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Voorwoord
Tweede keer word ik ingenieur, de eerste keer was al lang geleden, toen ik eenjong van zes en
twintig jaren oud was, hoopvol, enthousiast en in een grote liefde geleefd heh. Toen had ik een
kijkje naar het leven dit in roze hloemen hekleed was, het werk in die tijden was iets wat anders
dan de hedendaagse.
Op zes januari 2003, een feestdag in mijn oorspronkelijk land IRAK, het is de legerdag, kwam ik
hij Prof. Ir. C.S. Kleinman hinnen met het voorstel dat ik onder zijn hegeleiding wou mijn
afstuderen afronden.
Het was een langdurige, hard gewerkte, en ook met veel enthousiasme proces van onderzoeken,
analyseren van de gegevens, plannen, ontwerpen en controleren om tot het gelukkige einde te
kunnen komen.
De uiteindelijke heoordeling van het afstudeerwerk hevat in grote lijn twee onderdelen, het
verslag en de hijlagen als product finaal en de presentatie die naar voren tijdens mijn
eindcolloquium zal komen.
Het is al goed gegaan met mijn afstuderen en nu hen ik in decemher 2003 ermee klaar, maar met
veel teleurstelling dat er geen meer vrije Irak of legerdag zijn. Al deze geheurtenissen hadden veel
negatieve invloed over mijn tempo in de progress van mijn werk. Vooral tijdens de Amerikaanse Engelse agressieve vijandelijke invasie in lrak.
Hierhij wil ik veel dank voor mijn hegeleiders, de heer Prof. Ir. C.S. Kleinman, de heer Prof. Ir.
H.H. Snijder en de heer Dipl. ing. Hiisnii Yegenoglu aanhieden, die me te veel met hun goede
woorden en goede geesten gestimuleerd en hegeleid naar het goede uiteinde hehhen. Tevens
hedank ik ze voor hun geduld met de uitlichten hij ieder onderweg ontmoeten prohleem. Het is
ook opmerkelijk dat er zijn nog andere mensen die moet ik hun hedanken en ik een excuses
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verschuldigd voor de lastige vragen, de heer W. Buurke, prof.dr.ir. Jan Kerstens, ing. Johan van
den Oever, en zeker vergeet niet al mijn collega's die van groot hulp waren.
Hierbij wil ik dit verslag van mijn afstudeerproject toewijden voor mijn ouders en mijn kinderen
die vanaf '97 heh ik hun niet gezien.
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2 Ontwerp opgave
Het afstudeerproject is gebaseerd op het maken van een ontwerp. Hierbij is er gekozen voor een
ontwerp voor een multifunctioneel hoge gebouw te Eindhoven.
Het afstudeeronderwerp betreft het constructief ontwerp en ontwikkeling van het gebied in de
zuidelijke zijde van het bestaande station in Eindhoven. Het uitgangspunt is het modemiseren van
en een nieuwe overzicht geven voor de bestaande zuidelijke gebied van het station.
In noordelijke zijde is de KBC opgebouwd die een modem beeld voor de zone geeft. Terwijl de
zuidelijke zijde nog steeds geen identiteit heeft. Daarom komt hier <lit project voor, een hoog
multifunctioneel gebouw te ontwerpen, in de tegenwoordige parkeerplaats.
Het parkeerplaats ligt binnen Eindhoven op een centrale plaats. In de directe omgeving liggen het
stadscentrum, het centraal station. Vanwege de centrale ligging is het logisch <lat er een stedelijke
uitstraling wordt nagestreefd, die in andere uitbreidingswijken geen bestaansrecht zou hebben.
Door de herontwikkeling en nieuw bouw bij het bestaande is er een verbinding ontstaan met het
stadscentrum. Deze verbinding heeft men gestalte gegeven in de vorm van een overdekte
voetgangersban met enkele kleinschalige winkels. In het ontwerp worden uiteindelijk in totaal
14.704 m2 parkeerplaatsen, 7.352 m2 winkels, 3.676 m2 restaurants, 20.052 m2 kantoren, 25.632
m2 hotel, 21.166 m2 woningen en de toegankelijke ruimte 120.917 m2
Het ontwerp wordt een stadsgebied met een architectonische uitstraling en een geheel eigen
identiteit. Het ontwerp van het gehele plan is gebaseerd op het idee dat er centraal in het gebied
een actieve zone moet komen met daar omheen een woon/werk gebied met een hoge dichtheid.
Een antler centraal thema in de ontwikkeling van het gebied is een driezijdig. Aan de ene kant is
er de gesloten en constructieve uitstraling naar buiten toe. Aan de tweede kant de modeme
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uitstraling in het binnengebied. Aan de derde kant is het ontwerp als een architectonische kenmerk
voor de stad zou beschouwd worden, in het geval als het uitgevoerd zou zijn.het gebied wordt
ontworpen als een op zichzelf staand stadscentrum en daarom wordt er dan ook extra aandacht
besteed aan grootstedelijke functies. Daaronder wordt verstaan functies die typerend zijn voor een
stadscentrum en die in klein dorpen ontbreken. Voorbeelden van zulke functies zijn uitgebreide
winkels, restaurants, cafes, e.z.w.
Binnen het ontwerp zijn dergelijke grootstedelijke functies gepland, gelokaliseerd rond een
centraal kem in het midden van het gebouw in de eerste zes verdiepingen. Dit hoge
multifunctioneel gebOUW ZOU een gebOUW Worden dat aan de zuidelijke kand van het station
Eindhoven staat gepland. In dit gebouw moeten een aantal grootschalige binnenstadsfuncties
plaats krijgen te weten:
een ondergrond parkeergarage,
commerciele ruimtes,
diverse horeca gelegenheden,
kantoorfuncties,
een hotel,
womngen.
Een algemene trend in het Eindhoven Hoge Gebouw is een streven naar hoogwaardig gebruik
van de grond alsmede de materialen die verwerkt worden. Het multifunctioneel Eindhoven
Hoge Gebouw moet aan dit streven voldoen.
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3 Disciplines bij het ontwerpen
De hoge gebouwen zijn zeer gemeenschappelijk in grote steden omdat zij de sociale vraag naar
beschermde ruimte voldoen en de beperkingen ontmoeten die door de lokale beperkte
beschikbaarheid van land en zijn hoge kosten worden opgelegd. Het hoge gebouw wijst op het
effect van technologie en professionele creatieve concepten in zijn hoogte, vorm, en efficient
gebruik van materialen. Bovendien moet het milieu en de diensten verlenen noodzakelijk om
huurders en klanten tevreden te stellen en aan te trekken en moet aan financiele en
investeringsvereisten voldoen.

Hoewel het hoge gebouw als een specifiek gebouw, beeldt het de typische kenmerken van een
probleem van technieksystemen zeals die af door het volgende worden vermeld:

1. De betrokkenheid van de ingenieur is dusdanig <lat hij in een positie wordt geplaatst waar
een aantal disciplines worden vereist om de verscheidenheid van ontwerpaspecten te
richten die moet worden overwogen. Aldus, kan de bijdrage van de techniekdiscipline in
een totaal gersoleerde context worden overwogen niet.
2. Hoewel de ingenieurs een belangrijke rol in de planning van het gebouw spelen, moet het
definitieve ontwerp met sociale, economische en politieke aspecten van het probleem
rekening houden. Deze factoren kunnen de belangrijkste reden voor besluiten buiten die
verstrekken die zuiver op technische gronden worden gemaakt.
3. De rationele oplossing van de planning en ontwerp problemen vereist heel wat disciplineinteractie wegens de interactieve aard van de diverse aspecten van het probleem zelf.
4. Een organisatorisch kader wordt vereist om disciplinaire conflicten op te lossen en de
manier te structureren waarop de conflicten worden opgelost. Het organisatorische kader
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moet de eigenaardige aard en het doel van HRB afschilderen en de hierarchische
verantwoordelijkheden van de diverse disciplines in kwestie vestigen.
5. Aangezien de diverse technologieen en de disciplines een groot aantal uitvoerbare
oplossingen toelaten die vorm en ruimteregelingen impliceren, wordt een significante
inspanning vereist om de bouw doel en de functie te formuleren. Het doel en de functie
van de faciliteit dienen als basis om de volledige planning en ontwerp inspanning te leiden.
6. Tot slot heeft de hoge gebouwen een groot aantal componenten allerhande die kunnen
worden gemanipuleerd om een oplossing te bereiken die het best de vereisten van de
faciliteit vervult.
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Het DOEL van de STRUCTURELE INGENIEUR

Het DOEL van de structural ingenieur verstrekt veilige structuur in een competitive profession eel
milieu in mate van kunstachtige stare.
De essentiele eigenschap van een behoeftemodel is <lat het een ongelijkheid afbeeldt tussen wat
gewild is en wat beschikbaar is.

Het ontwerpen
van de
componenten

De modellen van
bet milieu

Criteria
Wind, dood, Jevend staal en
concrete belastingen

BelastingOverspanning
verhouding

Structurele
vormen

Maximaliseer
belasting/materiele
kosten verhouding
Structurele ontwerp

Het DOEL van de
STRUCTURELE
INGENIEUR verstrek
veilige structuur in een
competetive professioneel
milieu in mate

Veiligheid draag belastingen
Doelstelling

Architecturale vormen

De steun van
architecturale vorm
Overspannig en
erschijning modelle

Het ontwerpen
van de vloer
Beschikbare
technologie en
structurele
efficiency
Criteria

Figuur 1: Schema van het behoefte model
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De probleemstelling

Er wordt een ontwerp gemaakt voor een multifunctioneel hoge gebouw. De volgende functies
dienen een plaats te krijgen binnen dat ontwerp:
een ondergrond parkeergarage, ca. 15.000 m2
commerciele ruimtes, ca. 7.500 m 2
diverse horeca gelegenheden, ca.
kantoorfuncties, ca. 20.000 m2
een hotel, ca. 25.000 m2
woningen, ca, 20.000 m2
ander service en acces ruimte, ca. 120.000 m2
een makkelijke bereikbaarheid uit, via en naar het gebouw.

6 De doelstellingen
Doel van dit project is het station en het omliggende gebied een forse nieuwe attractie impuls te
geven.
Het ontwerp Eindhoven Hoge gebouw voorziet een hoogwaardige kantoren, winkels,
horecagelegenheden, hotel, woningen en ondergrond parkeergarage. Waarbij de bestaande
functies als vervoer, werken en winkelen versterkt en geintegreerd worden.
Uit de alle voorgaande en de probleemstelling zijn verschillende doelstellingen te bereiken. Deze
doelstellingen zijn belicht vanuit de gedachte dat er gewerkt wordt aan een totaal ge1ntegreerd
ontwerp. Waarbij de verschillende disciplines op gelijkwaardige basis worden benaderd. Vandaar
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dat de doelstellingen niet eenduidig voor een discipline gelden maar gelden voor het geheel aan
disciplines.
Aspecten die een rol spelen zijn:
•

Een heldere positionering van het Eindhoven Hoge multifunctionele Gebouw ontwerp
waardoor het gebied wordt versterkt,

•

Moet nagegaan welke aspecten uit het bestemmingsplan bij de positionering worden
meegenomen, en wat de toegevoegde warde hiervan is.

•

Het vormgeven van het Eindhoven Hoge Multifunctionele Gebouw hangt aan een aantal
aandachtspunten af:
inteme sfeer van het gebouw,
uitstraling naar buiten,
toegank:elijkheid zowel binnen als naar buiten.

•

Een makkelijk zichtbare beeld van het gebouw als een geheel architectonische lichaam,

•

Bij het ontwerpproces wordt er gebruik gemaakt van de beroemde constructief
rekenprogramma (ESA-Prima-Win 3,5)

•

12

Het dimensioneren op detail niveau van een aantal elementen.
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7 Motivatie
Eindhoven heeft als stedelijk knooppunt een bijzondere aantrekkingskracht. Het punt is alleen, die
kwaliteiten wel aanwezig maar niet zichtbaar, omdat ze verspreid zijn over de stad en geen van
zelfsprekende eenheid vormen. Ook mist Eindhoven een toeristische attractie waarmee de stad het
grote publiek kan verleiden. •
Dit geval heeft zowel v9or - als nadelen.
De nadelen zijn:
•

Het gebrek van de eigen architectonische identiteit geeft voor de ontwerper een wijde
gamma van de ontwerpen te kiezen,

•

Een groot rang van mogelijke varianten waarmee de ontwerper te maken heeft maakt
van de keuze van het ontwerp een emstig probleem.

De voordelen zijn:
•

De grote vrijheid in het kiezen van varianten geeft voor de ontwerper de mogelijkheid
om zijn eigen visie en filosofie te realiseren,

•

De aanpassing van technologie in modeme architectuur heeft een groot succes.

Om deze reden is dit afstudeerproject te kiezen voor het ontwerpen van draagconstructie voor
een nieuw hoge multifunctioneel gebouw in de zuidelijke zijde van het station in Eindhoven.
Hopelijk dat dit project de achtergrond van Eindhoven als stad van technologie zal kunnen
reflecteren. Hiervoor wordt een aandacht naar de gemeentelijke voorwaarden, zoals in het
bestemmingsplan voorgeschreven zijn, besteden.
Evaluatie van ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsplan stationsdistrict - gemeente Eindhoven - Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Sector Strategie Juni
2002

13
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8 Randvoorwaarden
8. 1 Algemene randvoorwaarden
Mede te behoeve van het planologische traject is de Nota van uitgangspunten opgesteld. De
uitgangspunten betreffen vooral een aantal principekeuzen met betrekking tot de zwaartepunten
van de planontwikkeling (o.a. prioriteiten van beleid, begrenzen enz.) en de ruimtelijke inpassing
van o.a. de hoofdinfrastructuur. De door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten gelden als
randvoorwaarden voor de verdere planvorming.
Uit de gemeentelijke bestemmingsplan met betrekking tot dit gebied (Centrumdoeleinden IV)
worden de volgende conclusies getrokken:
1.

De directe ligging van dit gebied tegen de binnenstad van Eindhoven.

2.

De samenkomst van een groot aantal vervoersstromen (trein, bus, auto en fiets)

karakteriseren dit gebied.
3.

Het is de enige stationslocatie van Eurocity-niveau in wijde omtrek en heeft

daarom een duidelijke bereikbaarheid.
4.

De binnenstad is directer aangehaakt aan het station dan in vele andere steden.

5.

Daardoor heeft het gebied zeer sterke ontwikkelingspotenties met een

(inter)nationale dimensie.
6.

Het deel ten zuiden van het station kan zich ontwikkelen van randzone van de

binnenstad tot binnenstadsgebied.
7.

Hier wordt dan ook een functiemenging nagestreefd, die past bij het

binnenstadsrnilieu.
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8.

De ontwikkeling van het citygebied zeer strategische locatie moet met grote zorg

geschieden, omdat hiermee het knooppunt van twee stedelijke boulevards alsmede de
stationsplein ruimtelijk en functioneel een afronding krijgen.

9 Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Het constructief ontwerp van een hoge multifunctioneel tom gebouw in de zuidelijke zijde van het
station Eindhoven, valt in de huidige parkeerplaats in de zuidelijke kant van het spoor. Deze plaats
bevind zich in het stations district en in het centrum gebied. Hiervoor hoort het artikel 10
centrumdoeleinden Hoofd stuk III van het bestemmingsplan bij. ( zie bijlage bestemmingsplan)
In de zuidelijke kant van deze kavel ligt het stationsweg, in de westelijke kant ligt vestdijk tunnel,
in de noordelijke kant ligt het de spoorwegen, in de oostelijke ligt het stationsgebouw en
stationsplein (zie plattegrond).
De plaatselijke voorwaarden in betrekking tot de gebouwhoogte volgens het bestemmingsplan
wordt locale autoriteiten niet begrensd.
Het gebouw kan ontsloten worden aan normale stadsstraten, er zijn geen ingrijpende conflicten
met de omheen liggende straten.
De kavel is duidelijk gedefinieerd voor dit soort project in het centrum als multifunctionele
gebouw (Horeca, kantoren, culturele en winkels ).
Eindhoven heeft als stedelijk knooppunt een bijzondere aantrekkingskracht. Het punt is alleen, die
kwaliteiten wel aanwezig maar niet zichtbaar, omdat ze verspreid zijn over de stad en geen van
zelfsprekende eenheid vormen. Ook mist Eindhoven een toeristische attractie waarmee de stad het
grote publiek kan verleiden. •
De filosofie van de stedenbouwkundige en architectuur heeft als basis de afstemming tussen de
oude en nieuwe architectonische overzichten. Dit uitgangspunt geldt voor de steden van een diep
09: i \i

Afsmdeerversla:;: Hct ouri«crpcn •·cw ccn Hoog Jfulrifzmctimu'ei Gebmt>« in Cerztrnm Lindfwven

15

Tu / e

technische universiteit eindhoven

geschiedenis in architectuur en cultuurachtergrond zoals Bagdad, Rome, Cairo, Parijs,
Amesterdam, Damascus. In zulke steden heeft de architect of de ontwerper veel moeite met de
afstemming van een nieuwe ontwerp tegen de oude bestaande gebouwen. In het geval van de stad
Eindhoven als jonge stad staat er geen diepe culturele achtergrond of eigen architectonische
identiteit.
In <lit geval zal het vraag zijn, hoe zal <lit gebouw met de omheen liggende gebouwen ge'integreerd
worden. In de twee kanten omheen het gebouw liggen straten maar in de oostelijke kant ligt het
station gebouw en in de noordelijke kant zijn de spoorwegen aanwezig.

Evaluatie van ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsplan stationsdistrict - gemeente Eindhoven - Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Sector Strategic Juni 2002
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10 Programma van eisen

Totale

Aantal

Acces en

Totaal serv.

Gebruikelijke

installaties

Opper.

oppervlakte

Totaal Opper.
Functies

Opper.!verd.

verdiepingen

Service ruimte

5500

m'

1

5500

1824

1824

3676

Technische ruimte

5500

m'

2

11000

1824

3648

7352

Technische ruimte

2938

m'

2

5876

1824

3648

2228

Technische ruimte

2475

m'

2

4950

1361

2722

2228

Parkeerplaatsen

5500

m'

4

22000

1824

7296

14704

Entree

2938

m'

3

8814

1824

5472

3342

Winkels

5500

m'

2

11000

1824

3648

7352

Restaurants

5500

m'

1

5500

1824

1824

3676

Kantoren

2938

m'

18

52884

1824

32832

20052

Hotel

2634

m'

9

23706

1520

13680

10026

2475

m'

14

34650

1361

19054

15596

2475

m'

9

22275

1361

12249

10026

2416

m'

JO

24160

1302

13020

11140

m'

77

232315

120917

111398

Woningen

Totaal

11 De ontwerpopgave beheersbaar maken
Het ontwerpen van het Eindhoven Hoge multifunctionele Gebouw is een complexe
ontwerpopgave, waarbij verschillende functionele eisen, verschillende openingstijden,
verschillende doelgroepen ect., het onmogelijk maken om er als individu een een duidelijk beeld
van te vormen. Dit is de conclusie na het uitvoeren van een aantal grondige analyses. Hierbij zijn
ook een aantal ontwerpvraagstukken uitgewerkt. Tijdens de verschillende analyses heeft de hele
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tijd de vraag gespeeld hoe de verschillende elementen in elkaar kunnen worden gepast zonder de
eigen identiteit te verliezen. Dit bleek nit tot een gewenst ontwerp te leiden. Daarom is er gezocht
naar een mogelijkheid om de complexiteit te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. Als
oplossing hiervoor zijn de verschillende onderdelen uit elkaar getrokken en als individuele
afdelingen in een lichaam neergezet. De tussenruimtes die hierdoor ontstonden, worden gebruikt
als technische ruimtes. Hierdoor ontstaat er een soort centrum waar mensen overdag kunnen
winkelen, in de pauzes even heen gaan lunchen. Door deze ontwerpbeslissing is een gebied
gecreeerd waar de gehele dag activiteiten zijn en dat hierdoor beter aansluit op de uitgangspunten
van het Eindhoven Hoge multifunctionele Gebouw. Door het uit elkaar trekken van de
verschillende onderdelen wordt de ontwerpopgave minder complex. De verschillende onderdelen
kunnen namelijk zelfstandig en met elkaar in verticale richting door liften verbonden worden. Een
belangrijk aspect bij het ontwerpen van de verschillende elementen is wel de dat er een voldoende
aantal verticale transport middelen functioneert.

11. 1 De /ocatie

Het constructief ontwerp van een hoge multifunctioneel tom gebouw in de zuidelijke zijde van het
station Eindhoven, valt in de huidige parkeerplaats in de zuidelijke kant van het spoor. Deze plaats
bevind zich in het stations district en in het centrum gebied. Hiervoor hoort het artikel 10
centrumdoeleinden Hoofd stuk III van het bestemmingsplan bij. ( zie stapjes naar de wolken). In
de zuidelijke kant van deze kavel ligt het stationsweg, in de westelijke kant ligt vestdijk tunnel, in
de noordelijke kant ligt het de spoorwegen, in de oostelijke ligt het stationsgebouw en
stationsplein (zie figuren 2 en 5).

18

Aref Al-geboury
Af-~mdee1Tcrslag:

Hu2.2003

(II);

i ')

Ht?f 011twc1pen van co1 Hoog .llulr(functioncei Gchouw in Centrum Eindfwven

18

Tu / e

technische universiteit eindhoven

-'
•·

"'

Figuur 2: De locatie van het ontwerp bij het centrum destrikt

12 Structuur
Een bouwkundige structuur is een stelsel van gemeenschappelijke bouwelementen, die door hun
plaatsing en vorm mede aanleiding zijn tot ordening van gebouwde omgeving. De keuze van de
structuur die hoort bij het gebied was een lang proces en onderzoek voor de optimale vorm
structuur (zie bijlage Stapjes naar wolken). Een goed gebruik van de grond maakt de keuze van
een centrale structuur te overwinnen. Dus het was van een centrale structuur gekozen, maar het
was geen cirkelvormig, hexagonalvormig, of ochtagonalvormig, maar wel een vorm <lat door drie
cirkelsectoren verenigt in een centrum.
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Figuur 3: aantal voorbelden van de
voorontwerp gedachten

Figuur 4: De vorm van de structuur

Figuur 5: Maquette van het station gebied
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De redenen van de keuze van deze vorm zijn:
Optimaal gebruik van het terrein; zie figuur 4 en 5,
Tijdens de lange dagen valt het daglicht bijna op de hele gevels van het gebouw;
zie figuur 6,
Een voordelig gedrag tegen de wrijving van de windbelasting, zie figuur 7.

1.

2.
3.
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Figuur 6: Daglicht invloed
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Figuur 7: Wind invloed
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13 De keuze van hoge gebouwen
Hier zijn twee filosofische hoeken waaruit <lit probleem zou kunnen bekeken worden, deze hoeken
ZlJn:

13. 1 Geschiedenis
Sinds de eerste beschaving kijken de mensen immers naar de hemel en hopen door hun hoge
gebouwde tempels de door hun geloofde goden te benaderen.
De koningen van Mesopotamie bouwden de tempels die als huizen van de goden beschouwd
werden. Bovendien wilden de mensen van Mesopotamie <lat de huizen van de goden zomogelijk
hoger zouden zijn dan hun eigen huizen.
De hoogte van het gebouw in het wieg van de beschavingen (Hedendaagse IRAK) verwijst naar
diepe betekenis van het geloof en <lat is duidelijk te zien door de opgebouwde tempels die nog
steeds aanwezig zijn.
Ziggurats, bijvoorbeeld in de oude babilon, werden gebouwd om de hemel dichter te bereiken. Dit
was zodat de goden kunnen worden aangeraakt en worden aanbeden. Duidelijk kan het zelfde op
grondniveau worden gedaan maar bovenop ziggurat zouden zij "dichter bij de god" zijn.

Figuur 8: Ziggurat, de eerste hoge gebouwen
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Figuur 9: Ur-Nammu bouwde ziggurats
in de Sumerische steden van Uruk, Eridu en Nippur, maar het best bewaard is in Ur.

Toren van Babylon
die de mensen
bouwden om God te

Figuur 10: De bouw van de toren van Babylon
door Pieter Bruegel, 1563 Olie op eiken paneel, Kunsthistorische Museum, Wenen
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De Toren van
Babylon

Figuur 11: De Bouw van de Toren van Babylon,
door Abel Grimmer (1570-1619)

De Muezzin loopt
hierboven op om op
te roepen tot bidden.

Figuur 12:
Minaret Al Maluia in SAMAR'RA/Irak,
was opgebouwd door de Al-MU'TASSIM
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13.2 Hedendaagse filosofie
De hoge gebouwen komen veel voor in grote steden omdat zij de sociale vraag naar beschutte
ruimte vervullen onder de beperking van de beschikbaarheid van land en zijn hoge kosten.
Het hoge gebouw (HRB) wijst op het effect van technologie en professionele creatieve concepten
in zijn hoogte, vorm, en efficient gebruik van materialen.

Figuur 13:
voorbelden van de
hedendaagse hoge
gebouwen

Max tower, Frankfurt

Jungerhanstoren , Rotterdam
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14 Functies indeling
De verschillende functies indeling in het gebouw bevindt plaats in gestapelde orde. Het gebouw is
verticaal gezien verdeeld in 5 segmenten van verschillende verdiepingen per segment. Elke
segment heeft een bepaalde functie (zie figuur 14 ). De bovenste segment vervult een
woonfunctie. De daaronder segment vervult een hotelfunctie. De daaronder segment vervult een
kantoorfunctie. De vierde segment in de volgorde van boven naar beneden vervult een
commerciele en recreatiefunctie. Dit gedeelte is algemeen toegankelijk (openbaar gebied) en heeft
drie entrees, die de directe relatie met de omgeving moet realiseren. Ten eind en ondergrond ligt
het vijfde segment <lat parkeergarage vervult. Dat toegankelijk door zes speciale liften.
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Wonen 19 verdieninirnn

Hotel 23 verdienini!en

Kantoren 18 verdienin!!en

Commerciele en recreatie
6 verdiepingen
Parkeergarage en service
ruimte 5 verdiepingen
Figuur 14: functie-indeling
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15 Het architectonische ontwerp
Het gebouw geeft, zoals al eerder duidelijk gemaakt is, een zeermarkante plaats binnen het stad
Eindhoven. Dit si een van de redenen om het Eindhoven Hoge Multifunctionele Gebouw verder
uit te gaan werken.
Door de markante plaats van het Eindhoven Hoge Multifunctionele Gebouw kan er een zeer
expressief gebouw worden, waarbij de constructie een belangrijke rol speelt. Daamaast biedt het
Eindhoven Hoge Multifunctionele Gebouw, vanwege de gewenste hoogte, ook een constructieve
uitdaging. Het architectonische concept vloeit voort uit het concept dat is toegepast op het
stedenbouwkundige vlak.
Een uitgangspunt van het afstudeerproject was om te komen tot een integratie tussen het
constructieve en architectonische ontwerp. Vandaar dat de constructie een zeer belangrijke plaats
inneemt binnen het gehele ontwerp. Door de integratie aanpak van het ontwerp is de constructie
naast een constructief element uitgegroeid tot een esthetisch element en ook een
belevingselement.

16 De opsplitsing van de gebouwfuncties
Het Eindhoven Hoge Multifunctionele Gebouw bevat functies waarbij verschillende
randvoorwaarden, uitstralingen en bereikbaarheden nodig zijn. Ter verduidelijking; de winkels, de
restaurants, het cafe en de kantoren hebben behoefte aan een heldere <loch zeer warme uitstraling
waarbij het open moet staan voor iedere willekeurige bezoeker. Daar tegenover staan de hotel
kamers; deze moeten een besloten, maar toch heldere uitstraling hebben waar een semi-prive sfeer

~
. '-'
o ._1__
29 z:..1._:_
.J.,

n. -:.· - ,-.,,.ohour
:::J
_. y

.:.. ... __

-.._~

HJ!l2/200J

0'1:19

Aj.\·mdeerverslag: Hct omwc1pen van ecr1 Hoog Jlultifimcticmeel Gcbouw in Centrum Eindhovcn

29

Tu / e

technische universiteit eindhoven

1()/12.-'.?tJ03

aanwezig moet zijn. In tegendeel staan de woningen waar een totale prive sfeer aanwezig moet
ZlJn.
Om de verschillende functies optimaal tot hun recht te laten komen, worden ze als losse eenheden
op elkaar geplaatst. Hierbij wordt er een globale indeling gemaakt tussen openbaar, semiopenbaar, semi-prive en geheel prive, zoals eerder was geduid.

17 De constructie
Er is gezocht naar een duidelijke en heldere constructieve verschijningsvorm in mixte
draagstructuur beton-staal. Hiervoor is geschoorde raamwerkconstructie uitermate geschikt. Dit is
een constructie van beton kemen en van kolommen en regels. De constructieve werking van het
beton-staal geschoorde raamwerk wordt verder toegelicht in het constructieve ontwerp. Een
sfeerbeeld van de totale constructie die wordt gebruikt is te zien in figuur 28.

18 Constructief ontwerp
18. 1 Plattegronden
De plattegrond van het Eindhoven Hoge Multifunctionele Gebouw heeft een centraal structuur
vorm. Dit vorm is door drie verenigde cirkelsectoren gecreeerd ( Zie figuur 16). deze vorm is met
name tot stand gekomen uit de variante functies verdiepingen. De plattegrond is zo ontworpen dat
iedere cirkelsector de gebruikelijke ruimte dient te hebben, terwijl op de alle drie hoeken waarbij
de cirkelsectoren ontmoeten staan de kemen die de traphuizen en liften bevatten.

30

r

0
?'"
,r:-,;,.._
"'-

f

µ, l

-- ....__

-geh,.....urv
.>.JU
..i..

{/9:19

, if\rudccrvers!ag: Het ontweqJen van cen Hoog .lfufrifimaio11cel Gebuuw in Centrum Eindlwl'lm

30

Tu / e

technische universiteit eindhoven

18.2 Service ruimte
De service ruimte bevindt zich in de kelder als eerste verdieping ondergrond op niveau -21,600
m. Deze plattegrond, zoals eerder gezegd, is door drie cirkelsectoren gevormd. Het centrum is
enig van het plattegrond, terwijl iedere cirkelsector heeft zijn eigen centrum en een maatgevende
radius van 57,86 men het is bepaald door een hoek van 120 graden. Omheen de plattegrond staat
een damwand van beton dat een doorsnede van 600 mm dik heeft. Op alle drie uiteinden van de
cirkelsectoren staan drie beton kemen als stabiliserende elementen. Daarin tussen deze kemen
liggen de vrije ruimtes voor de technische service. In deze vrije ruimte zijn de kolommen en
Jiggers als dragende structuur. Bovendien in het centrum van de plattegrond ligt nog ook een kem
waarin zijn geplaatst drie snelle liften (zie figuur15). Deze ruimte is toegankelijk door de liften in
het centrale gebied en door de liften in de achterzijde van de kemen, er zijn ook de 3 trappen
waardoor het zou kunnen bereikt worden.

Figuur 15: De plattegrond van de service ruimte
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18.3 Parkeergarage
Deze plattegrond is identiek met de voorgaande serviceruimte plattegrond alleen maar dat er een
extra speciale liften voor de auto's aanwezig zijn. Er zijn 8 van deze liften, 4 liften per elke kem.
(zie figuur 16)

Figuur 16: De parkeergarage plattegrond
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18.4 Begane grond en de

r en 2e verdiepingen

Hierbij wordt de maatgevende radius tot de gevel 36,62 m, en hierdoor wordt de totale
oppervlakte gereduceerd. De entrees zijn aanwezig in dit plan met een vorm als een markant
element voor de bezoeker. Deze entree geeft een architectonische uitstraling naar buiten. De
rest van de plattegrond nog steeds hetzelfde dat bij de voorgaande plattegronden gezien was. In
deze plattegrond zijn de acces wegen zowel binnen het gebouw als naar de parkeergarage te
zien. In deze plattegrond zijn ook nog kleinschalige winkels en zeker de acces wegen naar
bovenste en naar onderste verdiepingen zowel via de trappen als via de liften. N og wat te weten
dat deze plattegrond is identiek met die van de verdieping 2 alleen maar daar staat geen entree
maar wel gewone gevel.
Bij de eerste verdieping komt hier een enige verandering voor en dat het schuiven van de gevel
naar binnen is, precies in het segment boven de entree. Deze afschuiving van 3,6 m geeft een
architectonische aspect naar de kijker. Zie de figuur 17.

Figuur 17:
Begane grond plattegrond
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18. 5 Winkels
Winkels plattegrond bevindt zich in de 3e en 4e verdiepingen. Deze plattegrond heeft de
oorspronkelijke radius per cirkelsector en dat is 57,854 m. Er is geen veranderingen
aangebracht bij de hoofd draagstructuur zowel de kemen als de staal raamwerk. 3 winkels per
elke sector zijn geplaatst tangentiaal naast de gevel en 2 winkels iedere ervan naast de kem.
Deze verdiepingen fungeren een openbare ruimtes. De mensen kunnen bewegen via loopbanen
door de winkels. Zie figuur 18.

Figuur 18:
De winkels plattegrond
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18.6 Restaurants en Cafe
De restaurants en cafe plattegrond heeft plaats in de 5e verdieping. Deze plattegrond is
identiek met die van de winkels met een verschil dat de restaurants zijn geplaatst 2 per sector

in tangentiale positie, de centrale ruimte is gebruikt voor tafels en zittingen. Zo is bier in de
figuur 19 weergegeven

Figuur 19: De restaurants en cafe plattegrond
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18. 7 Kantoren
De kantoren plattegrond heeft een gereduceerde oppervlakte met een radius per sector van
34,824 m en dat is hetzelfde maat van de radius in de beganegrond. De hoof draagstructuur
blijft zonder veranderingen, de vorm van deze plattegrond lijkt op een kerm lichaam en 3
vleugel die steekt eruit. Deze vleugel fungeren de stabiliserende kemen.
De kantoren zijn geplaatst in tangentiale positie als 4 kantoren ruimtes per sector. Voor deze
ruimtes staat een soort receptie ruimte. Zie figuur 20.

Figuur 20: De kantoren plattegrond
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18.8 Hotel
In deze plattegrond zijn de 4 kamers per sector geplaatst tangentiaal naast de gevel. Bij iedere
kamer ligt een sanitaire groep bij het entree. Uit het centraal ruimte waar zijn de liften
aanwezig, zijn de kamers bereikbaar. Hier in deze plattegrond is een verandering aangebracht
<lat de ene van de kemen verkleind is. Deze verkleining is <lat de buiten kant van de kem
afgenomen was. Zie figuur 21.

Figuur 21: De hotel plattegrond
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18. 9 Woningen
Voor de woningen plattegrond zijn twee varianten, iedere hoort bij de bepaalde hoogte. Het
indeling hiervan is dat er zijn twee woningen per sector en dat meent in totaal 6 woningen per
verdiepingen zijn. Per sector, ene van de woningen heeft 3 slaapkamers, een woonkamer,
keuken, badkamer en opslag terwijl de ander heeft 2 slaapkamer en de rest is identiek met de
andere. De gevel in deze plattegrond heeft een zigzag vorm dat bij de algemene beeld hort.
De hoofd draagstructuur bij de tweede variante heeft een verandering er aangebracht, dat de
nog niet gemodificeerde kem zal hier afgeknipt worden. Zie figuren 22 en 23.

Figuur 22: De woningen plattegrond, model I
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Figuur 23: De woningen plattegrond, model II

18.10 Andere noodzakelijke accessoires
Het verticaal transport is centraal gelegen in zowel in de kem centraal als in de andere 3 kemen.
Dit is het mest economisch bij de gekozen vorm van het gebouw. In het centraal kem zijn de
shuttleliften, terwijl in de alle andere 3 kemen zijn 4 personen liften en een service lift, dus in
totaal 5 lift stukken per kem. Uit dit toegelichte beeld zijn in totaal 18 lift stukken in de centrale
ruimte. Bovendien zijn nog 4 liften per kem in de achter kant. Maar in ene van de kemen lopen
deze liften tot de 51 ste verdieping. Er zijn ook schachten voor installaties in iedere kem
ondergebracht. Tevens bevinden zich in de kemen de sanitaire ruimtes namelijk bij de kantoren
sector en daaronder. Op alle verdiepingen kunnen via een corridor rondom de centraal kem de
kantoren, de hotelkamers en de woningen bereikt worden.
39 ..P~re f
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19 Verticaal transport
Bij hoogbouw speelt het verticaal transport een essentieel rol. Bij een root aantal verdiepingen
wordt de reistijd erg lang als de liften iedere verdieping aandoen. Om de reistijd te verkorten
wordt het gebouw in segmenten verdeeld, die afzonderlijk door een groep liften worden bediend.
Voor de definitieve plaatsing van het verticaal transport er zijn een aantal richtlijnen met
betrekking tot de voorontwerpfase moeten bestudeert worden.

19.1 Het bepalen van de locatie en orientatie van de liftgroepen
V oor verticaal transport bestaan twee principiele ontwerpstrategieen:
centrale stijgkernen
decentrale stijgkernen
Bij centrale stijgkernen is er sprake van een concentratie van verticaal transportvoorzieningen
zoals liften, trappen en overige voorzieningen zoals sanitair en leidingschachten, op meestal een
locatie. Als in een gebouw vanaf de begane grond op diverse uiteen liggende locaties met liften de
overige bouwlagen kan bereiken, kan men van decentrale stijgkernen spreken.
Bij hoogbouw is het in het bijzonder op de hogere bouwlagen aan te bevelen om de horizontale
afstanden tot de stijgkern te beperken tot maximaal 40,0 m. Op lagere bouwlagen varieren de
horizontale afstanden tot de stijgkernen meestal tussen 40,0 men 80,0 m. Grotere horizontale
afstanden dan deze, leiden in het algemeen tot een keuze voor decentrale stijgkernen.
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Opstelruimte: de stijgkem moet bij de liften voldoende ruimte bieden voor wactenden en
eventuele voorbijganger.
Lifttypen: afgezien van incidenteel voorkomende bijzondere liften is er sprake van slechts twee
soorten lfitinstallaties;
tractieliften
hydraulische liften
Bij hoogbouw wordt alleen de tractielift toegepast. Dit in verband met een maximale hefuoogte
voor hydraulische liften.
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Figuur 24: Verticale transport
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19.2 Het vastleggen van hoofdafmetingen van liftschachten en machinekamers
De liftschacht wordt onderverdeeld in drie zones

J

(zie figuur 26)
de schachtput

,

de schachthoogte

'

de schachtuitloop (bovenste gedeelte

HoogstlSlopplaats

.=

van de liftschacht met inbegrip van de
bovenste stopplaats ).

Laagsu sopplaats

Figuur 25 : Verticale schachtdoorsnede

19.2.1 Enkele normteksten betreffende liftschachten:
Wanden, vloer en plafond van de schacht moeten zonodig geluidwerend zijn,
voldoende sterk zijn en van onbrandbare, duurzame en geen stofverwekkende
materialen zijn vervaardigd.
De schacht mag uitsluitend worden gebruikte voor de lift. In de schacht mogen
geen leidingen of andere delen zijn aangebracht, die niet tot de lift behoren. Het is
evenwel toelaatbaar <lat in de schacht een verwarmingsinstallatie is aangebracht,
mits deze niet werkt met heet water of stroom. De bedienings- en regelorganen
moeten buiten de schacht zijn aangebracht.
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De afinetingen van de liftschacht zijn afhankelijk van het soort gebouw, het hefvermogen van
de lift en de snelheid van de lift.
In de regel zal de liftmachinekamer zich boven de liftschacht aan twee zijden overkragen. Bij
liftgroepen van twee of meer liften moet rekening gehouden worden met een overkraging aan
ten minste een zijde (van belang bij liftschachten tegen buiengevel).
De afinetingen van de liftmachinekamer zijn afhankelijk van het soort gebouw, het
hefvermogen van de lift en de snelheid van de lift. Enkele normteksten betreffende de
afmetingen va de liftmachinekamers:
Machinekamers moeten voldoende ruim zijn om de daarin aanwezige onderdelen
veilig en gemakkelijk te kunnen bereiken,
De vrije loop- en werkhoogte van machinekamers moet ten minste 1800 mm zijn,
Boven bewegende machinedelen moet een vrije ruimte zijn van ten minste 300 mm
hoog,
Indien de vloer van de machinekamer uit gedeelten bestaat met een hoogteverschil
van meer dan 500 mm, moeten hiertussen ladders ofklimijzers en leuningen zijn
aangebracht.
De hoogte van de netto-schachtuitoop en de hoogte van de liftmachinekamer met daarbij de dikte
van de liftmachinekamervloer en dakconstructie overschrijden vaak de gebruikelijke
verdiepingshoogte van de bovenste bouwlaag. Er moet rekening worden gehouden met de
noodzaak van een "dakopbouw".
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19.3Het motiveren en vastleggen van de gemaakte afwegingen en
keuzen
Het gebouw is wat verticaal transport betref, net zoals de functie indeling en de constructie,
opgedeeld in 5 segmenten (zie figuur15). Boven alle segmenten bevinden zich nog 2
verdiepingen; een technische verdieping en een overstapverdieping (zie figuur25).
De verdiepingen van ieder segment tussen de overstapverdiepingen worden alleen door langzame
liften, de zogenaamde 'boemelliften' , aangedaan. De shuttleliften ( 3 stuks) stoppen alleen op de
begane grond en op de 3 speciale verdiepingen waar kan worden overgestapt op de langzame
liften. Deze shuttleliften hebben dan ook een veel grotere snelheid dan de "boemelliften". Dit
liftensysteem is ruimtebesparend, omdat de langzame liften van het tweede de el in dezelfde
schacht boven de liften van het eerste deel ondergebracht kunnen worden.
In het gebouw bevinden zich bij iedere kem een servicelift, die op elke verdieping kan stoppen.
Deze dienen tevens als brandweerliften.
Daamaast zijn er nog aparte liften naar de ondergrondse parkeergarage. Vanuit alle drie entrees
kunnen rechtstreeks, met behulp van trappen, roltrappen en liftten, de restaurants, de winkels
bereikt worden. Hierdoor is het openbare gedeelte en de andere functies los van elkaar bereikbaar.

44

il re

.L. ..$..-

+- A _.LI - ne'o·
,~,J
~
- C·U• _;._
1
...L

-

_

(!9;19

, lfsrwieen·erslag: 1-frr 011t1<.·crpuz van co1 Hoog .Hufrifimctioncel Gebouw in Cemrum Eimi!wven

44

Tu / e

technische universiteit eindhoven

45/83
·•,.1/'!.? '20C3

20 Het constructief ontwerp
20.1 Invalshoeken constructief ontwerpen
Bij het ontwerpen van de draagconstructie van een gebouw kunnen er drie verschillende wegen
behandeld worden:
1.

De krachtswerking wordt als uitgangspunt gekozen;

2.

De constructie-elementen vormen het uitgangspunt;

3.

Het ruimtelijk ontwerp wordt volledig gevolgd.

Bij het ontwerpen van dit hoge gebouw waren al deze drie wegen in rekening mee genomen, was
een soort interactie tussen de verschillende methode zowel krachtswerking, constructie elementen als ruimtelijk ontwerp. Met de integratie tussen deze methoden zou het optimaliseren
van het ontwerp gezocht worden.

20.2 De hoofddraagconstructie
De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit een centraal kem, 3 betonen kemen en 9
staal raamwerken. Zowel de kemen als de raamwerken zijn in radiale vorm gepositioneerd
volgens de plattegrond. In het algemeen zorgen de raamwerken ervoor dat de verticale belastingen
zowel permanente van de vloeren en de scheidende wanden als veranderlijke belastingen worden
overgebracht naar de fundering, terwijl de kemen dragen de horizontale belastingen naar de
funderingen over, ze fungeren als stabiliserende elementen. De horizontale belastingen ten
opzichte van de windbelasting is aanzienlijk groter.
Naast de centrale kem staan er nog drie kemen, zoals eerder toegelicht was, deze 3 kemen liggen
radiaal op een hoek 120 graden van elkaar. Tussen iedere twee kemen liggen 3 raamwerken op
een hoek 22,5 graden van elkaar. De hoek dat is gemaakt tussen de as van de radiale kem
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doorsnede en het eerste raamwerk daarnaast is 37,5 graden. Vanuit deze beschrijving is
aangeduid dat de hoofddraagconstructie een centraal structuur is, de stramien formeert een
cirkelsector. De h.o.h afstanden (in tangentiale richting) zijn veranderlijk in functie hoe ver de
kolom van het centrum ligt. Te weten dater 2 verschillende radius voor het gebouw, vanaf cota21,600 m t/m +21,600 de radius si 57,86 m, hier is de maatgevende h.o.h radiale afstand tussen
kolommen gelijk aan 16,476 m. De andere radius maat is 36,62 m voor het gebouw vanaf +21,6
en erbovenop, de maatgevende tangentiale h.o.h. afstand tussen kolommen in deze gedeelte van
het gebouw is 8,24 m. Terwijl de maatgevende radiale h.o.h afstand is varieert tussen 8,4m en
8,53 m, dit verschil komt hier voor door dater 2 centra zij , ene van het gehele plattegrond en het
andere van het cirkelsector zelf. Zie figuren 15
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20.3 De uiteindelijke modellering
Het model, dat wordt gebruikt voor de berekening, is allereerst in AutoCAD ingevoerd als een
lijnen model in de assen van tangentiale raamwerk. Iedere kem is ingevoerd als een kolom met de
doorsnede eigenschappen zoals in de figuren van het ESA-Prima-Win bijlage weergegeven,
terwijl de kolommen van de raamwerk zijn ingevoerd als
een kolom met de doorsnede eigenschappen van beide
kolommen (zie figuur26).

Figuur 26: De schematisering van de structuur
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Figuur 27: een gedeeltelijk beeld van het schematiseerde model

Het model, weergegeven in figuren van de ESA-Prima-Win bijlage berekingen, is opgebouwd uit
1014 knopen en 2849 staven. Het aantal staven is opgelegd naar 924 radiaal regels zoals
weergegeven in figuur27, 924 tangentiaal liggers, 693 kolommen met een doorsnede 2IX, 231
radiale kemen ( zie figuur16), 77 centraal kem (zie figuur16). De vloeren en de gevel zijn
ingevoerd alleen maar als permanente belastingen. De liggers zowel de radiate als de tangentiale
zijn ingevoerd zoals eerder verwijst naar de figuur bij de ESA-Prima-Win bijlage berekeningen,
met een T doorsnede, de lijf is uit rechthoekige buis vorm staal terwijl de vezel zijn uit beton.
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20.4 De ingevoerde gegevens
Het ingevoerde model is opgesplitst in 5 delen;
1) De geometrie,
2) De toekenning van de materiaaleigenschappen aan de elementen,
3) De belastingen die op het model werken,
4) De belastingen combinaties en de geschikte factors,
5) Het model van de opleggingen.

20.5 Het model gegevens
Het model is, zoals hiervoor vermeld, opgebouwd uit 1014 knopen en 2849 staven. De regelsvan
re raamwerken zijn overal vormgegeven als een mixte T doorsnede van beton-staal balk ( zie
figuur in de ESA-Prima-Win bijlage berekeningen). Onder het maaiveld is ook de fundering is
numeriek ingevoerd als veerstijfheid bij de opleggingen onder de kemen. De veerstijfheid was
apart gerekend (zie bijlage berekeningen). De standaard kolom waarmee gewerkt wordt is een
2IX met brede vezels (Wide flange) W1000x583. Hier is echter een enige afwijkende kwestie dan
de werkelijkheid, <lat in het model alleen een kolom ingevoerd in plaats van twee, mits de
doorsnede de eigenschappen van 2 kolommen doorsnede, A, I en W zijn verdubbelt. De
kolommen worden met de regels als schamieren verbindingen gemodelleerd, wat overeenkomt
met de werkelijkheid vanwege staal profiel kruiselementen.
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Figuur 28: een beeld van de
ingevoerde model
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20. 6 De materiaalgegevens
De raamwerken worden opgebouwd uit staal elementen. Vanwege het feit <lat er een nood om een
hoge sterkte klasse voor de staal aan te nemen. Vanuit die gedachte is dan gewerkt met een staal
sterke klasse S355. de rootheden die hieruit volgen zijn:
Treksterkte

f\d = 510

N/mm2

Vloeigrens

f 'y;d =355

N/mm2

E-modulus

Ed

=210.000

N/mm2

G-modulus

Gd

= 81.000

N/mm2

=0,30

Poisson coeff.
Specifiek gewicht

p

=7850

kg/m3

De kemen worden opgebouwd uit plaatselijk gestort beton. Vanwege het feit <lat er gestorte beton
wordt is het mogelijk om een maximale behorende hoge sterkte klasse voor het beton aan te
nemen. Vanuit die gedachte is dan gewerkt met een betonkwaliteit van B65 . De
materiaalgrootheden voor B65 zijn:
f'ck

= 65 N/mm2

f\

=39N/mm2

fb

=2,15 N/mm2

f bm

=4,3 N/mm2

E'b

= 20.000 N/mm2

Ef

= 6.400 N/mm2

Poisson coeff. = 0,20
=2500kg/m3

p
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20. 7 De belastingen
De belastingen die op het model werken zijn te verdelen in 2 categorieen. De eerste categorie zijn
de permanente belastingen, die is belasting die continu aanwezig is. De tweede categorie zijn de
veranderlijke belastingen, <lit zijn belastingen die optreden door het gebruik van de ruimte.

20.7.1 Permanente belastingen
Eigen gewicht van bouwwerken
Algemeen
Tot het eigen gewicht van bouwwerken moet zijn gerekend:
•

het gewicht van de constructiedelen;

•

het gewicht van niet-dragende elementen, die permanent op het beschouwde
constructieonderdeel rusten, hetzij direct, hetzij indirect.

20. 7.1.J De belasting uit het eigen gewicht
Het eigengewicht hoeft niet nader te worden gespecificeerd, omdat het gebruikte Eindige
Elementen Methode pakket niet vraagt <lit in te voeren, aangezien het programma ESA-PrimaWin de optie heeft om het eigen gewicht van de constructie zelf te berekenen. Dit houdt in dat alle
elementen die gemodelleerd worden, qua eigen gewicht niet gespecificeerd behoeven te worden.
Dit is het geval bij de kemen en de raamwerkconstructie.
Echter, van die elementen die niet gemodelleerd worden zoals gedeeltelijk vloer en
dakconstructie, vanwege een gedeelte van de vloer met brede van 3,0 meter is mee genomen in de
balken doorsnede als de vezels van de T vorm.
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20. 7.1.2 De overige permanente belasting

Vanuit de vloer rekeningen zijn de volgende permanente belastingen in het model ingevoerd
waren (zie bijlage vloeren).
Type vloer: kanaalplattevloer H met dikte van 320 mm en druklaag van 50 mm.

etg. gew.

4.30

kN/m2

druklaag

1.20

kN/m2

afwerking

1.00

kN/m2

sep. wnd.

0.80

kN/m2

20.7.2 Windbelasting

Stuwdruk
De door de wind veroorzaakte extreme waarde van de stuwdruk Pw, werkend in de windrichting, is
gegeven in tabel 10 NEN 6702, als functie van de hoogte boven het aansluitende terrein, de
situering in Nederland volgens 8.6.2.2 en de ligging volgens 8.6.2.3.

20. 7.2.1 Invloed van de afmetingen van het bouwwerk

c.
dtm

=1+7/(h) ...fB
1+7/(h)

waarbij
B=

1
0,94+ 0,021.h 2 13 + 0,029.b 2 13
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n .. (:'(,

1

J(h)

= in(_!!_]
0,2

Waarden voor de vergrotingsfactor cpl bij windbelasting evenwijdig aan de windrichting

= _1+_7_1(_h)__;.~_(B_+_E_)

<l>

1+7J(h) ..JB

I

E

=

2 13

0,0394.feD.(l + O,Ife.h ).(1+0,16.fe.b)

Voor de dempingsmaat D moet zijn aangehouden:
0,01 voor staalconstructies;
0,015 voor betonconstructies;

~EI"""'
!.e ~ 17,37
h2
p
Voor bouwwerken met een in de richting van de wind rechthoekige projectie moet de factor <p2
zijn bepaald uit:

E _
1
-

2 13

0,0344.feD.(1+0,12/e.hi(I+0,20.fe.b)

Rekening de equivalente windbelasting waarmee zal het model in het ESA-Prima-Win belast
worden. De hieronder figuur is vanuit de rekening Excel tabel.
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qw;259,2

qw;183,6

qw;86,4

=

= 8,1 kN/m

qequ

= 5,83 kN/m

6,9

= 6,2

Figuur 29: Het bepalen van de equivalente gelijkmatig verdeelde belasting
Voor verder uitgebreide rekeningen zijn te vinden bij de rekeningen bijlage.
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20.8 Belastingsfactoren voor uiterste grenstoestanden
Algemeen
De belastingsfactoren, die ten minste voor ongunstig werkende belastingen en ten hoogste voor
gunstig werkende belastingen moeten worden toegepast om te toetsen op overschrijding van de
uiterste grenstoestand, moeten zijn ontleend aan tabel 2 NEE 6702 art. 5.2.1.

veiligheids-klasse

belastingscombinaties

I. ..

Yt;g

h:q I

1 I ',__
mm

Y1;a

normaal gunstig
(ongunstig)
lfundamentele combinaties

I

lI

1

1

2

1

3

1

1-2-3

I

l
L

I
l

2

I
1,2
1,2

0 ,9

I 0,9 [.3[J

3

rT5T~-

1,2

0 ,9

1,35

0,9

r--n

1,0

1,0

1,0 1,0

bijzondere
combinaties
1-2-3

1.2 r

Figuur 30: Belastingsfactoren uiterste grenstoestand

20.9 Belastingsfactoren voor bruikbaarheidsgrenstoestanden
De belastingsfactoren, die ten minste voor ongunstig werkende belastingen en ten hoogste voor
gunstig werkende belastingen moeten worden toegepast om te toetsen op overschrijding van de
bruikbaarheidsgrenstoestand, moeten zijn ontleend aan tabel 3/NEN 6702 art.5.2.1.
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iligheids-klasse

ombinaties

Yt;g

Yt;

I (ongunstig) gunstig
incidentele combinaties

1-2-3

4

1,0

I

1,0

momentane combinaties

1-2-3

5

1,0

Figuur 31: belastingsfactoren bruikbaarheidsgrenstoestand

Het gebouw is geanalyseerd in een situatie, dat de de wind staat loodrecht op de noord westelijke
gevel. Dit geval is voorgekomen door de symmetrie van het gebouw. De sneeuw is niet in
rekening mee gehouden was.
Hiervoor worden zowel bij de uiterste grenstoestaand als bij de gebruikbaregrenstoestand 4
belastingcombinaties gegenereerd van de verschillende belastingsgevallen.
Combinatie

1)

BGI: Eigen gewicht,
BG2:

Combinatie

2)

Permanente belasting.

BGI: Eigen gewicht,
BG2: Permanente belasting,
BG3:

Combinatie

3)

V eranderlijke belasting.

BGI: Eigen gewicht,
BG2: Permanente belasting,
BG4: Windbelasting.

Combinatie

4)

BGI: Eigen gewicht,
BG2: Permanente belasting,
BG3: Veranderlijke belasting.
BG4: Windbelasting.
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De belastingsfactoren, afkomstig uit de NEN norm, die toegepast moeten worden op deze
belastingcombinaties zijn standaard aanwezig in ESA-Prima-Win. Het stelt automatisch de 8
mogelijke extreme combinaties op voor de Uiterste-Grens-Toestand (UGT) en de 4 mogelijke
extreme combinaties voor de Gebruiks-Grens-Toestand (GGT). (zie bijlage ESA-Prima-Win
rekeningen).

21 De resultaten
Om een totaal beeld te krijgen van hoe de constructie reageert op de belasting zijn drie
berekeningen achter elkaar uitgevoerd.
De eerste berekening is om het krachtenspel in de constructie te bepalen. Bij deze berekening
wordt een Er= 10000 N/mm2 gebruikt. Dit is echter fictieve waarde dat bij de beton sterkteklasse
B65 hoort (zie tabel 19.1/pag. 342, Constructieleer Gewapend Beton).
De tweede berekening wordt gebruikt om de eerste orde uitbuiging te bepalen. Hierbij wordt wel
de correcte E ingevoerd.
De derde berekening is een niet lineaire berekening waarbij het tweede orde effect, op de
uitbuiging, in rekening wordt gebracht. Hierbij geldt dat de uitbuiging (Ux en Uy) kleiner moet
blijven dan de maatgevende toelaatbare warde,

U :::; !!_ =
x
500
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21.1 De krachten binnen het model

Bij de berekening van de krachten gaat het om de interne en de reactie krachten. De eis voor
interne krachten is, dat de maximale trekkrach geminimaliseerd moet worden. De trekkracht
opheffen is, binnen de redelijke oplosmogelijkheden.
Bij de reactiekrachten geldt de eis dater geen trekkrachten mogen optreden. Hierdoor blijft de
fundering eenvoudig en overzichtelijk.

Figuur 32: nummering van de opleggingen
De globale reactiekrachten zijn weergegeven in tabel bij de ESA-Prima-Win bijlage, de
nummering van de opleggingen zoals in het rekening programma verwerkt, zijn te zien in
figuur 38.
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Reacties in steunpunten- waardes in kn open. Glob ale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van knopen :111014
Groep van UGT combi:1/8
Steunpunt

knoop

combi.

2

3

3

5
1
3
13
5
3
5
21

8
6
4

2
7
3
2
3
11

6
4
7
6
8

[k~

1384.62
8.80
9872.90
21706.18
-343 .73
18.50

301 .80

Rz
[kNJ
1.3E+o06

268.80
-1361 .90
-22.56

1.2E+o06
1.2E+o06
43604.23

Mx
[kNm]
51828.85
-34753.88

[kN~l
3.2E+o06
67947.63
1.2E+o06

Mz
[kNm]
4692.65
6814.70
3920.93

Figuur 33: De reacties in steunpunten, de Globale extremen

De conclusie die hieruit kan worden getrokken is <lat de reactie krachten voldoen aan de eis <lat er
geen trekkrachten in mogen optreden.
De maximale inteme krachten in het model zijn weergegeven in tabel uit de ESA-Prima-Win
bijlage. De trekkrachten zijn relatief aanwezig in die radiale regels.
De globale reactiekrachten zijn weergegeven in figuur 33, de nummering van de opleggingen is te
zien in figuur 32.
Vanwege de liggers overal zijn gekozen als staal element; dan er hoeft alleen maar de spanning
nier overschrijden te zijn. De maximale inteme krachten zijn weergegeven in figuur 40.
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lnterne krachtenin staven. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven: 112849
Groep van UGT combi:118
staaf

doorsn.

combi

dx

1(J1

[mj

2846
2

4
6

0.000

6

Vz

Mx

[kN]

[kNm] .

2074.84
331.40

8
817

4

3

8

1889
2837

-461913.71
-1 E+006
-834944.45
-456017.14
404 .85
-1.2E+006
-730078.08
-976002.49
-1 .2E+006

4
6
3

6

8

3

4
7

2

2877.57
0.00
-9883.18
-10200.86
-9995.59
21706.18

-32 .07
7165.93
4692.65
5438.50

Mz

[kN~
-0 .00
67809.71
51828.85
-153485.17
-412560.48
40646.07

-5132.22
5568.91
5629.29
268.80

[kNm]

-0 .00
-56283.70
-3.2E+006
719398.13
1.6E+006
1.6E+006
-8591.51
-0.00
1.6E+006

Figuur 34: Inteme krachten, Globale extremen

I
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Figuur 35: de horizontale
schematisering dsn.
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De staaf

1889

Figuur 36: de posities
van de maatgevend
belaste staven
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De conclusie die hieruit kan getrokken worden is dat de maximale drukkracht in kem gelijk is aan
N= 1,4.10 6 kN.
Deze waarde is nodig om de Er te bepalen. De Er wordt bepaald aan de hand van tabel 15 uit de
VBC 1995 ( NEN 6720). Deze is specifiek voor betonkwaliteit tot B65. Maar in dit geval is niet
noodzakelijk, want de Er was overgenomen met waarde van 6400 N/mm2 •
Bij een Eindige Elementen Methode moet altijd een controle woeden uitgevoerd om te
onderzoeken of er evenwicht is tussen de belastingen en de reactiekrachten, dit om te kijken of er
geen fouten zijn opgetreden bij het opstellen van de stijfheids matrix. Ook kan het zijn dat de
stijfheids matrix singulier is of dater oplosfouten zijn opgetreden. Het programma ESA-PrimaWin heeft de mogelijkheid om een sommatie, per belastingsgeval, te maken van de krachten en
reacties. Hierdoor is op een eenvoudige manier te controleren of er aan het evenwicht wordt
voldaan. Figuur 37 geeft deze opsomming voor de belasting en reacties,hieruit valt op te maken
dat het geheel in evenwicht is dus dat er in de berekening geen fouten zijn opgetreden. De
betrouwbaarheid van de berekening moet nog gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan aan de
hand van een handberekening verderop in dit verslag.

Som van lasten en reacties.

x

Figuur37: Controle van

belastinggeval

1

belastinggeval

2

contact
last

3

reactie
contact
last

evenwicht van de belasting
met reactiekrachten.

belastinggeval

reactie
contact
belastinggeval

63

last
reactie

4

last
reactie
contact

y
0.0 0.0
-0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
-0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
-0.0 0.0
0.0 0.0
-22211 .5 0.0
22211.5 -0.0
0.0 0.0

z
-2767535.9
2767535.9
0.0
-734743.7
734743.7
0.0
-642691 .0
642691.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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21.2 De eerste orde vervormingen
De vervormingen zijn berekend met hetzelfde model enige aanpassing hierin is dat voor de
fictieve elasticiteitsmodulus de correcte waarde.
De maximale vervormingen die dit opleveren zijn te vinden in figuur 38.

Vervormingel"N'an staven. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle com.binaties
Groep van staven: 112849
Groep van GebruiksGT com bi:1/4
staaf

doorsn.

com bi

2835
2816
2839
2837
2825
2830
2832
2826
2827
2817
2823

3
2
4
3
5
3

3
2
4

5

2
4
2
4

dx

Im;:,l

[mm)

13.424
3.600
0.000
13.424
3.600
0.000
13.424
0.000
16.256
3.600

-27.85

-52.41

-59.59
-12.09
8.76

-34 .76
8.79
54 .21

[m]

-48.28
-5.41
-1 .40
-21 .91
-65.82
-67.37

uz

-0.81

-6.20
-0.01
1.68
-8.63
-0.79
-7.02

-0.65
-0.01
-0.98
-1 .01
0.14
-0.99
-0.98
-1.02

Figuur 38: Vervormingen, lineair statisch

Conclusie hieruit dat de uitbuiging blijft binnen de gestelde eis
U = 167 88mm ~ H =
x
'
500

64

280800
= 5616
500
'

H
enUy=61,95 mm<-=561,6 mm.
500
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21.3 De tweede orde vervormingen
Het programma ESA-Prima-Win biedt de mogelijkheid om een niet lineaire berekening, dit is een
tweede orde berekening, uit te voeren. Een tweede orde uitbuiging is de uitbuiging die een
constructie krijgt als gevolg van het verplaatsen van massa en belasting. Als gevolg van de eerste
orde uitbuiging verplaatst de massa van het gebouw zich. Hetgeen tot gevolg heeft dat de
constructie nog verder uitbuigt, waarbij de massa weer verplaatst wordt. Dit proces wordt door het
computerprogramma als een iteratieberekening benadert. Hierbij worden er maximaal 50
berekeningen gemaakt, mocht de uitkomst dan nog niet geconvergeerd zijn, wordt de constructie
als instabiel beschouwd en zijn de uitkomsten onbetrouwbaar. Een controle berekening van de
ESA-Prima-Win uitkomsten is dus noodzakelijk.
De maximale vervorming van de constructie na de tweede orde berekening is weergegeven in
figuur 39.

Vervormingerwan staven. Glob ale extremen
Niet-lineaire berekening
Groep van st ave n:112849
Groep van niet-lineaire combinaties: 1/4
staaf

doorsn.

2835
2816
2839
2837
2825
2826
2832
2826
2827
2817
2823

3
2
4
3
5
3

5

non.
3
2
4

2
4
2
4
2
4

dx

[m~l

!rnl
13.424
3.600
0.000
13.424
3.600
16.256
13.424
0.000
16.256
3.600

-5.41
-1 .40
-21 .91
-65.82
-67.37

-59.59
-12.09
8.76

uz
[rpm)
-52.41
1.61

fix
[mrad]
-0.81
0.00

[mraf~..• .
-6.20
-0.01
1.68
-8.63
-0.79
4.98

fiz
[mrad]
-0.65
-0.01
-0.98
-1.01
0.1 4
-1 .02
-0.98
-1.02

-34.76
8.79
54.21

Figuur 39: Vervormingen, Niet - lineaire berekening
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Conclusie er zijn geen verschil bij de uitbuiging tussen de 1e en de 2e orde, en ook hier de 2e orde
berekening voldoet aan de eis van de maximale toelaatbare horizontale uitbuiging. Als maar voor
het effect van de tweede orde uitbuiging is een algemeen n factor gedefinieerd;

u

n=--U-U0

Deze factor kan gebuikt worden om bij de eerste orde berekening met behulp van de formule
U 2•

= U-nn-1

een snelle indicatie te krijgen van de totale uitbuiging. Bij constructies waar

n 2: 10 is het tweede orde effect te verwaarlozen, en dit is het geval hierboven. Officieel houdt dat
in de tweede orde in Uy niet hoeft worden beschouwd. Echter de tweede orde uitbuiging in x richting moet wel worden beschouwd.
Hiermee is aangetoond dat de constructie voldoet aan de eisen die aan de uitbuiging gesteld zijn.

21.4 De controle van de resultaten
Zoals al aangegeven is een Eindige Elementen Methode een benaderingsmethode. Het is van
belang dat de resultaten kritisch worden bekeken. Hiervoor worden twee controle berekeningen
gedaan. Er wordt gecontroleerd of de eerste orde berekening klopt, daama wordt bekeken of de
tweede orde berekening een betrouwbaar resultaat oplevert.

21.5 De controlerekening eerste orde
Bij de controle berekening van de eerste orde berekening wordt slechts voor een stabiliserende
kem gedaan, met de erop behorende zowel de wind - als eigen gewicht belasting.
Om de berekening te kunnen uitvoeren zijn er een aantal aannames gedaan;
Het bepalen van de kem stijfheid volgens de zwakste kem in de constructie, deze
stijfheid is al gerekend voor elke kem doorsnede apart.
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Het bepalen van veerstijfheid C bij de fundering.
De windbelasting wordt gelijkmatig over ieder segment van de kem met de
behorende gerekende waarde. Hiervoor zal twee derde van de belastende lengt van
de gevel in rekening mee houden. En dat beteken

2
- Lgevei

3

2

=-37,5 = 25
3

m

De E- modulus van de betonnen constructie wordt gesteld op 10.000 N/mm2 als
rekengrootheid.
Eerste orde uitbuiging op dakniveau t.g.v de windbelasting, voor verder uitgebreide rekeningen
zie de rekeningen bijlage.
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21.6 Windbelasting per stabiliteitelement

Windbealsting
druk 0,8 x q.

Windbealsting
zui ing 0,4 x qw

...

'::
::
::
'::
'::

I]
I]
,

...
Een half van
de belaste
gevel geeft de
belasting de
kern over en
dat betekent
in cijfers 0,5
x 36 x 0,8 x q
.=14,4xq.

...
I]

1::
1::
1::
1::
1::
~
~

1::
1::
1::
1::
1::
1::
'::

...:J

Dus de winbelasting per
kern is= 21,6 x q.

Een half van de belaste gevel geeft de belasting
de kern over en dat betekent in cijfers 0,5 x 36 x
0,4 X qw =7,2 X qw

Figuur 40: Het bepalen van de windbelasting op een kern

q = 9,0·21,6 = 54 N/m1
w
36
,

Veerstij fheid fundering

c=

k''f.d 2 =7,94125 x 10 15

Voor diepe kijkje zie de rekeningen bijlage.
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22 De conclusie
De uitbuiging van het model dat is doorgerekend in ESA-Priam-Win heeft een uitbuiging van
167,88 mm (zie figuur42). De afwijking tussen de handberekening en de computerberekening
bedraagt 352,32 mm. Dit groot verschil komt hier voor omdat bij de handrekening, de kem als een
apart zelfstandig kolom bevestigt, terwijl in de constructie werken de ander constructie elementen
mee. Daarom de verplaatsing bij de constructie als geheel is veel minder. Een bewijs hiervan, als
deze kem ook zou ingevoerd in het ESA-Prima-Win als een apart zelfstandig kolom, met dezelfde
randvoorwaarden dan zijn de volgende uitkomsten te krijgen; ( zie ook de rekeningen bijlage)

<> ...

m

Ht

]
~ :=::::;:::==:;::==::;::==:;::==::;::==:;::==::;::==::;::::=::;::==::;::::==
Figuur 41: Vervorming diagram in de kem als een kolom, lineair statisch
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Figuur 42: Moment diagram in de kem kolom

22.1 Vervorming bij een kern als kolom

Vanuit de moment diagram is het rotatie <I> met het gebruik van de volgende formule te bepalen,

<l> =-1
EI;

fMdx

70

70
in Ce11trum

Tu / e

technische universiteit eindhoven

Ml=

2,445.10 11

Nmm

M1=

18,62.10 11

Nmm

M3=

8,635.10

11

Nmm

M4=

1,7432.10 11

Nmm

Er=

10000

N/mm2

EI1=

1,435.10 19

Nmm2

Eli=

4,394.10 19

Nmm2

El3=

1,75.10

20

Nmm2

E4=

1,75.1020

Nmm2

qw;259,2

El2

w;183,6

= 62,6 ICNilnt-......

Ai= B.H/3

El•

Figuur 43: Moment diagram en het bepalen van de rotatie
waarde

<I>= 0,00148 mrad
Ybuiging

= 70 kN/m

=<I> · H = 0,00148 · 280800 = 415,6 mm< Ytoe=561,6 mm
3

.

3

. = q·H = 75,0·280800 = 1046 mm
Yrotatze, fundermg
'
C
. ,
. 15
2

Y

101001

2 7 94125 10

= Yker n,buig + Yrotatie = 415,6+ 104,6 = 520,2 mm< Ytoe= 280800/500= 561 mm

De uitgebreide rekeningen zijn te vinden bij de rekeningen bijlage.
Een vergelijking tussen deze vervorming en die uit de ESA-Prima-Win, in het diagram (zie figuur
41) waar de waarde van de vervorming is Dz= 551,6 mm, dan het verschil bedraagt
5,69 %, zie bijlage berekening.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat, in combinatie met het evenwicht van belasting en de
reacties in ESA-Prima-Win, ESA-Prima-Win een betrouwbare uitkomst levert voor een eerste
orde berekening. Van deze betrouwbaarheid (van de eerste orde berekening) wordt gebruik
gemaakt bij de controle berekening van de niet lineaire berekening.
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22.2 De controlerekening tweede orde
Uitgangspunt van de controleberekening, van de niet lineaire tweede orde berekening van ESAPrima-Win, is de eerste orde berekening van het model.
De eerste orde uitbuiging van <lit model zijn, zoals afgedrukt in figuur 38, Ux = 167,88 mm en Uy
=62,45mm.
De massa die invloed heeft zijn belastingsgevallen BG 1, BG 2 en BG 3. Dit zijn het eigen
gewicht, de permanente belasting, en veranderlijke belasting. De massa per een kern is door de
GGT combinatie 3 te krijgen.

Reacties in steunpunten- waardes in knopen. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van knopen:1/1014
Groep van GebruiksGT combi:2
Steunpunt

knoop

combi

2

3

2

3
7

5
13

11

21

Figuur 44: Reacties in steunpunten, Niet- Lineair berekening
De tweede orde effect wordt bepaald door het bepalen van de vermenigvuldigen factor

n
n-1

waar
De totale verticale belasting
F = 1, 15 x 109 N

72

72

Tu / e

technische universiteit eindhoven

De kritische belasting van het stabiliteitselement:

Fk

-]-i

1
1
= [--+Fkf

= 13291251480 N

Fkb

De individuele kritische belastingen zijn:
Fundering rotatie

Buiging

Fkf

=-2·_C = 2·7,94125·101s = 56561642411 N
H
280800

F

- 7,83·E/kern = 7,83·1,75·10
H2
280200 2

kb

Fk

n=-=11
F
,55

> 10

20

=1 74.1010 N
'

dan hoeft geen tweede orde berekening.

De conclusie die getrokken kan worden uit deze handberekening is dat de uitkomsten van de niet
lineaire berekening die ESA-Prima-Win betrouwbaar zijn. (zie figuur 38)

22.3 De details van de hoofddraagconstructie
Drie constructieve aspecten worden nader bekeken;
1)

Controle van mogelijk ontstaan van trek in de fundering,

2)

Controle van de trek in de regels,

3)

Controle van mogelijk overschrijdende normale spanningen.

22.3.1 Controle van mogelijk ontstaan van trek in de fundering
Vanuit de uitkomsten in ESA-Prima-Win berekeningen staat er geen trek in de fundering
opleggingen (zie figuur 33).
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22.3.2 Controle van de op trek belaste regels

De radiale regels van bet raamwerk worden allemaal op trek belast in de onderste kant van de
doorsnede terwijl de bovenste kant is op druk belast. De maatgevende spanningen in de doorsnede
is een trekspanning. De grootste trekspanningen zitten op de plaatsen in de bovenste vloeren. Hier
volgt een gedetailleerde analyse in waarden en diagram van de maatgevende belaste regels. Deze
liggers zijn belast binnen de toegelaten grenzen.

Spanningerin staven. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven:112849
Groep van UGT com bi:1/8
Doorsnede : 3 - Radiald.Jgger2Usw+cP
staaf

combi

Schuifspann i ~g

dx

2828

6

9.144

1.00

Von Mises
I t MPa
121.85

791

6

7.112

0.74

125.83

2828

6

16.256

.

m

MP a

Figuur 45: Maatgevende spanningen in de radiale liggers

lnterne krachten in staven. Globale extremen
Lineair statisch - extreme van alle combinaties
Groep van staven:112849
Groep van UGT combi :1/8
Doorsnede : 3 - Radiald..igger2Usw+cP
staaf

combi

2830
2828
5
6
2829
2837
2828

6

2826

dx
[mJ
0.000

16.256
0.000
9.144
16.256

N
[kN]

4.27
378.39
403.55
-1045.58
-1045.58
-1011.77

Vz
[kNJ
458.73

0.00
0.00
0.00
0.00

[kN~

Mx
[kNrri]
77.74
-23.49
-0.07

-0 .00
-0.00
-0.00
-0 .00

Mz
[kNm]
-0.00
-0.00
0.00
-0.00

-2210.25
-1253.99

Figuur 46: Inteme krachten in de radiale liggers
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Lut..:rne krach ten.
GeseJectcerde Slaven: 2826/2828

N ikN/

0.3

""'·'

1000.

-1045.6

Vz /kN/

20 0 ~
1500.0

1000.0

,...0
0.

""'·

1000.0

Figuur47:
Diagram van M,N,V
van de maatgevend
belaste radiale staven

-!210.3

My /kNmi

\

\

4000.

,....0

6000.0

7000.0

7168.5

i

I

Staa!:

I

I

I

1

I

2826

,]

I

I

I

,j

I

2828

2827

1\ •.."lrni.w !spann ln~
Geselccteerdc stavcn: 282612828

1\onnualspanning !MPa/

Figuur 48:
Diagram van normale en
schuifspanningen van de
maatgevend belaste
radiale staven

-33.5

Schuifspanning /.MPa/
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i

I I I
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22.3.3 Controle van de op druk en buiging belaste regels

De tangentiale regels van het raamwerk worden allemaal op druk belast. De maatgevende
spanningen in de doorsnede is een drukspanningen. De grootste drukspanningen zitten op de
plaatsen in de bovenste vloeren. Hier volgt een gedetailleerde analyse in waarden en diagram van
de maatgevende belaste regels. Deze liggers zijn belast binnen de toegelaten grenzen, voor
uitgebreide berekeningen zie rekeningen bijlage.

22.3.4 Controle van mogelijk overschrijden normaal spanningen.

De spanningen in de allerlei doorsnede zijn binnen de toelaatbare grenzen, zowel voor de staal
elementen als voor de betonnen elementen behalve de doorsnede van de Centraal kem waar de
normale spanningen grenzen zijn overschreden, dat is voorgekomen in de onderste half hoogt van
de kem. Deze spanningen bedragen 35 N/mm2 a 58 N/mm2 , hiervoor de oplossing is het vergroten
van de doorsnede in de onderste 39 verdiepingen, d.w.z. de wanden van de kem moeten een
vergrote dikte hebben.
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N urrnaalsp:l11n"ing
Geselecteerde staven:

4,47,78, 11 5, 152,189,226,263,300,337,374,4 11 ,448,485 ,522,559,596,633,670,707,744,78 1,

Normaalspanning /lv!Pa/
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

-58.l

Schuifspanning /MPa/

0.1- _ _........_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Staaf: 4 4778 I S 518 ~2163093174 lf41852JSIJ96387fKl74.f8 BJ85899296BltlM01fl4J 1811112'9161.J I OHH!JSll~l8'9tH1811IIHH1888a!ll9261JJtl22Ul~8l!D9Ht&!281,~l6UOn2ll16

Figuur 49: de maatgevende spanningen in de centraal kem

22.4 Toetsing de locale stabiliteit van de maatgevend belaste staaf
Vanuit de ESA-Prima-Win uitkomsten is de staaf 2 de maatgevend belaste element (zie figuur ).
Dit element die in feit een stabiliteitkem 4 is, is op druk en buiging belast.daarvoor zou het
volgens de knik regels getoetst worden.
De maatgevende behorende inteme krachten van <lit element zijn krijgbaar uit de ESA-Prima-Win
rekeningen bij de UGT combinaties en precies bij staaf nummer 2 /combinatie 8. Deze staaf is een
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stabiliteit kem met de genoemde Stabil Elem 4 doorsnede in de ingevoerde gegevens van het
geschematiseerde model.
Allereerst zou de doorsnede als een gewoon beton doorsnede zonder wapeningen aangenomen
worden, dan de toetsingsregels zijn volgens NEN 67720-7 .6.2, voor de uitgebreide rekeningen zie
de rekeningen bijlage.

22.5 Toetsing van de maatgevend belaste staal kolom van de raamwerk
Vanuit de ESA-Prima-Win uitkomsten is de staaf 2817 de maatgevend belaste staal kolom van de
raamwerk (zie figuur ).
Dit element is, in feit een kolom 2(2W1000 x 583). Het is op druk en buiging belast, daarom zou
het volgens de locale stabiliteit regels getoetst worden.
Deze kolom ligt in de bovenste(77) verdieping in de eerste raamwerken naast de ene van de
kemen. Deze kolom heeft een nummer 2817.
Deze staal kolom heeft een kruis I doorsnede en ligt in de 76ste
Verdieping.
Toetsingsregels zijn toepasselijk volgens NEN 6770-12.3.1.2
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Voor uitgebreide berekeningen zie rekeningen bijlage.
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22.6 Controle van de maatgevend belaste doorsneden
Bij deze doorsneden zijn er op dezelfde doorsnede van het element zowel normale spanningen als
schuifspanningen. Deze spanningen hoeven voldoen aan de volgende regels;
(j

= .J ()2 + 3. ,2 <- f y

De controle van verschillende maatgevend belaste staven zijn te vinden bij rekeningen bijlage.
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23 Stabiliteit toetsing van de verend gesteunde kolom
Er staat in dit ontwerp, namelijk in de bovenste 24ste verdieping van het gebouw, een kolom dat
verend gesteund door de horizontale balken bij elke vloer. Deze kolom bestaat uit 24 kolommen
op elkaar in vaste verbinding, daarom zouden zeals een continu kolom beschouwd worden. De
balken worden als veren steunpunten in de rekening voor de kolom mee genomen.
De toetsing van deze kolom zal volgens de regels van de NEN 6770-12.
Waar de veerstijfheid van de balk in de zwakste vlak bepaald moet worden.
De rekeningen zijn gedetailleerd te vinden bij de rekeningen bijlage.

Figuur 50: de veer gesteund kolorn
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24 Slotwoord
De ingenieurs vervullen traditioneel een dienstfunctie aan de maatschappij door aan sociale
behoeften door beschikbare middelen en technologie te voldoen. Bij het uitvoeren van deze
functie, is zich de ingenieur betrokken bij een ononderbroken en cyclische interactie met de
maatschappij in die de nieuwe problemen ontstaan, worden de altematieve ontwerpen opgevat, en
de oplossingen worden uitgevoerd.
Deze interactie vereist bepalend wat nodig is, wanneer nodig is, en hoe het wordt bereikt en de
ingenieur in de creatieve activiteiten van ontwerp en planning impliceert.
Het ontwerp impliceert het bepalen van de specifieke vorm van het eindontwerp - zijn grootte,
vorm, eigenschappen - en het bepalen van de specifieke nadruk of het karakter van de
planningsactiviteiten die voor de situatie relevant is; hoeveel vaak betreffende de gedetailleerde
specificatie van de faciliteiten -componenten en hun interrelaties met elkaar.
Het vereist de overweging van de natuurkundige wetten en de eigenschappen van materialen en
uitrusting. In vele gevallen, echter, kan het eindproduct van het ontwerpproces een gespecialiseerd
bouwplan voor het gebouw zijn.
Daama moet de ingenieur een model bepalen dat zijn concept het probleem vertegenwoordigt.
Gebaseerd op dit ontwerpmodel, moet de ingenieur een analyse en ontwerpprocedure ontwikkelen
die hem toelaat om het ontwerp te bepalen en de beste oplossing te selecteren aan het.
Deze inspanningen schilderen op een opeenvolgende manier af, kunnen er zijn het aanzienlijke
herhaalde cirkelen binnen de planning en ontwerp proces zelf.
Aldus, wordt een herhaald proces noodzakelijk.
Bij het ontmoeten van zijn professionele verantwoordelijkheden, moet de ingenieur benaderingen
gebruiken die de ingewikkeldheid van de problemen erkennen die hij er tegen komt. Deze
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benaderingen moeten om het even welke interactie aanpassen en een rationeel kader verstrekken
om alle aspecten te richten die voor het ontwerp relevant zijn. Aanvankelijk, zou <lit een
overweldigende taak schijnen te zijn, maar als de uitvoerige systematische benaderingen worden
gebruikt, kunnen de oplossingen worden bereikt die de bredere relevantie van het ontwerp richten.
Hierbij kan het hoogbouw in een aantal gevallen antwoord bieden op de uitdagingen die door
nieuwe ontwikkelingen in onze maatschappij worden gesteld. Maar ook hier geldt dat elke nieuwe
oplossing ook nieuwe problemen meebrengt die om specifieke aandacht en oplossingen vragen.
De door de hoogte specifieke problematiek maakt hoogbouw tot specialistenwerk met een eigen
know- how. Dit geldt zonder uitzondering voor alle disciplines en professies. Een gedegen
kennis en inzicht in deze problematiek zijn essentieel voor het wel of niet succesvol slagen van elk
hoogbouwproject.
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