorbers analytisch te
benaderen. Voor de dynamische belastingen zijn echter alleen belastingsnelheden beschouwd die gepaard
gaan met impact (voertuigbotsingen) waardoor explosies buiten het toepassingsgebied vallen.
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Vandaar dat er in dit afstudeerwerk wordt afgezien van het ontwerpen van een op maat gemaakte
verbinding

voor

de

vliesgevel

en

het

analytisch

bepalen

van

het

bijbehorende

kracht-

verplaatsingsdiagram. In plaats daarvan zal er in literatuur een verbinding worden gezocht die
experimenteel is beproefd.
Bij deze keuze worden de hierboven beschreven informatie en randvoorwaarden in acht genomen. Zo zal
er geen stalen maar een geëxtrudeerd aluminium kokerprofiel als verbinding worden beschouwd,
aangezien de verbinding slapper dient te zijn dan de gevelstijlen. Naast het feit dat de elasticiteitsmodulus
van staal driemaal hoger is dat van aluminium, kan een aluminiumlegering met een lagere ‘vloeigrens’
dan die van het frame worden gekozen. Zo kan van tevoren met zekerheid worden gesteld dat eerst de
verbindingen en vervolgens pas de stijlen plastisch gaan vervormen. Daarnaast moet de force level uit het
kracht-verplaatsingsdiagram van de verbinding lager zijn dan de maximaal optredende horizontale
reactiekracht uit het numerieke model.
Tenslotte wordt bij voorkeur het profiel gevuld met aluminiumschuim om de afmetingen van de
verbinding – en daarmee de afstand tussen de gevel en de vloer – te minimaliseren. Hoe groter deze
afstand namelijk is, hoe groter de excentriciteit en hoe hoger het moment dat de verbinding ten gevolge
van deze excentriciteit moet kunnen weerstaan. Het is echter belangrijk dat door het vullen de force level
van de verbinding niet te hoog wordt ten opzichte van de optredende reactiekrachten. De verbinding zal
dan immers niet plastisch vervormen. Het toepassen van een geometrische trigger kan dit enigszins
verhelpen.

5.6

Uiteindelijk ontwerp

In een onderzoek van Hanssen et al. [113], waarin 96 ronde geëxtrudeerde aluminium profielen gevuld
met en zonder aluminiumschuim onder zowel quasi-statische als dynamische belastingen experimenteel
zijn beproefd, is een geschikte verbinding gevonden die aan alle uitgangspunten uit de vorige paragraaf
voldoet.
De geometrie van alle 96 proefstukken is weergegeven in Figuur 5.15. De profielen hebben een diameter
van 80 mm, een lengte % van 280 mm en beschikken over een trigger. In het onderzoek is gevarieerd met de

wanddikte ℎ (1,43, 1,98 en 2,36 mm), de toestand van de AA6060 aluminiumlegering (T4 en T4 met

warmtebehandeling aangeduid als T4*) en de dichtheid van het aluminiumschuim =4 (0,13, 0,25 en 0,35
g/cm³).
De resultaten (kracht-verplaatsingsdiagrammen) van alle parametercombinaties zijn weergegeven in
Bijlage E. Op basis van de optredende horizontale reactiekrachten (z-richting) uit het numerieke model
met de GSA Level D belasting (Figuur 5.16) wordt uit deze bijlage een diagram gekozen dat de
uiteindelijke crash absorber in de vliesgevel vertegenwoordigd.
Hoewel de optredende reactiekrachten ter plaatse van het scharnier- (onder) en de roloplegging (boven)
aanzienlijk verschillen (Figuur 5.16), wordt slechts één kracht-verplaatsingsdiagram toegepast. Uit
voorafgaand EEM onderzoek blijkt namelijk dat de hoge piekkrachten in de reactiekrachtengrafiek van de
roloplegging weinig effect hebben op de krachtswerking in de crash absorber. Dit wordt veroorzaakt door
het zeer kortdurend aanhouden van de pieken en de snelle wisseling van richting van de kracht (trek en
druk).
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Figuur 5.15: Beschouwd proefstuk (overgenomen uit [113])

De uiteindelijke keuze is gebaseerd op de grootte van de force level uit de 48 dynamische krachtverplaatsingsdiagrammen, die lager moet zijn aan de laagste reactiekracht waarbij nog geen bezwijken
van een gevelonderdeel plaatsvindt. Wanneer met deze eis naar de beschikbare diagrammen in Bijlage E
wordt gekeken, valt op dat geen enkel met schuim gevulde variant hier aan voldoet. Door de interactie
tussen het profiel en de schuim (Figuur 5.13) is de plooiweerstand van deze verbindingen te hoog, wat
wordt bevestigd uit voorafgaand numeriek onderzoek waarbij is waargenomen dat de met schuim
gevulde profielen niet plastisch vervormen. Hierdoor moet er terug worden gekomen op de eerdere
keuze om gebruik te maken van een vulmateriaal. Het uiteindelijke beschouwde diagram is afgebeeld in
Figuur 5.17 en omlijnd in Bijlage E. De bijbehorende eigenschappen en parameters zijn weergegeven in
Tabel 5.2.
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Figuur 5.16: De optredende horizontale reactiekrachten(z-richting) ten gevolge van de GSA Level D explosiebelasting ter plaatse
van de scharnier- (links) en roloplegging (rechts)

Als kritische kanttekening moet hierbij worden vermeld dat de proefstukken zijn getest bij
belastingsnelheden (12 – 25 m/s) die vele malen lager zijn dan een Level D explosie. Hiervan bedragen de
schokfront- en luchtsnelheid namelijk respectievelijk 392 m/s en de 66,16 m/s. Hoewel uit de kracht-
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verplaatsingsdiagrammen van bijlage E blijkt dat de energieratio’s (de verhouding tussen de gemiddelde
dynamische en statische kracht) van de proefstukken tussen de 1,2 à 1,4 liggen en daarmee aantonen dat
de verbinding onder beide type belastingen ongeveer hetzelfde presteert, zijn de verschillen tussen de
geteste belastingsnelheden en die van een Level D explosie wel erg groot. Omdat in literatuur verder geen
geschiktere gegevens bekend zijn worden deze diagrammen toch gebruikt.

Figuur 5.17: Het gekozen kracht-verplaatsingsdiagram van de crash absorber dat de
energiedissiperende verbinding voor de vliesgeveloptimalisatie vertegenwoordigt (ontleend aan
[114])

Tabel 5.2: Eigenschappen van het gekozen kracht-verplaatsingsdiagram [114])
Eigenschap

Scharnier- en roloplegging

Aluminiumlegering

AA6060

Toestand
Dynamische belastingsnelheid j*
0,2% rekgrens 
Treksterkte R

Gem. kar. sterkte >

Schuimdichtheid =4
Wanddikte ℎ

110

T4*
[m/s]

12,1

[N/mm²]

110

[N/mm²]

176

[N/mm²]

143

[g/cm³]
[mm]

0
1,43
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5.7

Bouwtechnische uitwerking

Het ontwikkelen van de energiedissiperende verbinding tot een maakbaar product is een belangrijk
vereiste in dit afstudeerwerk. Vandaar dat een bouwtechnische uitwerking is gemaakt, waarbij de
standaard vliesgeveldetaillering – met bijbehorende stel- en bevestigingsmogelijkheden – zoveel mogelijk
is aangehouden.
Het ontwerp is in Figuur 5.19 weergegeven. Aan het linker uiteinde van het extrusieprofiel wordt een Uprofiel met een aluminium plaat gelast die de verbinding vormen tussen

de crash absorber en de

gevelstijlen. Met behulp van één M10 bout in een slobgat is het geheel aan de stijl bevestigd. Ten behoeve
van de verankering aan de vloer wordt aan het andere uiteinde tevens een plaat gelast. Deze wordt in een
speciale rails in het beton gemonteerd (standaard Reynaers vliesgevelbevestiging, zie Figuur 4.5) om het
geheel te kunnen positioneren, stellen en bevestigen. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt
van de hoge sterkte en stijfheid in het vlak van de vloer (zoals in Paragraaf 3.7wordt aanbevolen) en is er
voldoende tegenweerstand voor de verbinding aanwezig om het axiale bezwijken te laten optreden.

5.8

Statische berekening

De nieuwe bevestigingsconfiguratie verschilt onder ‘normale’ omstandigheden (i.e. statische belastingen)
in wezen maar nauwelijks met de originele vliesgeveldetaillering uit Figuur 4.5. Het verschil zit
grotendeels in het feit dat de afstand tussen de gevel en de vloer groter wordt. Door de grote excentriciteit
werkt er door het eigen gewicht van de gevel nu een additioneel moment op de verbinding. Er dient
gecontroleerd te worden of de verbinding dit moment kan weerstaan.

Figuur 5.18: Schematisatie van verbinding als uitkragende ligger

Wanneer het uiteinde van de verbinding ter plaatse van de vloer als momentvast wordt aangenomen, kan
de constructie als een uitkragende ligger worden geschematiseerd (Figuur 5.18). De op het uiteinde
werkende kracht  is het gewicht van het geveldeel (219,8 kg) welke over de vier verbindingen op ieder
hoekpunt wordt verdeeld. Het maximaal optredend moment inclusief belastingfactor bedraagt hierdoor:
kl = 1,2& = 1,2 × 0,25 × 2200 ( × 280 '' = 1,85 × 10o (''

Het maximaal opneembaar moment van het extrusieprofiel bedraagt:
kp = 7Xf  = 6812 ''³ × 110 (/''² = 7,49 × 10o (''

Met een unity check van 0,25 voldoet de verbinding qua sterkte.
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Figuur 5.19: Bouwtechnische uitwerking van het uiteindelijke energiedissiperende vliesgevelverbindingontwerp
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Zoals behandeld in Paragraaf 4.3.2 worden er ook eisen gesteld aan de verticale doorbuiging van de gevel.
Wanneer dezelfde schematisatie en moment worden aangehouden bedraagt deze:
=

&³
0,25 × 2200 × 280³
=
= 0,2 ''
3S 3 × 70000 × 272465

Dit resultaat voldoet ruim aan de eis voor maximale doorbuiging van 8 mm.
Om te achterhalen of de verbinding ten gevolge van de windbelasting . (1,2 kN/m² zie bijlage D) niet al
plastisch vervormt wordt gecontroleerd of de optredende reactiekracht lager is dan force level uit het
kracht-verplaatsingsdiagram van Figuur 5.17. De afmetingen breedte

en hoogte ℎ van de gevel bedragen

respectievelijk 1,2 en 4,0 m.
 = 0,25 ×

× ℎ u v. = 0,25 × 1,2 × 4 × 1,5 × 1,2 = 2,2 (

De reactiekracht overschrijdt de force level van 36 kN niet waardoor plooien niet wordt geïnitieerd.
Al met al kan geconcludeerd worden dat globale berekeningen aantonen dat de toegepaste verbinding
onder statische belastingen ruim voldoet. In vervolgonderzoek kan de verbinding in meer detail worden
geanalyseerd (combinatie van moment en dwarskracht, afschuiving van de bouten, stuik en plooi van alle
plaatdelen en rekening houdend met de invloed van de lassen (HAZ)).

5.9

Modellering van de verbinding

In complexe EEM modellen met talloze verbindingen is het gebruikelijk om de verbindingen als ééndimensionale elementen te schematiseren en te modelleren [115]. De mechanische eigenschappen
(elasticiteit, plasticiteit, demping, wrijving, bezwijken e.d.) van de werkelijke verbindingen worden hierbij
door middel van experimenteel of afzonderlijk numeriek onderzoek gekwantificeerd en vervolgens als
paramaters in het EEM model ingevoerd. Dit resulteert in een relatief eenvoudig model en reduceert de
rekentijd tot een minimum.

Figuur 5.20: Origineel gemodelleerd geveldeel (links) en geveldeel met tussen de opleggingen en stijlen aangebrachte
energiedissiperende verbindingen (rechts) (render van gevelcomponenten staat in beide afbeeldingen uit)
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Eenzelfde aanpak wordt toegepast om het beschouwde geëxtrudeerd aluminium profiel in Abaqus te
modelleren. Net zoals bij de siliconenvoeg uit Paragraaf 4.5.6.4 wordt opnieuw gebruik gemaakt van
connectors die als lijnelementen tussen de uiteinden van de stijlen en de opleggingen worden aangebracht
(Figuur 5.20). De lengte van de connectors wordt gelijk gesteld aan de lengte van de beschouwde
verbinding (280 mm).
Aangezien de energiedissiperende verbindingen alleen axiaal worden belast, vormen connectors waarbij
slechts één vrijheidsgraad wordt uitgevoerd als een axiale discrete veer met zowel elastisch als plastisch
materiaalgedrag een goede schematisatie om het werkelijke fysisch niet-lineair gedrag van de verbinding
mee te benaderen.
Abaqus beschikt over drie plasticiteitdefinities voor connectors (Figuur 5.21) [116]. In dit afstudeerwerk
wordt gebruik gemaakt van het lineaire elasto-plastisch model (a). Voor het modelleren van dit model
dienen de elasticiteit en de plasticiteit met versteviging van de axiale veer te worden ingevoerd. Deze
eigenschappen volgen uit het experimenteel bepaalde kracht-verplaatsingsdiagram (Figuur 5.17), dat ten
behoeve van de invoer in Abaqus met behulp van rechte lijnen wordt vereenvoudigd (Figuur 5.22).

Figuur 5.21: Drie plasticiteitdefinities die in Abaqus als connectorgedrag kunnen worden toegepast: lineair elastisch, star-plastisch,
of niet-lineair elastisch gedrag (overgenomen uit [116])

De elasticiteit van de verbinding wordt gemodelleerd door in Abaqus de lineaire stijfheid op te geven
[116]. Deze kan analytisch worden bepaald door de vergelijking voor de axiale lengteverandering
(Formule (5.1) gelijk te stellen aan de Wet van Hooke voor lineaire translatieveren (Formule (5.2). De
uiteindelijke

vergelijking

doorsnedeopperlvak
∆& =

(Formule

(5.3)

is

een

en de lengte & van het profiel.

&


functie

van

de

elasticiteitsmodulus

,

het

(5.1)

=


∆&

(5.2)

=


&

(5.3)

Het modelleren van plasticiteit en versteviging in connectors vindt op een soortgelijke wijze plaats als voor
het aluminium materiaalmodel uit Paragraaf 4.5.5. Voor connectors correspondeert de spanning > echter

met de kracht  en de rek ; met de verplaatsing 6 uit het kracht-verplaatsingsdiagram. Hierdoor kan
Formule 4.5 worden omschreven tot:
6ef = 6++ − 6Xf = 6++ −
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(5.4)
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De uitwerking van deze parameters voor de beschouwde verbinding is terug te vinden in Bijlage F. De
uiteindelijke Abaqus invoer is hieronder weergegeven. Hieruit volgt dat de verbinding plastisch begint te
vervormen wanneer een kracht van 36 kN in de axiale veer wordt bereikt (force level). Vanaf dit punt wordt
de stijfheid en versteviging volgens de overige waarden onder Connector Hardening berekend.

* Connector Behavior, name="Energiedissiperende verbinding"
*Connector Elasticity, component=1
8.54857e+07,
*Connector Plasticity, component=1
*Connector Hardening, definition=TABULAR
36000., 0., 0.
17000., 0.002, 0.
28000., 0.171, 0.

Figuur 5.22: Vereenvoudigd kracht-verplaatsingsdiagram
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5.10

Resultaten

Om de invloed van de in de gevel opgenomen energiedissiperende verbindingen op de optredende
spanningen te onderzoeken, worden in deze paragraaf de resultaten van dezelfde bezwijkcriteria als uit
Paragraaf 4.7 (de maximale schuifspanning in de siliconenvoegen, de maximale hoofdspanningen in de
glasruiten en de maximale plastische rek in de aluminium kokerprofielen) gepresenteerd en vergeleken
met waarden van de originele vliesgevel, belast met GSA Level D.
Allereerst is de horizontale doorbuiging (z-richting)  in integratiepunt 1 in het midden van de gevel met
en zonder optimalisatie bepaald. Uit de resultaten (Figuur 5.23) blijkt dat de maximale absolute
doorbuiging in het model met energiedissiperende verbindingen (-0,17 m) met 47,7% gereduceerd wordt
ten opzichte van het model zonder energiedissiperende verbindingen (-0,33 m).
Daarnaast is het axiaal bezwijken (indrukken) van de verbindingen in de doorbuigingsgrafiek van Figuur
5.23 duidelijk waarneembaar: de paarse curve blijft na het bereiken van een korte piek van -0,17 m op het
tijdstip 2 = 0,04 s op een constante waarde van -0,13 m. Dit komt overeen met de axiale indrukking van de
vier connectors aan de uiteinden van de stijlen (Figuur 5.24). De hierbij geabsorbeerde energie (i.e.
oppervlakte onder het kracht-verplaatsingsdiagram) van de energiedissiperende verbinding is
weergegeven in Figuur 5.25. De relatieve doorbuiging van de gevel bedraagt hierdoor (-0,17 - - 0,13 =)
- 0,04 m.
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Figuur 5.23: Horizontale doorbuiging  (z-richting) bepaald in integratiepunt 1 in het midden van de gevel
met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D explosiebelasting
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Figuur 5.24: Axiale vervorming van de energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA
Level D explosiebelasting

Figuur 5.25: De door de energiedissiperende verbindingen totale hoeveelheid
geabsorbeerde energie ten gevolge van GSA Level D explosiebelasting behorende bij
een axiale vervorming van 0,13 m
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De belangrijkste doelstelling van de optimalisatiefase is om de maximaal optredende schuifspanningen in
de siliconenvoeg beneden de maximaal opneembare spanning van 1,70 N/mm² te brengen. In Figuur 5.26
zijn de resultaten van de vliesgevel met en zonder de crash absorbers weergegeven. Hieruit blijkt dat de
piekwaarde van 1,95 N/mm² door de aanwezigheid van de verbindingen wordt gereduceerd met 68,9% tot
0,61 N/mm². Deze spanningsverlaging kan aan de hand van de siliconenvoegschematisatie uit Figuur 5.27
en de verminderde doorbuiging van de glasruiten in de geoptimaliseerde gevel (Figuur 5.24) eenvoudig
worden verklaard: hoe lager de doorbuiging van de ruiten, des te minder de glasruiten in het vlak willen
verkorten en des te lager de optredende schuifkrachten in de siliconenvoeg ten gevolge van verhinderde
vervorming.

3

Zonder energiedissiperende verbindingen
Met energiedissiperende verbindingen

2,5

Schuifspanning [N/mm²]

Uiterste schuifspanning siliconenvoeg
2

1,70 N/mm²

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1
0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

Tijd [s]

Figuur 5.26: Maximaal optredende schuifspanning in de siliconenvoegen van de gevel met en zonder
energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D explosiebelasting

Figuur 5.27: Schematisatie van de siliconenvoeg

De Von Mises spanningen in het midden van de rechter stijl van het gevelmodel met en zonder
energiedissiperende verbindingen zijn weergegeven in Figuur 5.28. Uit deze grafiek valt te concluderen
dat de aluminium stijlen door de systeemoptimalisatie minder worden belast aangezien de maximale
spanning van 194 N/mm² uit het model zonder crash absorbers met 14,8% wordt gereduceerd tot 165
N/mm². Dit correspondeert met de verminderde doorbuiging  in het midden van de rechterstijl uit
Figuur 5.29 (identiek aan

Figuur 5.23). De spanningsafname resulteert tevens in een daling van de

maximaal optredende plastische rek in de stijlen van 0,159 tot 0,138 (reductie van 13,2%).
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Figuur 5.28: Optredende Von Mises spanningen in het midden van de overspanning van de rechter stijl
(bepaald in integratiepunt 5) van de gevel met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge
van GSA Level D explosiebelasting
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Figuur 5.29: Horizontale doorbuiging  (z-richting) in het midden van de overspanning van de
rechter stijl van de gevel met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D
explosiebelasting

119

Explosiebestendige gevels

In tegenstelling tot de voorgaande resultaten blijkt uit Figuur 5.30 dat de optredende maximale
hoofdspanning (trekspanning) in het midden van de gelaagde glasruiten ten gevolge van de
systeemoptimalisatie niet reduceert maar toeneemt. De hoogste maximale hoofdspanning van 181 N/mm²
in het model met energiedissiperende verbindingen is namelijk 7,2% groter dan de 169 N/mm² uit het
originele vliesgevelmodel. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de herverdeling van krachten en momenten
tijdens de dynamische respons van de gevel. Een concrete verklaring of oorzaak voor deze waarneming
moet nader worden onderzocht.
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Figuur 5.30: Optredende maximale hoofdspanning in het midden van de bovenste glasruit (bepaald in
integratiepunt 15) van de gevel met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D
explosiebelasting

Tot slot zijn in Figuur 5.31 en Figuur 5.32 de reactiekrachten in z-richting van respectievelijk de scharnieren roloplegging van de rechter stijl weergegeven (positieve waarden zijn drukkrachten). Vanwege
symmetrie gelden dezelfde resultaten voor de linker stijl. De reducties die uit de grafieken volgend zijn
weergeven in Tabel 5.3.
De tussen de vloer en gevel aangebrachte verbindingen dissiperen een dermate grote hoeveelheid energie
dat de krachtsoverdracht op de vloeren aanzienlijk wordt verlaagd. Hiermee wordt de succesvolle
werking van het geïntroduceerde kreukelzone-effect aangetoond.

Tabel 5.3: Reducties van de maximaal optredende reactiekrachten  (z-richting) in de rol- en scharnieroplegging van het

vliesgevelmodel met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D explosiebelasting
Oplegging

Scharnieroplegging
Roloplegging

120

Max. optredende kracht wx [kN]

Reductie [%]

Zonder energiedissiperende
verbindingen

Met energiedissiperende
verbindingen

39,8
-31,2
300,4
-321,3

29,6
-26,6
29,6
-26,6

25,7
14,7
90,2
91,7
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Figuur 5.31: Horizontale reactiekracht  ( z-richting) ter plaatse van de scharnieroplegging van de
rechter stijl van de gevel met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D
explosiebelasting
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Figuur 5.32: Horizontale reactiekracht  ( z-richting) ter plaatse van de roloplegging van de rechter
stijl van de gevel met en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D
explosiebelasting
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5.11

Gewichtsbesparing

Om de effectiviteit van de geïntroduceerde energiedissiperende verbindingen op de totale aluminium
gewichtsbesparing te achterhalen, zijn de benodigde dimensies van de stijlen en regels berekend waarmee
de gevel zonder crash absorbers eveneens in staat is voldoende weerstand aan de GSA Level D
explosiebelasting te bieden.
Uit het verrichte numeriek onderzoek volgt dat de afmetingen van de kokerprofielen minimaal 180 × 60 ×
10 mm3 dienen te bedragen om de maximale opneembare schuifspanning van 1,70 N/mm² in de
siliconenvoegen niet te overschrijden. De maximaal optredende schuifspanning bedraagt namelijk 1,62
N/mm² en is weergegeven in Figuur 5.33.
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Figuur 5.33: Maximaal optredende schuifspanning in de siliconenvoegen van de gevel met vergrote
profieldimensies en zonder energiedissiperende verbindingen ten gevolge van GSA Level D explosiebelasting

Uit de berekening van Tabel 5.4 kan geconcludeerd worden dat in de gevel met crash absorbers een
aluminium gewichtsbesparing van 45,6 kg wordt behaald (reductie van 33%); oftewel 4,75 kg aluminium
per vierkante meter vliesgevel. Aangezien het volledige geveloppervlak van het referentiegebouw ruim
3100 m² bedraagt resulteert dit een totale gewichtsreductie (het gewicht van de energiedissiperende
verbindingen niet meegerekend) van 14.725 kg. Hierbij dient echter vermeld te worden dat in de praktijk
vaak alleen de onderste verdiepingen explosiebestendig worden gemaakt, aangezien de op de gevel
werkende piekdrukken op deze gebouwniveaus het hoogste zijn.
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Tabel 5.4: Gewichtsbesparing berekening
Berekening gewichtsreductie

Gegevens:
Go*×o*×y

= 2944 mm²

Gy*×z*×G*

= 4400 mm²

=,fR{:":R{ = 2700 kg/m³
%+:|fX" X" X-Xf = 11600 mm
}X3~R X -X#Xf

= 9,6 m²

Resultaten:
Gewicht van de gevel met energiedissiperende verbindingen:
= (2944 ×11600 × 2700 ) / 10003 = 92,2 kg
Gewicht van de gevel zonder energiedissiperende verbindingen:
= (4400 × 11600 × 2700 ) / 10003 = 137,8 kg
137,8 - 92,2 kg = 45,6 kg

(= 33% reductie)

45,6 kg / 9,6 m² = 4,75 kg reductie /m² vliesgevel

123

Hoofdstuk 6: Conclusies

Hoofdstuk 6
6.

Conclusies

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het in kaart brengen van het gedrag en de prestatie van een
conventionele aluminium vliesgevel gevel ten tijde van een explosie en deze gevel met behulp van
innovatieve methoden en technieken te optimaliseren zodat een ontwerp ontstaat dat op een efficiëntere
wijze (hogere) explosiebelastingen kan weerstaan. Op basis van de beschreven resultaten worden in dit
hoofdstuk de meest essentiële bevindingen en conclusies benoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in
de twee onderstaande categorieën.
Conclusies uit de onderzoeksfase (Hoofdstuk 4)
Kwalitatieve beschouwing:


de respons van de gevel, die onderhevig is aan dynamische explosiebelastingen, uit zich
voornamelijk in buiging waarbij de stijlen door de bi-axiale krachtswerking (dubbele buiging en
afschuiving) het zwaarst worden belast;



het overschrijden van de schuifspanningen in de siliconenvoegen is het maatgevende
bezwijkmechanisme van de gevel;



bij het beschouwen van geometrisch niet-lineair gedrag in de numerieke simulaties leiden de
effecten van membraanwerking in de gevel tot verminderde horizontale doorbuiging;



de maximale Von Mises spanning in het aluminium met bijbehorende maximale plastische rek
treedt in het midden van de overspanning van de stijlen op;



de maximale schuifspanning in de siliconenvoeg treedt in het midden van de randen van de
ruiten op;



de hoogste waarde van de maximale hoofdspanning in de glasruiten treedt in het midden van de
ruiten op;



de negatieve fase van de schokgolven behorende bij de zes beschouwde explosiebelastingen niet
tot hogere trekspanningen in de glasruiten leidt dan de positieve fase.

Kwantitatieve beschouwing:


de gevel is in staat weerstand te bieden aan een gereflecteerde piekoverdruk van maximaal 50



er treedt geen bezwijken (met uitzonderlijk van glasbreuk) op ten gevolge van vijf van de zes

kPa en een gereflecteerde impuls van maximaal 284 kPa*ms;
behandelde explosiebelastingen (ISO EXV33 en EXV45, GSA Level C en DoD Explosive weight I
en II);


ten gevolge van de hoogste behandelde explosiebelasting (GSA Level D) wordt in de
siliconenvoeg over een afstand van 550 mm van de totale 12800 mm lengte de maximaal
opneembare schuifspanning overschreden;
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er worden hoge reactiekrachten op de vloeren afgedragen die, afhankelijk van de
explosiebelastingclassificatie, een factor 6 tot 85 groter zijn dan de reactiekrachten ten gevolge
van statische windbelasting.

Conclusies uit de optimalisatiefase (Hoofdstuk 5)
Kwalitatieve beschouwing:
Wat betreft het gekozen optimalisatiesysteem met de energiedissiperende verbindingen in de vorm van
dunwandige geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen (crash absorbers):


de verbindingen zijn zonder het vergroten van de geveldimensies in staat de maximaal
optredende spanningen in de verschillende gevelcomponenten (met uitzondering van de
glasruiten) ten gevolge van GSA level D explosiebelasting te reduceren en daarmee de weerstand
van de gevel te verhogen;



de verbindingen zijn in staat de krachten werkend op de achterliggende constructie ten gevolge
van GSA level D explosiebelasting te reduceren;



de energiedissiperende verbinding kan tot een maakbaar en praktisch bouwtechnisch product
worden ontwikkeld;



onder statische belastingen voldoet de energiedissiperende verbinding aan alle UGT en BGT
eisen en wordt plastisch bezwijken niet geïnitieerd.

Kwantitatieve beschouwing:
Wat betreft het gekozen optimalisatiesysteem met de energiedissiperende verbindingen in de vorm van
dunwandige geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen (crash absorbers):


de maximaal optredende Von Mises spanning in de aluminium stijlen ten gevolge van GSA level
D explosiebelasting wordt gereduceerd met 14,8%;



de maximaal optredende plastische rek in de aluminium stijlen ten gevolge van GSA level D
explosiebelasting wordt gereduceerd met 13,2%;



de maximaal optredende schuifspanning in de siliconenvoeg ten gevolge van GSA level D
explosiebelasting wordt gereduceerd met 68,9% ;



de maximaal optredende maximale hoofdspanning in de glasruiten ten gevolge van GSA level D
explosiebelasting neemt met 7,2% toe;



de maximaal optredende schuifspanning in de siliconenvoeg ten gevolge van GSA level D
explosiebelasting wordt gereduceerd met 68,9%;



de krachten op de achterliggende constructie tot 90% worden gereduceerd;



de crash absorbers worden ten gevolge van GSA level D explosiebelasting ruim 130 mm axiaal
ingedrukt van de totale 280 mm;



er kan door het toepassen van de energiedissiperende verbindingen een gewichtsbesparing van
4,75 kg aluminium per vierkante meter vliesgevel worden behaald ten opzichte van een gevel
zonder energiedissiperende die met vergrote stijl- en regelafmetingen eveneens in staat is GSA
level D explosiebelasting te weerstaan.
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7.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek in dit afstudeerwerk zijn de volgende aanbevelingen voor
aanvullend onderzoek opgesteld.

Algemeen
In dit afstudeerwerk is aan de hand van zes variërende belastingclassificaties de weerstand van de gevel
tegen explosies bepaald. Om de exacte capaciteit nauwkeuriger te benaderen kan in vervolgonderzoek een
aanpak worden gevolgd waarbij de belasting (d.w.z. de combinatie van bomgrootte en stand-off afstand)
stapsgewijs wordt verhoogd totdat een bepaald gevelonderdeel bezwijkt.
Daarnaast is de optimalisatiefase beperkt gebleven tot het onderzoeken van de effecten van de
energiedissiperende verbindingen op de spannings- en krachtsreductie ten gevolge van GSA Level D
belasting. In toekomstige studies is het interessant om door middel van de optimalisatietechniek te
achterhalen welke belasting maximaal weerstaan kan worden.

Numeriek onderzoek
Meer uitgebreid numeriek onderzoek is benodigd om het werkelijke gedrag van de aluminium vliesgevel
onder explosiebelasting beter te benaderen en daardoor nauwkeurigere resultaten van de dynamische
respons en de krachtswerking van de gevel te verkrijgen. Hierbij kunnen de volgende onderwerpen
worden behandeld:


het bros bezwijkgedrag van glas modelleren;



de ductiele membraanwerking inclusief het scheurgedrag van PVB-folie modelleren;



de werkelijke gevelconfiguratie modelleren waarbij de geëxtrudeerde aluminium stijl- en
regelprofielen niet langer vereenvoudigd worden tot rechthoekige doorsneden, maar de gehele
geometrie inclusief deklijsten, mechanische verbindingsmiddelen, rubberen strippen en
afdichtingen beschouwd worden;



de siliconenvoeg als een continue contactdefinitie modelleren;



een groter gevelmodel modelleren om reflecties van trillingen aan de randen te voorkomen;



afzonderlijk numeriek onderzoek verrichten naar de energiedissiperende verbindingen waarbij
het axiale bezwijkgedrag door middel van een adequaat materiaalmodel wordt gemodelleerd.

Experimenteel onderzoek
Om de numerieke resultaten te verifiëren en het gedrag van de in de vliesgevel toegepaste materialen
onder explosiebelasting te bestuderen is het noodzakelijk experimenteel onderzoek naar de volgende
onderwerpen te verrichten:
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de numeriek berekende dynamische respons en krachtswerking van de gevel verifiëren met



de invloed onderzoeken van de reksnelheden die gepaard gaan met explosiebelastingen (102 - 104

behulp van full scale proeven;
s-1) op het mechanisch gedrag van zowel het glas, aluminium, PVB als de siliconenvoeg;


de axiale-, afschuif- en de rotatiestijfheid van verschillende soorten en afmetingen
siliconenvoegen bepalen. Vanwege het ontbreken aan experimentele data in literatuur kon er in
dit afstudeerwerk namelijk slechts één voegafmeting beschouwd worden;



het kracht-verplaatsingsdiagram van de beschouwde energiedissiperende verbindingen in een
wijde range van dynamische belastingsnelheden behorende bij verschillende explosies bepalen;



de delaminatie van de gelaagde glasruiten onder explosiebelasting onderzoeken;

Krachtswerking gevel
Aangezien in deze thesis de aluminium vliesgevel voornamelijk op systeemniveau is onderzocht zijn de
volgende punten aan te bevelen om een beter inzicht te verkrijgen in de krachtswerking:


onderzoeken waardoor de spanningen in de gelaagde glasruiten in het geoptimaliseerde
gevelmodel niet reduceren maar toenemen;



onderzoeken of de verbindingen waarmee de gevel aan de achterliggende constructie is
bevestigd in staat zijn de hoge (trek) reactiekrachten te weerstaan;



onderzoeken of de krachtsinleiding van de hoge reactiekrachten in de vloeren niet tot
stabiliteitsproblemen in de hoofddraagconstructie leidt;



overige bezwijkmechanismes zoals het knikken of plooien van de aluminium profielen of het
scheuren van de PVB tussenlaag beschouwen;



het in detail bestuderen van het gedrag van de stijl-regelverbindingen waarbij door middel van
experimenteel onderzoek de juiste rotatiestijfheden van de verbindingen in kaart dienen te
worden gebracht;



het in detail bestuderen van de verbinding tussen de stijlen en de energiedissiperende
verbindingen waarbij gecontroleerd dient te worden of het uiteinde van de stijl sterk en stijf
genoeg is om het plooien van de crash absorber te initiëren;



de invloed onderzoeken van het toepassen van andere glassoorten (thermisch of chemisch
verhard glas, isolerend glas) in de gevel op de weerstand, de krachtswerking en het maatgevende
bezwijkgedrag

Bouwtechnische uitwerking
Tot slot dient er aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd naar de detaillering van de ontworpen
geoptimaliseerde vliesgevel. De belangrijkste uitdagingen zijn:


de relatief grote afstand van 280 mm tussen de gevel en de vloeren ‘dichten’ zonder dat de



een methode aandragen waarmee de crash absorbers na bezwijken eenvoudig vervangen kunnen

indrukking van de energiedissiperende verbindingen wordt belemmerd;
worden.
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Bijlage A
9.

Blast parameter grafieken

Parametergrafieken van invallende en gereflecteerde blast voor positieve (boven) en negatieve faseduur
(onder) van hemisferische oppervlakte explosies (TNT) (overgenomen uit [22])

Bijlage B
10. Windbelastingberekening
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Bijlage C
11. Analytisch bepaalde spanning-rek waarden van
legering 6060T66

Resultaten van de met de Ramberg-Osgoodformulering berekende werkelijke spanningen (>), werkelijke
totale rekken (;+ ) en werkelijke plastische rekken (εef ) van aluminiumkneedlegering 6060T66. De

vetgedrukte waarden zijn als invoer voor het plastisch aluminium materiaalgedrag in Abaqus gebruikt.
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Bijlage D
12. Samenvatting conclusie modale versus GL
expliciete analyse

Zoals uitgebreid in Paragraaf 4.5.7 beschreven is, zijn de modale en de geometrisch lineaire expliciete
analyse twee verschillende methoden om het dynamisch gedrag van een constructie te berekenen.
Wanneer dezelfde materiaaleigenschappen, elemententypen en randvoorwaarden worden beschouwd,
dienen de responsresultaten van beide identiek te zijn. Uit het verrichte EEM onderzoek blijkt dat dit voor
bepaalde explosiebelastingen (> 100 kPa) niet het geval is (Figuur D.1). In deze bijlage wordt getracht de
oorzaken te achterhalen en een oplossing voor te stellen.
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Figuur D.1: Doorbuiging in het midden van de gevel van zowel de modale als GL expliciete analyse

Om te onderzoeken waar het in het EEM model fout gaat is een systematische aanpak gevolgd. Allereerst
is er daarom de doorbuiging van alleen het frame ten gevolge van explosiebelasting berekend (Figuur
D.2).
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Figuur D.2: Doorbuiging in het midden van alleen het aluminium frame (stijlen en regels zonder glas en
siliconenvoegen) van zowel de modale als GL expliciete analyse

Wat opvalt is dat de lijnen van beide berekeningsmethoden voor allebei de situaties nu wel nagenoeg
identiek zijn. Hierdoor ontstaat het idee dat het probleem zich bevindt in de siliconenvoeg, welke in
Abaqus gemodelleerd wordt door middel van discrete veren. Om deze veronderstelling te controleren,
worden de discrete veren vervangen door rigid beam elementen (Figuur D.3). De hierbij behorende
doorbuiging van de gevel is weergegeven in Figuur D.4. Ook nu zijn de resultaten van de modale en GL
expliciete analyse vrijwel exact hetzelfde.

Type BEAM provides a rigid beam between two nodes to constrain
the displacement and rotation at the first node to the displacement
and rotation at the second node, corresponding to the presence of a
rigid beam between the two nodes.
Figuur D.3: Schematisatie en omschrijving van het in Abaqus gedefinieerde rigid beam elementtype
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Figuur D.4: Doorbuiging in het midden van de gevel van zowel de modale als GL expliciete analyse, waarbij de
discrete veren zijn vervangen door rigid beams

Aan de hand van deze bevindingen is het duidelijk dat de oorzaak van de verschillen uit Figuur D.1 in de
siliconenvoegen ligt. Om te weten te komen wat en waar het precies mis gaat, zijn de in de siliconenvoeg
optredende krachten met bijbehorende verplaatsingen van zowel de modale als GL expliciete analyse
bepaald en met elkaar vergeleken.
De krachten en verplaatsingen in de rechter verticale voeg (Figuur D.5) zijn berekend in het bijbehorende
lokale assenstelsel. De y-as vormt hierbij de axiale richting en de z-as de afschuifrichting van de discrete
veren, die een stijfheid van 8200 N/m1 hebben [67]. De rechter verticale siliconenvoeg bestaat in totaal uit
82 axiale en 82 afschuifveren. In de hierop volgende grafieken zijn dan ook telkens 82 lijnen weergegeven.
Vanwege symmetrie zijn de uiteindelijke resultaten gelijk aan de resultaten in de linker verticale voeg.
Regel

Lokaal assenstelsel verticale
siliconenvoeg

Gelaagde glasruit

Stijl

Verticale siliconenvoeg
Globaal assenstelsel

Figuur D.5: Het beschouwde geveldeel uit Figuur C1.

Modale analyse

Expliciete analyse
Krachten in y-richting

Verplaatsingen in y-richting

Relatie kracht/verplaatsing op tijdstip t = 0,106 sec

Relatie kracht/verplaatsing op tijdstip t = 0,106 sec

voor de veer waarin de maximale kracht werkt:

voor de veer waarin de maximale kracht werkt:

1921 N / 0,234 m = 8209 N/m

1935 N / 0,236 m = 8199 N/m

(~ gelijk aan veerstijfheid, dus correct)

(~ gelijk aan veerstijfheid, dus correct)

Modale analyse

Expliciete analyse
Krachten in z-richting

Verplaatsingen in z-richting

Relatie kracht/verplaatsing op tijdstip t = 0,064 sec

Relatie kracht/verplaatsing op tijdstip t = 0,069 sec

voor de veer waarin de maximale kracht werkt:

voor de veer waarin de maximale kracht werkt:

3,343 N / 0,000408 m = 8193 N/m

91,70 N / 0,0112 m = 8187 N/m

(~ gelijk aan veerstijfheid, dus correct)

(~ gelijk aan veerstijfheid, dus correct)

De kracht- en verplaatsingsgrafiek in y-richting van de modale en de expliciete analyse vertonen
kwantitatief een goede gelijkenis met elkaar (amplitudes komen goed overeen). Kwalitatief zijn er
daarentegen duidelijke verschillen zichtbaar. In de kracht- en verplaatsingsgrafiek in z-richting zijn de
verschillen echter nog veel groter. Van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve overeenkomst is geen
sprake. Opmerkelijk daarnaast is dat de krachten en verplaatsingen in de veren van de expliciete analyse
exact een factor 15 groter zijn dan de waarden van de modale analyse.
Waardoor de verschillen worden veroorzaakt is moeilijk te verklaren, met name doordat blijkt dat de
stijfheid van de elastische discrete veren in beide berekeningsmethoden wel correct wordt toegepast.
Hoogstwaarschijnlijk speelt de hoge belasting (107 kPa) een belangrijke rol. Uit Figuur D.1 blijkt namelijk
dat er erg grote doorbuigingen optreden (0,40 m) vergeleken met de hoogte van het beschouwde geveldeel
(4 m). Dit leidt tot spanningen die het lineaire elastische gebied van de toegepaste materialen ruim
overschrijden. Daarnaast treden er excessieve translaties en rotaties in de discrete veren op. Algemeen kan
dus gesteld worden dat met het model is gerekend in een domein waar het model geen toepasbaarheid
kent, daarvoor zal immers fysisch niet-lineair gedrag moeten worden gemodelleerd. Dit botst en kan
vanzelfsprekend niet tot correcte resultaten leiden.
Om deze conclusie te valideren is dezelfde gevel blootgesteld aan een twintig keer lagere explosiebelasting
(5 KPa). In Figuur D.6 is de optredende doorbuiging in het midden van de gevel weergegeven. De lijnen
van beide berekeningsmethoden liggen nu exact op elkaar.
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Figuur D.6: Doorbuiging in het midden van de gevel bij een 20x lagere belasting

Bijlage E
13. Kracht-verplaatsingsdiagrammen

Op de volgende pagina’s zijn de experimentele resultaten van de beproefde geëxtrudeerde aluminium
buisprofielen afkomstig van Hanssen et al [113] weergegeven. Het rood omkaderde krachtverplaatsingsdiagram is gebruikt voor de systeemoptimalisatie.
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Initial velocity, accuracy control and response parameters

Twee dezelfde proefstukken. De gemiddelde waarden en resultaten zijn afgebeeld in de omkaderde grafiek op de volgende pagina
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!De"nition after [5]: C"concertina, D"diamond. Global bending: b.
"Electrical system failure in projectile nose. Average force calculated from impact energy and deformed distance.

cd213b
cd220a
cd220b
cd221a
cd221b
cd222a
cd222b
cd223a
cd223b
cd230a
cd230b
cd231a
cd231b
cd232a
cd232b
cd233a
cd233b

1.024
1.015
}
1.016
1.017
1.022
1.019
}
}
1.017
1.022
}
1.023
1.046
1.015
1.023
}

0.986
1.000
}
1.008
1.026
1.047
0.934
}
}
1.053
1.053
}
1.052
1.061
0.992
1.089
}

19 C b
7D
7D
7 D#C
7D
15 C
15 C#D
15 C b
15 C#D
5D
5D
5D
6D
13 C#D
13 C
13 C
13 C
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Fig. 21. Comparison of static and dynamic force}deformation curves.

Bijlage F
14. Analytisch bepaald kracht-verplaatsingsdiagram

Op basis van het gekozen kracht-verplaatsingsdiagram van de beschouwde verbinding uit [28] (zie Bijlage
E en Figuur F.1) zijn ten behoeve van de Abaqus-invoer analytisch de connectorelasticiteit en -plasticiteit
berekend.

Figuur F.1: Vereenvoudigd kracht-verplaatsingsdiagram

Elasticiteit
=


&

=

70000 × 353
280

 = 8,83E+07 N/m1

Plasticiteit inclusief versteviging
Punt 1:

Punt 2:

Punt 3:

6++ = 1 mm

6++ = 4 mm

6++ = 173 mm

 = 36000 N

6ef = 6++ −
6ef = 0 m

 = 17000 N

 = 28000 N



6ef = 0,0038 m

6ef = 0,173 m

Abaqus invoer
* Connector Behavior, name="Energiedissiperende verbinding"
*Connector Elasticity, component=1
8.54857e+07,
*Connector Plasticity, component=1
*Connector Hardening, definition=TABULAR
36000., 0., 0.
17000., 0.002, 0.
28000., 0.171, 0.

Bijlage G
15. Abaqus input file

*Heading
** Job name: Expliciete berekening Model name: Vliesgevel GSA level D model met energiedissiperende verbindingen
** Generated by: Abaqus/CAE 6.11-2
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name="Regel boven"
*Node
1, -0.800000012,
0.,
0.
2, -0.75,
0.,
0.
3, -0.699999988,
0.,
0.
......
......
25, 0.400000006,
0.,
0.
*Element, type=B31
1, 1, 2
2, 2, 3
3, 3, 4
.....
.....
24, 24, 25
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 25, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 24, 1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
1, 25, 1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
1, 24, 1
** Section: Kokerprofiel Profile: KK150x50x8
*Beam Section, elset=_PickedSet2, material=Aluminium, poisson = 0.3, temperature=GRADIENTS, section=ARBITRARY
5, 0., 0., -0.021, 0., 0.008
-0.021, -0.142, 0.008
0.021, -0.142, 0.008
0.021, 0., 0.008
0., 0., 0.008
Geometrie van stijlen en regels
0.,1.,0.
*End Part
**
*Part, name="Regel midden"
*Node
1, -0.800000012,
0.,
0.
2, -0.75,
0.,
0.
3, -0.699999988,
0.,
0.
......
......
25, 0.400000006,
0.,
0.
*Element, type=B31
1, 1, 2
2, 2, 3
3, 3, 4
.....
.....
24, 24, 25
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 25, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 24, 1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
1, 25, 1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
1, 24, 1

** Section: Kokerprofiel Profile: KK150x50x8
*Beam Section, elset=_PickedSet2, material=Aluminium, poisson = 0.3, temperature=GRADIENTS, section=ARBITRARY
5, 0., 0., -0.021, 0., 0.008
-0.021, -0.142, 0.008
0.021, -0.142, 0.008
0.021, 0., 0.008
0., 0., 0.008
0.,1.,0.
*End Part
**
*Part, name="Regel onder"
*Node
1, -0.800000012,
0.,
0.
2, -0.75,
0.,
0.
3, -0.699999988,
0.,
0.
......
......
25, 0.400000006,
0.,
0.
*Element, type=B31
1, 1, 2
2, 2, 3
3, 3, 4
.....
.....
24, 24, 25
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 25, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 24, 1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
1, 25, 1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
1, 24, 1
** Section: Kokerprofiel Profile: KK150x50x8
*Beam Section, elset=_PickedSet2, material=Aluminium, poisson = 0.3, temperature=GRADIENTS, section=ARBITRARY
5, 0., 0., -0.021, 0., 0.008
-0.021, -0.142, 0.008
0.021, -0.142, 0.008
0.021, 0., 0.008
0., 0., 0.008
0.,1.,0.
*End Part
**
*Part, name="Stijl links"
*Node
1, -0.449999988, -2.,
0.
2, -0.449999988, -1.95000005,
0.
3, -0.449999988, -1.89999998,
0.
......
......
81, -0.449999988,
2.,
0.
*Element, type=B31
1, 1, 2
2, 2, 3
3, 3, 4
.....
.....
80, 80, 81
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 81, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 80, 1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
1, 81, 1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
1, 80, 1
** Section: Kokerprofiel Profile: KK150x50x8
*Beam Section, elset=_PickedSet2, material=Aluminium, poisson = 0.3, temperature=GRADIENTS, section=ARBITRARY
5, 0., 0., -0.021, 0., 0.008
-0.021, -0.142, 0.008
0.021, -0.142, 0.008
0.021, 0., 0.008
0., 0., 0.008
-1.,0.,0.
*End Part
**
*Part, name="Stijl rechts"
*Node
1, -0.449999988, -2.,
0.
2, -0.449999988, -1.95000005,
0.
3, -0.449999988, -1.89999998,
0.
......

......
81, -0.449999988,
2.,
0.
*Element, type=B31
1, 1, 2
2, 2, 3
3, 3, 4
.....
.....
80, 80, 81
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 81, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 80, 1
*Nset, nset=_PickedSet3, internal, generate
1, 81, 1
*Elset, elset=_PickedSet3, internal, generate
1, 80, 1
** Section: Kokerprofiel Profile: KK150x50x8
*Beam Section, elset=_PickedSet2, material=Aluminium, poisson = 0.3, temperature=GRADIENTS, section=ARBITRARY
5, 0., 0., -0.021, 0., 0.008
-0.021, -0.142, 0.008
0.021, -0.142, 0.008
0.021, 0., 0.008
0., 0., 0.008
-1.,0.,0.
*End Part
**
*Part, name="glasruit boven"
*Node
1, -0.449999988, -2.,
0.
2, -0.400000006, -2.,
0.
3, -0.349999994, -2.,
0.
......
......
1025, 0.75,
0.,
0.
*Element, type=S4R
1, 1, 2, 27, 26
2, 2, 3, 28, 27
3, 3, 4, 29, 28
.....
.....
960, 999, 1000, 1025, 1024
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 1025, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 960, 1
** Section: Gelaagde glasruit
*Shell Section, elset=_PickedSet2, composite, offset=SNEG, layup=" Gelaagde glasconfiguratie "
0.005, 5, Glas, 0., L1
0.00152, 5, PVB, 0., L2
0.005, 5, Glas, 0., L3
*End Part
**
*Part, name="glasruit onder"
*Node
1, -0.449999988, -2.,
0.
2, -0.400000006, -2.,
0.
3, -0.349999994, -2.,
0.
......
......
1025, 0.75,
0.,
0.
*Element, type=S4R
1, 1, 2, 27, 26
2, 2, 3, 28, 27
3, 3, 4, 29, 28
.....
.....
960, 999, 1000, 1025, 1024
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 1025, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 960, 1
** Section: Gelaagde glasruit
*Shell Section, elset=_PickedSet2, composite, offset=SNEG, layup="Gelaagde glasconfiguratie"
0.005, 5, Glas, 0., L1
0.00152, 5, PVB, 0., L2
0.005, 5, Glas, 0., L3
*End Part
**
**
** ASSEMBLY
**

Glasconfiguratie

*Assembly, name=Assembly
**
*Instance, name="Regel boven-1", part="Regel boven"
0.8,
4.,
0.
*End Instance
**
*Instance, name="Regel midden-1", part="Regel midden"
0.80000001966953,
2.,
0.
*End Instance
**
*Instance, name="Regel onder-1", part="Regel onder"
0.80000003933907,
0.,
0.
*End Instance
**
*Instance, name="Stijl links-1", part="Stijl links"
0.45000004529953,
2.,
0.
*End Instance
**
*Instance, name="Stijl rechts-1", part="Stijl rechts"
1.65000005722046,
2.,
0.
*End Instance
**
*Instance, name="glasruit boven-1", part="glasruit boven"
0.45000006914139,
4., 0.00635
*End Instance
**
*Instance, name="glasruit onder-1", part="glasruit onder"
0.450000069141399,
2., 0.00635
*End Instance
**
*Instance, name="Stijl links-2", part="Stijl links"
0.45,
2., -0.3
*End Instance
**
*Instance, name="Stijl rechts-2", part="Stijl rechts"
1.65000005722046,
2., -0.3
*End Instance
**
*Element, type=CONN3D2
1, "glasruit boven-1".1, "Regel midden-1".1
2, "glasruit boven-1".2, "Regel midden-1".2
3, "glasruit boven-1".3, "Regel midden-1".3
4, "glasruit boven-1".4, "Regel midden-1".4
.....
.....
50, "glasruit boven-1".1001, "Regel boven-1".1
*Connector Section, elset="Veren regels boven", behavior=Siliconenvoeg
Planar,
"Csys globaal",
*Element, type=CONN3D2
51, "glasruit onder-1".1, "Regel onder-1".1
52, "glasruit onder-1".2, "Regel onder-1".2
53, "glasruit onder-1".3, "Regel onder-1".3
.....
.....
100, "glasruit onder-1".1001, "Regel midden-1".1
*Connector Section, elset="Veren regels onder", behavior=Siliconenvoeg
Planar,
"Csys globaal",
*Element, type=CONN3D2
101, "glasruit onder-1".1, "Stijl links-1".1
102, "glasruit onder-1".26, "Stijl links-1".2
103, "glasruit onder-1".51, "Stijl links-1".3
.....
.....
182, "glasruit boven-1".1001, "Stijl links-1".81
*Connector Section, elset="Veren stijl links", behavior=Siliconenvoeg
Planar,
"Csys stijlen",
*Element, type=CONN3D2
183, "glasruit onder-1".25, "Stijl rechts-1".1
184, "glasruit onder-1".50, "Stijl rechts-1".2
185, "glasruit onder-1".75, "Stijl rechts-1".3
.....
.....
264, "glasruit boven-1".1025, "Stijl rechts-1".81
*Connector Section, elset="Veren stijl rechts", behavior=Siliconenvoeg
Planar,
"Csys stijlen",
*Element, type=CONN3D2
265, "Stijl rechts-1".1, "Regel onder-1".25
266, "Stijl links-1".1, "Regel onder-1".1

.....
.....
270, "Stijl links-1".81, "Regel boven-1".1
*Connector Section, elset=Stijl-regelverbinding
Hinge,
"Csys stijlen",
*Element, type=CONN3D2
271, "Stijl links-1".81, "Stijl links-2".81
272, "Stijl rechts-1".81, "Stijl rechts-2".81
*Connector Section, elset="Energiedissiperende verbinding boven", behavior="Energiedissiperende verbinding"
Axial, Align
"Datum csys-1",
*Element, type=CONN3D2
273, "Stijl links-1".1, "Stijl links-2".1
274, "Stijl rechts-1".1, "Stijl rechts-2".1
*Connector Section, elset="Energiedissiperende verbinding onder", behavior="Energiedissiperende verbinding"
Axial, Align
"Datum csys-1",
*Nset, nset="Veren regels boven", instance="glasruit boven-1"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
1024, 1025
*Nset, nset="Veren regels boven", instance="Regel midden-1", generate
1, 25, 1
*Nset, nset="Veren regels boven", instance="Regel boven-1", generate
1, 25, 1
*Elset, elset="Veren regels boven", generate
1, 50, 1
*Nset, nset="Veren regels onder", instance="glasruit onder-1"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
1024, 1025
*Nset, nset="Veren regels onder", instance="Regel midden-1", generate
1, 25, 1
*Nset, nset="Veren regels onder", instance="Regel onder-1", generate
1, 25, 1
*Elset, elset="Veren regels onder", generate
51, 100, 1
*Nset, nset="Veren stijl rechts", instance="glasruit onder-1", generate
25, 1025, 25
*Nset, nset="Veren stijl rechts", instance="glasruit boven-1", generate
25, 1025, 25
*Nset, nset="Veren stijl rechts", instance="Stijl rechts-1", generate
1, 81, 1
*Elset, elset="Veren stijl rechts", generate
183, 264, 1
*Nset, nset="Veren stijl links", instance="glasruit onder-1", generate
1, 1001, 25
*Nset, nset="Veren stijl links", instance="Stijl links-1", generate
1, 81, 1
*Nset, nset="Veren stijl links", instance="glasruit boven-1", generate
1, 1001, 25
*Elset, elset="Veren stijl links", generate
101, 182, 1
*Nset, nset=Stijl-regelverbinding, instance="Stijl rechts-1", generate
1, 81, 40
*Nset, nset=Stijl-regelverbinding, instance="Stijl links-1", generate
1, 81, 40
*Nset, nset=Stijl-regelverbinding, instance="Regel midden-1"
1, 25
*Nset, nset=Stijl-regelverbinding, instance="Regel onder-1"
1, 25
*Nset, nset=Stijl-regelverbinding, instance="Regel boven-1"
1, 25
*Elset, elset=Stijl-regelverbinding, generate
265, 270, 1
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding boven", instance="Stijl links-1"
81,
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding boven", instance="Stijl rechts-1"
81,
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding boven", instance="Stijl links-2"
81,
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding boven", instance="Stijl rechts-2"
81,
*Elset, elset="Energiedissiperende verbinding boven"
271, 272
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding onder", instance="Stijl links-1"
1,
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding onder", instance="Stijl rechts-1"
1,

*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding onder", instance="Stijl links-2"
1,
*Nset, nset="Energiedissiperende verbinding onder", instance="Stijl rechts-2"
1,
*Elset, elset="Energiedissiperende verbinding onder"
273, 274
*Nset, nset=_PickedSet51, internal, instance="Stijl links-2"
1,
*Nset, nset=_PickedSet51, internal, instance="Stijl rechts-2"
1,
*Nset, nset=_PickedSet52, internal, instance="Stijl links-2"
81,
*Nset, nset=_PickedSet52, internal, instance="Stijl rechts-2"
81,
*Nset, nset=_PickedSet53, internal, instance="Regel boven-1", generate
2, 24, 1
*Nset, nset=_PickedSet53, internal, instance="Regel onder-1", generate
2, 24, 1
*Nset, nset=_PickedSet54, internal, instance="Regel midden-1"
1, 25
*Nset, nset=_PickedSet54, internal, instance="Stijl links-1", generate
2, 80, 1
*Nset, nset=_PickedSet54, internal, instance="Stijl rechts-1", generate
2, 80, 1
*Nset, nset="Midden gevel", instance="glasruit boven-1"
13,
*Nset, nset="Midden ruit", instance="glasruit boven-1"
513,
*Elset, elset=__PickedSurf34_SPOS, internal, instance="glasruit boven-1", generate
1, 960, 1
*Elset, elset=__PickedSurf34_SPOS, internal, instance="glasruit onder-1", generate
1, 960, 1
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf34, internal
__PickedSurf34_SPOS, SPOS
*Orientation, name="Csys globaal"
1.,
0.,
0.,
0.,
1.,
0.
1, 0.
*Orientation, name="Csys stijlen"
0.,
1.,
0.,
0.,
0.,
1.
1, 0.
*Orientation, name="Datum csys-1"
0.,
0., -1.,
0.,
1.,
0.
1, 0.
*End Assembly
*Connector Behavior, name=Siliconenvoeg
*Connector Elasticity, component=2
165500.,
*Connector Elasticity, component=3
165500.,
*Connector Elasticity, component=4
7.295,
*Connector Behavior, name="Energiedissiperende verbinding"
*Connector Elasticity, component=1
8.54857e+07,
*Connector Plasticity, component=1
*Connector Hardening, definition=TABULAR
36000., 0., 0.
17000., 0.002, 0.
28000., 0.171, 0.
*Amplitude, name="GSA Level D amplitude"
0., 69300.,
0.012, 20000.,
0.02,
0.,
0.12,
0.,
0.2,
0.
**
** MATERIALS
**
*Material, name=Aluminium
*Density
2700.,
*Elastic
7e+10, 0.3
*Plastic
9.5e+07, 0.
1.3e+08, 0.000154
1.35e+08, 0.000303
1.4e+08, 0.000581
1.45e+08, 0.00109
1.5e+08, 0.002
1.55e+08, 0.003599
1.6e+08, 0.006356
1.65e+08, 0.011031

0.056,

-12200.

Siliconenvoeg

Energiedissiperende verbinding

Explosiebelasting amplitude

Materiaalmodellen

1.7e+08, 0.018832
1.75e+08, 0.031655
1.8e+08, 0.052436
1.85e+08, 0.085667
1.9e+08, 0.138138
1.95e+08, 0.22
*Material, name=Glas
*Density
2490.,
*Elastic
7e+10, 0.23
*Material, name=PVB
*Damping, alpha=14.
*Density
1100.,
*Elastic
5e+08, 0.49
**
** BOUNDARY CONDITIONS
**
** Name: Randopleggingen regels Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet53, 2, 2
** Name: Randopleggingen stijlen Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet54, 1, 1
** Name: Rolopleggingen Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet52, 1, 1
_PickedSet52, 3, 3
_PickedSet52, 5, 5
_PickedSet52, 6, 6
** Name: Scharnieropleggingen Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet51, 1, 1
_PickedSet51, 2, 2
_PickedSet51, 3, 3
_PickedSet51, 5, 5
_PickedSet51, 6, 6
** ---------------------------------------------------------------**
** STEP: Expliciete GNL en FNL analyse
**
*Step, name="Expliciete GNL en FNL analyse"
*Dynamic, Explicit
, 0.2
*Bulk Viscosity
0.06, 1.2
**
** LOADS
**
** Name: GSA Level D belasting Type: Pressure
*Dsload, amplitude="GSA Level D amplitude "
_PickedSurf34, P, 1.
**
** OUTPUT REQUESTS
**
*Restart, write, number interval=1, time marks=NO
**
** FIELD OUTPUT: Expliciete analyse output
**
*Output, field, number interval=80
*Node Output
RF, U
*Element Output, directions=YES
E, PEEQ, PEEQMAX, S, SF
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsing midden
**
*Output, history, time interval=0.0025
*Node Output, nset="Midden gevel"
U3,
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsing midden ruit
**
*Node Output, nset="Midden ruit"
U3,
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsingen/krachten regels boven
**
*Element Output, elset="Veren regels boven"
CEF2, CEF3, CEM1, CU2, CU3, CUR1

Explosiebelasting

**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsingen/krachten regels onder
**
*Element Output, elset="Veren regels onder"
CEF2, CEF3, CEM1, CU2, CU3, CUR1
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsingen/krachten stijl links
**
*Element Output, elset="Veren stijl links"
CEF2, CEF3, CEM1, CU2, CU3, CUR1
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsingen/krachten stijl rechts
**
*Element Output, elset="Veren stijl rechts"
CEF2, CEF3, CEM1, CU2, CU3, CUR1
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsingen/krachten rol
**
*Element Output, elset=Wire-2-Set-1
CEF1, CEF2, CEF3, CU1, CU2, CU3
**
** HISTORY OUTPUT: Verplaatsingen/krachten scharnier
**
*Element Output, elset=Wire-3-Set-1
CEF1, CEF2, CEF3, CU1, CU2, CU3
**
** HISTORY OUTPUT: Energie
**
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step

