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Voorwoord
Voor u ligt het analyse portfolio van het Matrix VI gebouw, horend bij de campus van de
universiteit van Amsterdam. Dit gebouw is in 2013 aangeleverd als nieuw UvA-faculteitsgebouw. Het was aan ons om dit gebouw te analyseren door het analyseren op basis van
de volgende aspecten; Stedenbouwkundige ligging, Draagconstructie, Klimaatontwerp,
en Bouwconstructie.
De aanpak was als volgt: allereerst hebben we ons ingelezen in de verstrekte documentatie van het gebouw, waarna ieder van ons een keuze heeft gemaakt wat betreft het persoonlijk te analyseren aspect. Deze keuze hebben we gemaakt zodat ieder zich volledig
kon specialiseren in diens aspect, waarna we deze informatie vervolgens tussen elkaar
konden uitwisselen. Zo bleek al snel dat we elkaars inzichten en kennis nodig hadden voor
ieder van de aspecten, om tot een volledige analyse te komen.
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1. Stedenbouw
Het eerste onderdeel van de analyse is de stedenbouw. Bij dit onderdeel wordt de context
getoond waarin het utiliteitsgebouw ‘Matrix VI’ zich bevindt.
De omgeving van het gebouw wordt op verschillende manieren en met verschillende
schaalniveaus in kaart gebracht. Per onderdeel komt achtereenvolgens de inventarisatie,
reductie en conclusie te staan. Zo is er per onderdeel een samenhangend verhaal.

1.1 Compositie en positionering
1.2 Openbaar en groen
1.3 Wegen en parkeren
1.4 Materialen openbare ruimte
1.5 Ingangen en gevelbeeld
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1.1 Compositie en positionering
In de tekening die rechts zichtbaar is, is de positie van het Matrix VI gebouw ten opzichte
van het overige landschap zichtbaar. Zo is te zien dat er zich rodn het kanaal vooral
orthogonaal geörienteerde bebouwing staat. Wanneer verder gekeken wordt, is te zien
dat de bebouwing verder naar het zuiden overgaat in diagonale richting, waarna als
laatste landbouwgrond aanwezig is.
In de doorsnede is te zien hoe het aanzicht van het gebouw zich verhoudt tot de rest van de
campus. Het was echter moeilijk in te schatten hoe hoog de omliggende bebouwing was,
omdat het hart van de campus niet bereikbaar was met Google Earth of Maps Streetview.
Waarschijnlijk zullen de gebouwen om en nabij dezelfde hoogtematen liggen.
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1.2 Openbaar en groen
In de hiernaaststaande tekening is te zien dat er zich een ruime hoeveelheid groen en water
in de omgeving van het gebouw bevindt. Dit geeft de omgeving een prettige uitstraling en het
draagt ook bij aan het microklimaat van de campus: door evaporatie en evapotranspiratie
is de buitentemperatuur aangenaam lager dan in een gebied met alleen verharding. Ook
de aanwezige begroeiing zorgt hiervoor, evenals schaduw. Daarnaast filtert de begroeiing
en het gras fijnstof uit de lucht, net als het sedumdak van het Matrix VI gebouw.

Water
Groen
Bebouwing
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1.3 Wegen en parkeren
In de omgeving is ook redelijk wat verharding te vinden. In de onderstaande tekening
zijn alle vormen van verharding - inclusief bebouwing - weergegeven. De open ruimtes
die zichtbaar zijn, worden echter allemaal gevuld met groen of water, waardoor er in de
omgeving een evenwicht tussen groen/water/verharding ontstaat.
Ook is de campus, en daarmee het Matrix VI gebouw, goed bereikbaar op verschillende
manieren. In grote lijnen is het gebied eerst bereikbaar via 50 km/h wegen, waarna
overgegaan wordt op kleinere wegen, waar maximaal 30 km/h is vereist. Deze wegen
monden allemaal uit op verschillende parkeergelegenheden: die zijn er volop in de
omgeving van het gebouw.
Het gebouw is ook gemakkelijk te bereiken voor de fietser of wandelaar, deze kunnen over
de 30 km/h straat zich binnen het locatiegebied manouvreren.

Parkeerplaatsen
Langzaam verkeer (fietspad/voetpad/langzaam rijden
50 km/h weg
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1.4 Materialen openbare ruimte
In de directe omgeving van het Matrix VI gebouw bevinden zich voornamelijk klinkers en
gras. De relatief grote hoeveelheid gras zorgt ervoor dat er evaporatie plaatsvindt in de
omgeving van het gebouw, waardoor de luchttemperatuur vrij aangenaam zal zijn. Het
gras neemt uiteraard ook in sterke mate regenwater op.
De klinkers nemen uiteraard geen warmte op, maar de voegen tussen de klinkers zorgen er
wel voor dat er geen (grote) regenwater plassen op de straat zullen komen. Daarnaast is
een klinkerbestrating een prettig verkeersmateriaal.
De aanwezige begroeiing zorgt voor schaduw op onder andere de grasvlakken, waardoor
dit een aangename verblijfsplek wordt. Ook zorgt de begroeiing voor evapotranspiratie,
wat ook zorgt voor een gunstige daling in de omgevingstemperatuur. Als laatste nemen de
wortels van de begroeiing grondwater (en dus ook gezakt hemelwater) op.

Gras

- Evaporatie
- Regenwateropname
- Prettige
verblijfsplek

Klinkers
- Regenwateropname
in voegen
- Prettige verkeers 		
ondergrond (fietsen,
lopen, auto)

Begroeiing
- Evapotranspiratie
- Geeft schaduw
- Neemt grondwater
op
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1.5 Ingangen en gevelbeeld
De hoofdingang bevindt zich aan de noordgevel. Deze is sterk benadrukt door een grote
inkeping in de gevel. De inkeping zelf is geheel van glas, welke doorgevoerd wordt in
de eruit springende draaideur. Door de prominente plaatsing van de hoofdingang en de
opvallende draaideur, is het voor de bezoeker meteen duidelijk waar hij/zij het gebouw in
moet.
De nooduitgangen bevinden zich onder andere aan de Oost- en Westzijdes van het
gebouw. Deze zijn vanaf buiten onopvallend gemaakt door de deuren in een groter zwart
gevelvlak te plaatsen. De deuren zijn relatief breed, waardoor het mogelijk is meerdere
mensen tegelijk samen door een deur te laten gaan.
Het gevelbeeld is interessant door de verschillende dieptes van borstweringen en natuurlijk
de lamellen. Deze lamellen zorgen ook voor lichteffecten op de straat.
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Westgevel (Oostgevel is hieraan gelijk)
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2. Draagconstructie
In het tweede onderdeel van de analyse is het vakgebied draagconstructie aan bod. Voor dit
onderdeel zal er onderzoek gedaan worden naar de dragende elementen van het gebouw.
De belastingen worden berekend voor de maatgevende vloerligger, dakligger, vloerelement, kolom en stabiliteitswanden. Ook de vervorming en scheefstand die ontstaan door
de belastingen zal worden berekend en geanalyseerd. Daarnaast zal de scheefstand
berekend worden, die veroorzaakt wordt door de windbelasting. Deze analyse gebeurt
met zowel 2D tekeningen als 3D tekeningen en bijgevoegde berekeningen.
De draagconstructie van het gebouw wordt op verschillende manieren en met verschillende
schaalniveaus in kaart gebracht. Aangezien de draagconstructie niet uit losse onderdeleln
bestaat, maar uit één geheel, is er voor gekozen om het volledig hoofdstuk in onderstaande
subcategorieën te verdelen. Deze subcategorieën Omdat de draagconstructie geen losse
onderdelen heeft alles vooral samenhangt, is er voor gekozen om et volledig hoofdstuk
in onderstaande groepen in de delen. Deze groepen vormen ook de werkwijze die is
toegepast tijdens het project.

2.1 Inventarisatie & waarneming
2.2 Draagconstructieve elementen
2.3 Belastingafdracht
2.4 Berekeningen
		
2.4.1 Vloer
		2.4.2 Ligger
		2.4.3 Kolom
		
2.4.4 Fundering en windbelasting
		2.4.5 Scheefstand		
2.5 Conclusie
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De draagconstructie van het gebouw is opgebouwd uit verschillende prefab-elementen.
In het hele gebouw zijn twee betonkernen geplaatst welk moeten zorgen voor de juiste
stabiliteit van het gebouw. Naast de kernen bestaat het gebou uit prefab betonnen
kolommen, kanaalplaatvloeren en borstwering. Wanneer er gekeken wordt naar de
palenplan (afbeelding 2.1) valt gelijk op dat er twee soorten funderingspalen gebruikt zijn.
De palen in het gebied bij de betonnen kernen zijn funderingspalen gebruikt die zowel trek
als drukkrachten kunnen opnemen. Op de inventarisatie tekening van de begane grond
(afbeelding 2.2) is goed te zien hoe het gebouw opgebouwd is.

5

7200

prefab beton kolom (alleen op druk)
prefab beton kolom (druk en trek)

B

9000

2.1 Inventarisatie & waarneming

4

7200

A

- Funderingspaal zowel voor druk als trek
- Extra funderingsplaat geplaatst voor verdeling van
krachten liftschacht en installaties.

- Funderingspaal zowel voor druk als trek
- Extra funderingsplaat geplaatst voor verdeling van
krachten trap en installaties.

Afbeelding 2.1 - plattegrond palenplan (Bijlage 1 schaal 1:200)
1

2

3
7200

4
7200

5
7200

6
7200

7
7200

B

5400

C

9000

D

7200

Legenda
kanaalplaat

9000

prefab beton kolom (alleen op druk)
prefab beton wand-element (alleen op druk)

A

THQ-hoedligger

Liftschacht

Prefab wand-element 250mm dik

Prefab kolom-element 350x350 mm

THQ-hoedligger 320x8-290x30-500x15

Afbeelding 2.2 - plattegrond begane grond (Bijlage 2 schaal 1:200)
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De draagconstructie-plattegronden zijn voor de verdiepingen 2 tot en met 4 gelijk aan
elkaar. Aan weerszijden in de verlengden van de betonnen wanden zijn THQ liggers in het
vloeroppervlak verwerkt (afbeelding 2.6).

5400

C

B

Legenda
kanaalplaat
prefab beton kolom (alleen op druk)

9000

Wanneer er gekeken wordt naar de draagconstructie-plattegrond van de eerste verdieping
(afbeelding 2.3), is te zien dat de betonnen kernen zorgen voor de functie als liggers.
Samen met de betonnen kolommen aan de gevelzijdes en de borstwering (afbeelding 2.4
en 2.5) zorgen zij ervoor dat de kanaalplaten gedragen kunnen worden.

9000

D

prefab beton wand-element (alleen op druk)
THQ-hoedligger

A
Ventilatieschacht

Liftschacht

Ventilatieschacht
Trappenhuis

Prefab wand-element 250mm dik

THQ-hoedligger 320x8-290x30-500x15

Prefab kolom-element 350x350 mm

Afbeelding 2.3 - plattegrond eerste verdieping (Bijlage 3 schaal 1:200)
1

7200

2

7200
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7200

4

7200

5

7200

6

7200

7

9000

D

5400

C

Legenda
B

kanaalplaat

9000

prefab beton kolom (alleen op druk)
prefab beton wand-element (alleen op druk)
THQ-hoedligger

A

Afbeelding 2.6 - plattegrond 2- 4e verdieping (Bijlage 4 schaal 1:200)
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7200

7200

Als we deze inventarisatie gebruiken om het dakplattegrond (afbeelding 2.8) te bekijken
zien we een grote variatie aan staal-profielen. Zowel een HE240A, maar ook een HE200A,
180A en 160A zijn gebruikt in de dakconstructie. Dit zal voornamelijk gedaan zijn vanwege
financiele eisen.

Legenda
kanaalplaat
prefab beton kolom (alleen op druk)
prefab beton wand-element (alleen op druk)

9000

Wanneer we kijken naar de bovenste verdieping, verdieping 5 (afbeelding 2.7) is te zien
dat de constructie van het dak zeer licht zal zijn aangezien er gebruik is gemaakt van een
constructie van HE140A profielen om het dak te dragen. Deze verdieping wordt dan ook
alleen gebruikt voor installaties dus er is genoeg ruimte om de kolommen te plaatsen.

5400

9000

7200

THQ-hoedligger
HE140A

Wanneer er goed gekeken wordt naar de dakconstructie is goed te zien dat deze een
afwijkende stramien heeft in tegenstelling tot de rest van het gebouw, waar elke verdieping
dezelfde afmetingen heeft. Tussen AB en BC is een extra straming aangebracht om de
schuine zijde van het dak te kunnen realiseren.

HE140A

Dit geldt niet voor de korte zijdes. Bijna de volledige constructie wijkt af van het stramien.
Ook de constructie is niet gelijk aan elkaar. Er is geen regelmaat te vinden in de verschillende
profielen. Daarnaast is zijn de overspanningsrichtingen in het hele dakconstructie gelijk,
behalve in de hoeken. Daar lopen ze in tegengestelde richting.

HE140A, deze kolommen zijn de basis van de dakconstructie.
Deze volgen echter geen vast grid, maar zijn naar sterkte en grootte geplaatst.

Afbeelding 2.7 - plattegrond eerste verdieping (Bijlage 5 schaal 1:200)
1

2
7200
4600

3

4

7200
3000

6600

7200
5000

5

6

7200
5000

7200
5000

4300

7
7200

4300

3500

4600

4600
5200

3800

D

Legenda

5400

23400

C

HE160A liggers
B

HE180A liggers

5400

HE200A liggers
HE240A liggers

3800

5200

K100x100x6 liggers
kruisliggers
K200x100x8 liggers
A

betonnen kern

Afbeelding 2.8 - plattegrond begane grond (Bijlage 6 schaal 1:200)
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Zoals in de tekeningen te zien is, bestaat de draagconstructie uit zowel stabiliteitswanden
als uit kolommen. De wanden, die twee afzonderlijke kernen vormen, moeten naast alle
gebruiksbelastingen ook alle windbelastingen op kunnen vangen.
De draagconstructie is aan de hand van een zeer regelmatig stramien geplaatst. Net als
de hoofdvorm van het gebouw bestaat het stramien uit rechthoeken, telkens met dezelfde
afmetingen. In de Noord-Zuid richting staan de wanden op het stramien, op as B en C.
De wanden in de Oost-West richting staan echter niet op het stramien van het gebouw. Dit
heeft voornamelijk met de indeling en functie van het gebouw en verdieping te maken,
dit is gerelateerd aan het onderdeel Bouwconstructie. Deze afwijkingen aan het stramien
geven voornamelijk problemen met de constructie op het dak, hier zijn dan ook aparte
oplossingen voor gevonden.
Zoals te zien is op afbeelding 2.9 bestaat het gebouw uit grote stabiliteitswanden, alleen
kan niet elk deel van de wanden ook horizontaal belast worden. Vanwege verschillende
hoge uitsparingen bij de leidings- en liftschachten, is er voor een volledige wand gekozen,
en niet om de de wand uit twee afzonderlijke kernen te laten bestaan.

Afbeelding 2.9 - Doorsnede C (Bijlage 7 schaal 1:200)

De wanden kunnen enigzins door een beperkte hoeveelheid openingen de krachten op
een groter oppervlak verdelen. De krachten worden door de kolommen met liggers als
een verdeelde belasting gezien, overal zal een evengrote kracht optreden. Wanneer er
een wand is zullen de krachten zich op de volledige stukken concentreren, daar zullen de
grotere krachten langs de openingen in de wand lopen.

Afbeelding 2.10 - Doorsnede D (Bijlage 8 schaal 1:200)

Afbeelding 2.11 - Doorsnede 5 (Bijlage 9 schaal 1:200)
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Aan de hand van afbeeldingen 2.9, 2.10 en 2.11 kunnen de schematische belastingschema’s
getekend worden. Deze zijn te zien op afbeelding 2.12 en 2.13.

Afbeelding 2.12 - Doorsnede C

Afbeelding 2.13 - Doorsnede 5
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Wanneer we deze inventarisatie toepassen op een reductie van de elementen ziet de
constructie er volgens afbeelding 2.14 uit.
Op afbeelding 2.15 is een tekening te zien waar verschillende wanden vervangen zijn door
kolommen, vanwege het feit dat ze geen horizonatale krachten kunnen opnemen. In het 3D
model ziet u in het rood alleen de schijven die in het belastingschema van afbeelding 2.12
en 2.13 weergegeven zijn.
In de belastingschema’s 2.12 en 2.13 is duidelijk te zien dat de kolommen doorlopen en
niet de vloeren of liggers. De vloeren liggen op nokken, die speciaal voor dit systeem in
de kolommen gemaakt zijn. Verdere uitleg over deze verbinding vindt u in de volgende
paragraaf.

Afbeelding 2.14 - 3D massamodel (westaanzicht)

Afbeelding 2.15 - 3D draadmodel (westaanzicht)
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2.2 Draagconstructieve elementen
Voor de draagconstructie is gekozen voor veel prefab-elementen. De elementen zijn niet
precies zo geplaatst als verwacht wordt.
Om de vloeren te kunnen dragen, moeten deze ergens op rusten. Normaal gesproken
zou de vloer rusten op de kolom. En een kolom staat daar weer bovenop en daar rust
het vloer-element op van de verdieping erboven. Hier niet. De kolom heeft in totaal 3
nokken (afbeelding 2.16). Aan de buitenzijde van de kolom (buitengevel gebouw) is een
nok geplaatst waar de borstwering opgeplaatst kan worden. Om de borstwering extra
stevigheid te bieden zijn aan weerszijden van de kolommen ook nokken gemaakt.
Normaal gesproken zijn er in een draagconstructie liggers en kolommen. Dat is bij Matrix
VI niet het geval. Hier dienen de borstweringelementen (afbeelding 2.17) als liggers. De
borstwering heeft zelf aan de binnenzijde van het gebouw een extra balk. Deze dient als
oplegging voor de kanaalplaten.

Afbeelding 2.16 - Prefab kolom 350x350mm

Afbeelding 2.17 - Prefab borstwering

In de detailllering is te zien dat op punten A1, B1, A7 en B7 deze bevestiging ook aanwezig
zijn, dit zou echter zeer onwaarschijnlijk zijn aangezien de vloeren niet in de richitng
overspannen van de oplegging van de betonwanden. Dit zou later in de tekeningen of
tijdens de bouw aangepast kunnen zijn.
Op afbeeldingen 2.18 en 2.19 is weergegeven hoe het draagelement in elkaar zit.

Afbeelding 2.18 - 3D weergave constructie-element

Afbeelding 2.19 - 3D weergave constructie-element
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Ook zit er een zeer interessant aansluiting van kolom op wand in combinatie met
de kanaalplaten vloer. Deze aansluiting gebeurt op stramienpunten B1 en C1 op de
tweedeverdieping. Eerste verdieping is dit niet nodig aangezien daar de wand door kan
lopen op de bestaande wand van 250mm dik. Echter op de tweede verdieping komt er
een kolom op de wand. De stabiliteitswand is 250mm dik, de kolom 350mm. De kolom
zou dus niet goed genoeg worden ondersteund. Daarom hebben ze de wand aan de
bovenkant plaatselijk breder gemaakt (afbeelding 2.20).
Ook kan het te maken hebben met het bevestigen van de kolom aan de wand (afbeelding
2.21). Namelijk, de wand is niet alleen op de plaats van de kolom breder gemaakt, maar
loopt nog een stuk door. Dit kan te maken hebben met de wapening in de wand (afbeelding
2.22).

Afbeelding 2.20 - 3D weergave constructie element

Afbeelding 2.20 - 3D weergave constructie element

Minimale afmetingen voor
plaatsing van fundering

Afbeelding 2.22 - 3D weergave wapening
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2.3 Belastingafdracht
Wanneer we alle verdiepingen met elkaar vergelijken zien we dat de dakverdieping een
onderscheidende verdieping is. Naast de lift-kern is er geen constructie-element wat
doorloopt naar het dak. Dit is zo geconstrueerd vanwege het feit dat er verschillende
installaties in het gebouw aanwezig zijn, waarvan de grote installaties op de dakverdieping
staan. Om bij het dak te komen wordt er gebruik gemaakt van de lift, dit blijkt wanneer we
kijken naar de lift-kolom (afbeelding 2.23), deze steekt namelijk een stuk uit ten opzichte van
het dak. Dit heeft te maken met de afmetingen van de lift die hij nodig heeft per verdieping.
Daarnaast is de overkapping van de lift-kern schuinen gemaakt van glas. Dit is voor het
waterverloop en zorgt voor extra licht in de lift.
In de kolom van de lift zijn geen windverbanden aanwezig, die wel op het dak aanwezig
zijn. Dit is namelijk niet nodig omdat de wanden van de kolom de krachten overdragen
naar de fundering. De horizontale krachten gaan hierdoor niet over de lift-kolom heen,
maar worden door de speciale funderingspalen afgedragen.
Naast de opening in de verdiepingsvloer voor de lift-kolom is er een opening gemaakt om
de leidingen door het gebouw te kunnen leiden. Deze is gemaakt naar een prominente
kllimaatinstallatie, welk vanwege ventilatie eisen verhoogd geplaatst is op de dakverdieping
(afbeelding 2.24). Voor deze installatie is een uitsparing gemaakt in het dak.

Afbeelding 2.23 - Doorsnede principe tekening lift-kern

Aangezien de windbelasting door zijn schuine daken een stuk minder is dan op de rest van
het gebouw, is de keuze gemaakt om in plaats van de betonnen stabiliteitswanden door te
laten lopen tot en met het dak een enkele schoor te plaatsen (afbeelding 2.25).

Afbeelding 2.24 - Verhoging en versteving klimaatinstallatie

Afbeelding 2.25 - Openingdakvloer leidingen
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Aangezien er op de dakverdieping veel ruimte nodig is voor de klimaatinstallaties, zijn de
stabiliteitselementen gehalveerd. Waar door heel het gebouw twee betonkernen lopen, is
alleen de lift-kern aanwezig in het dakoppervlak. Om niet de gehele windbelasting op één
kern aan te laten komen, is er een extra schoor geplaatst op de dakverdieping. Door deze
schoor in het midden van de betonnen kern te plaatsen, worden de belastingen aan beide
zijden afgedragen.

15

F,w,dak

16

Opp, dak 1
11

Opp, blauw 5

Opp, grijs 5

12

F,w5

5

6

Doordat er een extra stabiliteitselement, de schoor, geplaatst is worden door de
windverbanden, die zich bevinden in de constructie van het dakm de windbelastingen
afgedragen aan minimaal twee stabiliteiselementen.

Opp, blauw 4

Opp, grijs 4

Opp, blauw 3

Opp, grijs 3

3

F,w4

5

6
3

F,w3

5

6
3

Opp, grijs 2

Opp, blauw 2
F,w2

5

6

4200
mm

3

De elementen zijn zo geplaatst dan in beide richtingen twee elementen aanwezig zijn
om de belastingen af te dragen. Doordat minder dan de helft van de windbelasting per
verdieping opgevangen wordt (afbeelding 2.26), is het mogelijk om de stabiliteitswanden
te halveren. Dit is weergegeven in afbeelding 2.27. Een schetsmatige tekening van de
krachtenafdracht in het gebouw is te zien in afbeelding 2.28.

F,w1

5

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

Opp, blauw 1
7

B1

7

B1

Opp, grijs 1
7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B3
1

10

14400 mm

Afbeelding 2.26 - Krachtenafdracht schoor in dak

4

4

10

10

7200 mm

Afbeelding 2.27 - Gevelbeeld met windbelasting

Afbeelding 2.28 - Krachtenafdracht windbelasting Matrix VI
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De krachten worden uiteindelijk via de betonnen kernen afgedragen naar de funderingspalen.
Daar is in de funderings een extra poer geplaatst om zowel horizontale als verticale
krachten af te kunnen dragen die door de stabiliteitswanden lopen. Dit is gedaan omdat
de krachten op de oost- en westgevel zeer groot zijn. Deze funderingspalen zijn schuin in
de grond geslagen. Onder de lift-kern zijn in totaal 18 funderingspalen aanwezig en onder
de andere kern zijn in totaal 14 funderingspalen geslagen (afbeelding 2.29). Dit betekent
dat er in totaal 32 funderingspalen speciaal geslagen zijn om de horizontale en verticale
krachten af te kunnen staan aan de grond. Om deze krachten goed te kunnen verdelen
is er ter plekke een grote betonplaat gestort. Per paal kan er 70 kN aan dwarskrachten
afgedragen worden.
Wanneer we kijken naar de krachtenafdracht bij de kolommen is te zien dat er per kolom
twee funderingspalen aanwezig zijn. Als er per kolom één funderingspaal zou zijn, zouden
de krachten in de palen veel groter worden. Dit betekent dat de palen een stuk breder
gemaakt moeten worden. Dit is prijstechnisch en praktisch niet te doen. Daarom is ervoor
gekozen om twee smallere funderingspalen per kolom te plaatsen, die dezelfde krachten
op kunnen nemen als één dikke funderingspaal.
18 speciale funderingspalen

14 speciale funderingspalen
Afbeelding 2.29 - Krachtenafdracht fundering Matrix VI

																	Draagconstructie		Groep 1.6		BK3TE4		6 november 2014

22

2.4 Berekeningen
2.4.1 Kanaalplaatvloer

Voor de vloer is er gebruik gemaakt van kanaalplaatvloeren van 260mm dikte. Deze
vloeren overspannen maximaal negen meter. In deze paragraaf zal de vervorming van een
van deze vloerdelen uitgerekend worden. In afbeelding 2.30 is een schematische tekening
van de situatie weergegeven. Aangezien er niet is gegeven wat de sterkte van het beton is,
is er een aanname gedaan met betonsterkte C53/65.
De vloer heeft een overspanning van 9 meter en een oppervlak van 64,8m2. Over de
kanaalplaten is een betonnendruklaag van 60mm dikte en een 50mm dikke afwerklaag
gestort om hem egaal af te vlakken en de verschillende vloerelementen met elkaar te
verbinden. Deze laag is niet voor de constructie, maar zorgt wel voor extra stabiliteit. Op de
vloer staat geen grote belastingen, enkel een systeemwand om de functie van het gebouw
te kunnen veranderen. De belasting op de vloer bestaat uit de permanente belasting en de
veranderlijke belasting.
Gegevens voor deze berekening zijn gehaald uit deze tabel: http://www.betonson.com/
plus-producten/ivp260/default.aspx
Permanente belasting
De permanente belasting op de vloer bestaat uit het eigen gewicht van de kanaalplaat en
het eigen gewicht van de druklaag en afwerklaag.
Veranderlijke belasting
De veranderlijke belasting is voor kantoorruimte bepaald in het NEN-1991 op 2,5 kN/m².
Totale belasting
Aan de hand van de permanente en de veranderlijke belastingen komen we op een
totaal van 8,95kN/m2, tabel 2.1. Omdat de belasting per vierkante meter is, moeten de
permanente en veranderlijke belastingen keer de breedte van de kanaalplaat gedaan
worden, de breedte is 1,2 meter. De waarde van de belasting berekenen we aan de hand
van tabel 2.2. De uiteindelijke belasting (BGT) bedraagt 10,74 kN/m.
Spanning
De vervorming treedt op door de massa van de opleggingen en de veranderlijke belasting.
veranderlijke belasting, er treedt dus elastische doorbuiging op. Echter zorgt het eigen
gewicht van de kanaalplaatvloer met de druklaag en afwerklaag voor kruip. De belasting
die we bij de totale belasting berekend hebben is in de BGT. Deze waarden worden
gebruikt bij de berekening van de doorbuiging u. Omdat de voor de u de belastingen
per strekkende meter willen berekenen (UGT), moeten de belastingen vermenigvuldigd
worden keer de veiligheidsfactoren (tabel 2.3).

Kanaalplaat dikte 260mm met constructieve laag van d=60mm
Overspanning

9

m

Breedte element

1,2

m

G (eigen gewicht)

382
3,75

kg/m2
kN/m2

I (traagheidsmoment)

1,45E+09

mm4

Zwaartepunt

128

mm

E (stijfheid)

53
5,30E+04

MPa
kN/m2

C53/65

4

Geïsoleerde kanaalplaatvloer
d=260 met constructieve
druklaag d=60mm

5

D

Berekening belasting
Permanente belasting
in KN/m2

Eigen
gewicht
Druklaag
Plafond
Installaties

3,75
1,70
0,50
0,50

Veranderlijk belasting in KN/m2
Totaal

3,75 KN/m²
KN/m²
KN/m²
KN/m²

9000 mm

2,7 KN/m²
2,50 KN/m²
8,95 KN/m²

Tabel 2.1
Belasting per strekkende meter kanaalplaatvloer
Permanent
Veranderlijke

breedte belasting per
Belasting
belasting meter
6,45 KN/m²
1,2 m
7,74 KN/m
2,50 KN/m²
1,2 m
3,00 KN/m
Totaal per
strekkende
meter
10,74 KN/m

C
7200 mm

Tabel 2.2
Afbeelding 2.30 - Overspanning vloer
q, belasting per meter
Permanent
Veranderlijke

Belasting
7,74 KN/m²
3,00 KN/m²

Veiligheidsfactor
1,2
1,5
q Totaal

q
9,29
4,50
13,79

Tabel 2.3

De permanente veiligheidsfactor bij een verdiepingsvloer is 1,2kN/m2
De veranderlijke veiligheidsfactor bij een verdiepingsvloer is 1,5kN/m2
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Moment, belasting per meter q
q
[KN/m]

L
M
[m] [KNm]
13,79 9,00 139,60

Om de spanning in de vloer te kunnen berekeken berekenen we eerst het moment M. Het
moment kan berekent worden aan de hand van de volgende formule (tabel 2.4):

Tabel 2.4

M
[KNm]

Weerstand W
Het weerstandsmoment hebben we ook nodig om de spanning te kunnen berekenen, deze
is niet gegeven (tabel 2.5).

I
[mm4]

Z
W
[mm]
[mm3]
1,45E+09
1,28E+02 1,13E+07

De doorbuigingen worden berekend met de formule ueind=(5/384) x (q x l4) / (EI), de
uitkomsten zijn te vinden in tabel 2.7.
Wanneer we kijken naar de waardes die uit de berekeningen komen van de spanning en
de doorbuiging zien we dat de kanaalplaatvloer ruimschoots voldoet aan de gestelde
eisen. Het is mogelijk om een dunnere vloer te kiezen, echter daar zijn ook nadelen aan
verbonden. Een daarvan is dat de geluidsweerstand per verdieping af zal nemen. Dit is
niet onderzocht en wordt daarom niet meegenomen in de optimalisatie van de constructie.

W
[mm3]
139,60

σ
[N/mm2]

1,13E+07

12,35

σ, max
[N/mm2]

<

53 Voldoet

Tabel 2.6

Tabel 2.5

De spanning kan dan gemakkelijk berekend worden. De maximale spanning van beton is
gelijk aan de cilinderdruksterkte van de aangenome betonwaardes. In dit geval is dus de
cilinderdruksterkte 53 MPa. In tabel 2.6 is de berekening te zien. Hierin is te zien dat de
spanning ruimschoots voldoet aan de eisen.
Doorbuiging
De vloer mag door de bijkomende belasting maximaal 0,002 x Lengte doorbuigen en
voor de totale belasting mag de vloer maximaal 0,004 x Lengte doorbuigen. Voor de
doorbuiging van de ligger wordt gerekend met de BGT. De lengte L is hierbij de lengte van
de ligger. De lengte is 5200mm. De doorbuiging van de ligger is te berekenen aan de hand
van twee belastingen, de veranderlijke belasting ubij of de totale belasting utot.

Spanning σ

Zakking u,bij
q
[N/mm]

L
[mm]
3,00

E
I
[N/mm2] [mm4]
9000 5,30E+04 1,45E+09

u
[mm]
3,33

u, max
[mm]

<

18 Voldoet

Zakking u,tot
q
[N/mm]

L
[mm]
10,74

E
I
[N/mm2] [mm4]
9000 5,30E+04 1,45E+09

u
[mm]
11,94

u, max
[mm]

<

36 Voldoet
Tabel 2.7
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THQ-ligger 320x8-290x30-500x15

2.4.2 THQ-ligger

In deze paragraaf volgt de berekening van de vervorming van de maatgevende ligger.
Voor de Matrix VI gebouw is dit de THQ-ligger 320x8-290x30-500x15.
Om de vervorming te berekenen, moeten eerst alle belastingen die op deze ligger berekend
en bepaald worden. In afbeelding 2.31 is er een schematische tekening gegeven waarop
te zien is hoe de vloeren afdragen op de ligger. Het belastingschema is bepaald van de
ligger die in het verlengde van de betonnen wanden ligt. Dit is de enige ligger die in het
vloeroppervlak van het gebouw aanwezig is. Alle vloeren en wanden steunen deels op
deze liggers. In tabel 2.8 volgen de berekeningen van de totale belasting op de ligger.
Deze zijn onderverdeeld in de permanente belasting en veranderlijke belasting.
Het is een ligger die rust op twee kolommen, met een totale overspanning van 7,20 meter.
De ligger moet een belasting opnemen van 4,50 meter aan de ene kant en 2,70 meter aan
de andere zijde van de ligger.
Het gaat hierbij om THQ-ligger oftewel een “hoed”-ligger. Gegevens voor deze berekening
zijn gehaald uit deze tabel: http://www.staalmeestersbv.nl/hoedliggers_tabellen_thq.
html

T
H
Q

320
290
500

mm
mm
mm

G (eigen gewicht)

170,6
1,67

Kg/m
kN/m

I (traagheidsmoment)

4,38E+08

mm4

W, el (elastische W)
W, pl (elastische W)

2,50E+06
2,91E+06

mm3
mm3

M,max (max. moment)

1031

kNm

V, max (max. dwarskracht)

1050

kN

E (stijfheid)

235

MPa
kN/m2

van staal algemeen 2,35E+05

Permanente belasting
in KN/m2

Veranderlijk belasting

Totale belasting
Aan de hand van de permanente en de veranderlijke belastingen komen we op een
totaal van 10,62kN/m2, tabel 2.8 Omdat de belasting per vierkante meter is, moeten de
permanente en veranderlijke belastingen keer de breedte van de kanaalplaat gedaan
worden, de breedte is 7,2 meter. Het eigen gewicht is al aangegeven per sterkkende meter.
De waarde van de belasting berekenen we aan de hand van tabel 2.9. De uiteindelijke
belasting (BGT) bedraagt 66,11kN/m.
Spanning
De belasting die we bij de totale belasting berekend hebben is in de BGT. Deze waarden
worden gebruikt bij de berekening van de doorbuiging u. Omdat de voor de u de belastingen
per strekkende meter willen berekenen (UGT), moeten de belastingen vermenigvuldigd
worden keer de veiligheidsfactoren, die gelijk zijn aan die van de kanaaplaat. (tabel 2.10).

kolom

4500 mm

C
Eigen gewicht
Druklaag
Plafond
Installaties
Vloer

1,67
1,70
0,50
0,50
3,75

1,67 KN/m
KN/m²
KN/m²
KN/m²
KN/m²

2700 mm

THQ ligger

6,45 KN/m²
2,50 KN/m²

in KN/m2
Totaal
belasting

B

10,62 KN/m²

Tabel 2.8
Belasting per strekkende meter THQ‐hoedligger
Eigen gewicht
Permanent
Veranderlijke

7

D

Berekening belasting

Permanente belasting
De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van de ligger, druklaag, afwerking
plafond, installaties en de vloer.
Veranderlijke belasting
De veranderlijke belasting is voor kantoorruimte bepaald in het NEN-1991 op 2,5 kN/m².

6

Belasting

1,67 KN/m²
6,45 KN/m²
2,50 KN/m²
Totaal per
strekkende meter

breedte
belasting
‐
7,2 m
7,2 m

Schijf met nokken

7200 mm

Afbeelding 2.31 - Overspanning THQ-ligger

belasting per meter
1,67 KN/m
46,44 KN/m
18,00 KN/m
66,11 KN/m

Tabel 2.9
q, belasting per meter
Permanent
Veranderlijke

Belasting

48,11 KN/m²
18,00 KN/m²

Veiligheidsfactor

q Totaal

1,2
1,5

q
57,74
27,00
84,74

Tabel 2.10

De permanente veiligheidsfactor bij een verdiepingsvloer is 1,2kN/m2
De veranderlijke veiligheidsfactor bij een verdiepingsvloer is 1,5kN/m2
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Moment, belasting per meter q
q
[KN/m]

L
[m]

M
[KNm]

84,74

549,09

7,20

Om de spanning in de ligger te kunnen berekeken berekenen we eerst het moment M. Het
moment kan berekent worden aan de hand van de volgende formule (tabel 2.11):
Zowel de spannings als maximale schuifspanning zijn gegeven van de ligger, met een
berekening kunnen we kijken of de ligger hieraan voldoet. De uitkomst is te vinden in
tabel 2.12. De maximale schuifspanning is 134 en uitkomst is 40,67. De ligger voldoet dus
ruimschoots aan de gestelde eisen.

Tabel 2.11

Spanning σ
M
[KNm]

W
[mm3]
549,09

Schuifspanning τ,d
V,d
[N]

A,lijf
[mm2]

τ,d
[N/mm2]

3,05E+05 7,50E+03

40,67

<

σ
[N/mm2]
2,50E+06

219,46

τ, max
[N/mm2]

<

σ, max
[N/mm2]
235 Voldoet

Tabel 2.13

134 Voldoet

Tabel 2.12

Het weerstandsmoment hebben we nodig om de spanning te kunnen berekenen, deze
is gegeven. De maximale spanning die toelaatbaar is in de type staal is 235 N/mm2.
Wanneer we het berekenen komen we uit op een spanning van 219,46 N/mm2 dit betekent
dat de ligger met een niet al te grote marge voldoet aan de maximale spanningseis (tabel
2.13).
Doorbuiging
De vloer mag door de bijkomende belasting maximaal 0,004 x Lengte doorbuigen. Voor
de doorbuiging van de ligger wordt gerekend met de BGT. De lengte L is hierbij de lengte
van de ligger. De lengte is 7200mm. De doorbuiging van de ligger is te berekenen aan de
hand van twee belastingen, de veranderlijke belasting ubij of de totale belasting utot.

Zakking u,bij
q
[N/mm]

De doorbuigingen worden berekend met de formule ueind=(5/384) x (q x l4) / (EI), de
uitkomsten zijn te vinden in tabel 2.14.
De uitkomsten van de berekende spanning en doorbuiging voldoen net aan de gestelde
grens. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat de juiste ligger gekozen is, het is niet
mogelijk een kleinere ligger te plaatsen. Met een kleinere THQ-ligger zouden de spanning
en doorbuiging te groot zijn.

L
[mm]
18,00

E
[N/mm2]
7200

I
[mm4]

2,10E+05 4,38E+08

u
[mm]
6,85

u, max
[mm]

<

28,8 Voldoet

Zakking u,tot
q
[N/mm]

L
[mm]
66,11

E
[N/mm2]
7200

I
[mm4]

2,10E+05 4,38E+08

u
[mm]
25,16

u, max
[mm]

<

28,8 Voldoet
Tabel 2.14
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Dakligger HE240A

2.4.3 Dakligger

De dakcontructie is één grote samenspel van verschillende soorten profielen. Voor de
analyse en berekening is er gekozen voor een HE240A profiel. Wanneer er gekeken wordt
naar de dakconstructie plattegrond is deze veelvuldig aanwezig. De ligger rust op twee
HE140A kolommen met een overspanning van 5200mm. De ligger moet een belasting op
nemen van 3,30meter aan de ene kant en 2,50 meter aan de andere kant.
Om de vervorming te berekenen, moeten eerst alle belastingen die op deze ligger berekend
en bepaald worden. In afbeelding 2.32 is er een schematische tekening gegeven waarop
te zien is hoe de belastingen afdragen op de ligger. In tabel 2.15 volgen de berekeningen
van de totale belasting op de ligger. Deze zijn onderverdeeld in de permanente belasting
en veranderlijke belasting.
Het gaat hierbij om een HE240A ligger oftewel een “I”-ligger. Gegevens voor deze
berekening zijn gehaald uit deze tabel: http://www.staticstools.eu/profil_HEA.
php?profil=HE240A&act=zobraz&lang=EN&je=0
Permanente belasting
De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van de ligger, plafondafwerking,
installaties en belasting van het dak.

b
h

240
230

mm
mm

G (eigen gewicht)

60,3
0,59

Kg/m
kN/m

I (traagheidsmoment)

7,76E+07

mm4

W, el (elastische W)
W, pl (elastische W)

6,75E+05
7,45E+05

mm3
mm3

Oppervlakte

7684

mm

Spanning
De belasting die we bij de totale belasting berekend hebben is in de BGT. Deze waarden
worden gebruikt bij de berekening van de doorbuiging u. Omdat de voor de u de belastingen
per strekkende meter willen berekenen (UGT), moeten de belastingen vermenigvuldigd
worden keer de veiligheidsfactoren, die gelijk zijn aan die van de kanaaplaat. (tabel 2.17).

5200

2

E (stijfheid)

235
van staal algemeen 2,35E+05

MPa
kN/m2
5400

Berekening belasting
Permanente belasting
in KN/m2

Veranderlijk belasting

4400

3000
6600

Eigen
gewicht
Druklaag
Plafond
Vloer *dak*

0,59
0,50
0,25
1,4

0,59 KN/m²
KN/m²
KN/m²
KN/m²
2,15
1,00

in KN/m2
Totaal
belasting

5000

5800

Afbeelding 2.32 - Overspanning HE240A

KN/m²
KN/m²
3,74 KN/m²

Veranderlijke belasting
De veranderlijke belasting is voor dak bepaald in het NEN-1991 op 1,0 kN/m².
Totale belasting
Aan de hand van de permanente en de veranderlijke belastingen komen we op een
totaal van 3,74kN/m2, tabel 2.15 Omdat de belasting per vierkante meter is, moeten de
permanente en veranderlijke belastingen keer de breedte van het belastingsveld gedaan
worden, de breedte is 5,8 meter. Het eigen gewicht is al aangegeven per sterkkende meter.
De waarde van de belasting berekenen we aan de hand van tabel 2.16. De uiteindelijke
belasting (BGT) bedraagt 24,37 kN/m.

4600

Tabel 2.15
Belasting per strekkende meter HE240A
Belasting
Eigen gewicht
Permanent
Veranderlijke

0,59 KN/m
2,15 KN/m²
1,00 KN/m²
Totaal per
strekkende
meter

breedte belasting
‐
5,8 m
5,8 m

belasting per meter
0,59 KN/m
12,47 KN/m
5,80 KN/m
18,86 KN/m

Tabel 2.16
q, belasting per meter
Permanent
Veranderlijke

Belasting
13,06 KN/m²
5,80 KN/m²

Veiligheidsfactor
1,2
1,5
q Totaal

q
15,67
8,70
24,37

Tabel 2.17

De permanente veiligheidsfactor bij een verdiepingsvloer is 1,2kN/m2
De veranderlijke veiligheidsfactor bij een verdiepingsvloer is 1,5kN/m2
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Moment, belasting per meter q
Om de spanning in de vloer te kunnen berekeken berekenen we eerst het moment M. Het
moment kan berekent worden aan de hand van de volgende formule (tabel 2.18):
Het weerstandsmoment hebben we ook nodig om de spanning te kunnen berekenen, deze
is gegeven. In tabel 2.19 is de uitkomst van de berekende spanning te zien.De maximale
spanning van een dakligger is 235 N/mm2 en de berekende spanning is 151,84N/mm2.
Deze voldoet dus ruimschoots aan de gestelde maximale waarde.
Doorbuiging
De vloer mag door de bijkomende belasting maximaal 0,004 x Lengte doorbuigen. Voor
de doorbuiging van de ligger wordt gerekend met de BGT. De lengte L is hierbij de lengte
van de ligger. De lengte is 5200mm. De doorbuiging van de ligger is te berekenen aan de
hand van twee belastingen, de veranderlijke belasting ubij of de totale belasting utot.

q
[KN/m]

L
[m]

M
[KNm]

24,37

102,49

5,80

Tabel 2.18

Spanning σ
M
[KNm]

W
[mm3]
102,49

σ
[N/mm2]

6,75E+05

151,84

σ, max
[N/mm2]

<

235 Voldoet
Tabel 2.19

De doorbuigingen worden berekend met de formule ueind=(5/384) x (q x l ) / (EI), de
uitkomsten zijn te vinden in tabel 2.20.
4

De uitkomsten van de berekende spanning en doorbuiging voldoen ruimschoots aan de
gestelde maximale waardes. Zoals al eerder te zien is in de dakconstructie zijn er meerdere
soorten profielen aanwezig. Het is dus mogelijk om een kleinere ligger te plaatsen. Wanneer
we dezelfde berekeningen zouden toepassen voor een HE200A of een HE220A zien we
dat de HE220A wel zou voldoen, maar de HE200 niet. De spanning zou binnen de marge
blijven, maar de totale vervorming wordt te groot.
De spanning voor een HE220A ligger zal 165,06N/mm2 < 235N/mm2. Ook de
vervormingen vallen ruim binnen de marges, echter de totale vervorming is wel kritiek. De
maximale vervorming is 0,004xL, dat is 20,8mm. De berekende totale vervorming komt uit
op 18,16mm.
Voor de HE200A ligger komt er een spanning van 217,28N/mm2<235N/mm2. Dit zou
betekenen dat de HE200A ligger de spanning aan kan. Echter voldoet de totale vervorming
niet. Deze is namelijk 26,52mm en de maximale vervorming is 20,8mm.

Vervorming u,bij
q
[N/mm]

L
E
[mm] [N/mm2]

8,70 5200

Vervorming u,tot
q
[N/mm]

u
[mm]

2,35E+05 7,76E+07 4,54

L
E
[mm] [N/mm2]

24,37 5200

I
[mm4]

I
[mm4]

u
[mm]

2,35E+05 7,76E+07 12,72

<

<

u, max
[mm]
20,8 Voldoet

u, max
[mm]
20,8 Voldoet
Tabel 2.20

Er zijn al veel HE220A dakliggers aanwezig, het is dus niet ondenkbaar dat in de toekomst
de HE240A liggers vervangen worden
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Fundering en windbelasting
15

F,w,dak

2.4.4 Fundering & windbelasting

De dwarskrahten die door de constructie lopen zijn afhankelijk van de windbelasting op de
gevel. Het is belangrijk om te weten welke grootte deze windbelasting heeft. Het gebouw
staat op het Sciene Centre van de UVA te Amsterdam. Het gebouw is 25 meter hoog en aan
de hand van bijlage 10 is te zien dat de windbelasting in dit gebied 0,90 kN/m2 bedraagt.

16

Opp, dak 2
11

Opp, oranje 5

Opp, blauw 5

12

F,w5

5

6
3

Opp, oranje 4

Opp, blauw 4
F,w4

5

6

Opp, blauw 3

Opp, oranje 3

3

F,w3

Voor de windbelasting geldt de formule: Fwind=Ax x Cej x q
Fwind

Windbelasting geveloppervlakte “x”

Ax

Oppervlakte van gevel “x” dat de kracht afdraagt naar de vloer

Cej

Windvormfactor, voor gebouwen met een rechthoekige plattegrond hebben is de waarde 0,8 aan de windzijde, 0,4 langs de lijzijde en 0,04 langs de wanden evenwijdig aan
de wind en het dak

q

5

6

Opp, blauw 2

Opp, oranje 2

3

F,w2

5

6
3

F,w1
7

B1

7

B1

7

B1

7

5

Opp, oranje 1

Opp, blauw 1
B1

B1

7

B1

7

B1

7

B1

B1

7

Om de windbelasting te kunnen berekenen is het oppervlak nodig van de gevel. Deze
zijn berekend in tabel 2.21 en 2.22. Het dakoppervlak is berekend aan de hand van de
formules Adak= driehoek + rechthoek --> 0,5xLxB + LxB --> 0,5x4,6x2,1 + 20x2,1
Met het oppevlak kunnen we de formule van de windbelasting invullen aangezien C een
constante is 1,2 (tabel 2.23 en 2.24)

10

De maximale dwarskrachten die deze palen op kunnen vangen is per zijde Vmax: 7x70 kN=
490 kN. Dit is kleiner dan de totale windbelasting van 540,57 kN. Dit betekend dat het niet
voldoet. Alle palen onder de poer zijn nodig om de krachten af te dragen.

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B1

7

B3

4

4

10

10

7200 mm

14400 mm

Afbeelding 2.33 - Geveloppervlak

Geveloppervlakten, aangegeven in de tekening met 'opp,blauw'
A
L
h
[m]
[m]
[m2]
Oppervlakte 1
14,4
4,2
60,48
Oppervlakte 2
14,4
4,2
60,48
Oppervlakte 3
14,4
4,2
60,48
Oppervlakte 4
14,4
4,2
60,48
Oppervlakte 5
14,4
4,2
60,48
Dakoppervlak
46,93

Geveloppervlakten, aangegeven in de tekening met 'opp,oranje'
A
L
h
[m]
[m]
[m2]
Oppervlakte 1
7,2
4,2
30,24
Oppervlakte 2
7,2
4,2
30,24
Oppervlakte 3
7,2
4,2
30,24
Oppervlakte 4
7,2
4,2
30,24
Oppervlakte 5
7,2
4,2
30,24
Dakoppervlak
0

Tabel 2.21

De totale windbelasting kan berekend worden door de twee waardes bij elkaar op te
tellen. 377,28 + 163,30 = 540,57 kN
De aantal funderingspalen per gestorte poer verschillen. Onder de liftschacht zijn het 18
palen. Voor het geveldeel wat berekend is gaat het om één poer. Deze poer staat niet
onder lift-kern maar onder het trappenhuis. Daar staan in totaal 14 funderingspalen onder.
7 aan beide zijden.

7

1

stuwdruk die afhangt van de gebouwhoogte en de plek in Nederland. Bepaald uit NENEN 1991 1-1-4.

De geveloppervlak per vloer en per stabiliteitswand wordt bepaald aan de hand van
afbeelding 2.33.

4200
mm

A
[m2]
1
2
3
4
5
dak

60,48
60,48
60,48
60,48
60,48
46,93

C,ej
[]

Tabel 2.22v

A
[m2]

q
F,wind
[KN/m2] [KN]
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Totaal

65,32
65,32
65,32
65,32
65,32
50,68
377,28
Tabel 2.23

1
2
3
4
5
dak

C,ej
[]
30,24
30,24
30,24
30,24
30,24
0

q
F,wind
[KN/m2] [KN]
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Totaal

32,66
32,66
32,66
32,66
32,66
0,00
163,30
Tabel 2.24

De dwarskracht per paal kan berekend worden door het verschil te nemen tussen de Vmax
en Fwind,totaal delen door de aantal palen. 50,57kN delen door 14 palen. Dit betekent dat er
3,61kN per paal aan trek is.
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Geveloppervlakte (grootste gevel)
h
4200 6
25200
b
7200 6
43200
A
1088640000

25,2
43,2
1088,64

2.4.5 Scheefstand

In het midden van het gebouw bevindt zich een kern die onder andere de horizontale
belastingen afdraagt naar de fundering. De schachten die verticaal door het gebouw gaan,
zijn omgeven door stijve betonnen wanden die loodrecht staat op de lange gevel van het
gebouw. Deze wanden werken als een schorende constructie en taan op de begane grond
ingestort in een laag (poer) in het werk gestort beton van 600mm dik.

Tabel 2.25

Q wind

Onder deze lagen beton staan funderingspalen, die onder een hoek staan van 2,9 graden.
Hierdoor kunnen ze een horizontale belastin van 70kN per paal opnemen.
De totale oppervlakte is 1088,64m2. Dit is berekend in tabel 2.25 waar het oppervlak voor
de grootste gevel berekend is. Voor de windbelasting wordt een waarde aangehouden
van 0,98 kN/m2., dus de totale belasting op de gevel is 1088,64 x 0,98 = 1066,67 kN.
Er wordt vanuit gegaan dat de belasting gelijkmatig verdeeld is (afbeelding 2.34) over
de gehele gevel. Per meter hoogte is dit dus 1066,67/25,2 = 42,34 kN. Dit wordt over 4
wanden (afbeelding 2.35) verdeeld, dus per schijf is er een belasting van 10,58 kN/m.
Voor het berekenen van de scheefstand van de top van de wanden (scheefstand van de
schorende constructie) wordt de kern gezien als een ingeklemd element met een lengte van
L = 25,2meter (afbeelding 2.36). De uitwijking aan de top is te berekenen met de formule
(1/8) * (ql4) / (EI). De uitwijking w blijkt 18,74mm te zijn. De norm is 1/500 * hoogte van
gebouw, dus 1/500 * 25200 = 50,4 mm. De schorende constructie voldoet dus ruimschoots
aan de norm.
Bij deze wanden kan natuurlijk ook gekeken worden naar de sterkte, Het is vooral interessant
of er trekspanningen in kunnen optreden.

Afbeelding 2.34 - Windbelasting

4

3

2
1

Afbeelding 2.35 - Wanden aantal betonnen kern

De spanning die ontstaat ten gevolge van het moment (door de horizontale belasting),
veroorzaakt zowel trek als drukspaning. Een spanning ten gevolge van de normaalkracht
kan de trekspanning verminderen.

Dwarskracht

Moment

Een berekening van de normaalkracht is te vinden in afbeelding 2.37. De normaalkracht is
massa van het beton * de inhoud van de kern = 763,9 kN. Deze zorgt voor de drukspanning
N/A = 763885/1287500 = 0,59 N/mm2.

Afbeelding 2.36 - Inklemmend moment

Het moment in de kern ten gevolge van de windbelasting is M = 1/2 * ql2 = 3429,2E+06
Nmm.
De spanning is dus M/W = 3,10 N/mm2.

Afbeelding 2.37 - Berekening Normaalkracht
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1

2

7200

3

7200

4

7200

7200

5

7200

6

1

7

7200

4

7200

7200

5

7200

6

7

7200

5400

C

5400

C

B

B

Legenda

Legenda

kanaalplaat

kanaalplaat

prefab beton kolom (alleen op druk)

prefab beton kolom (alleen op druk)

prefab beton wand-element (alleen op druk)

9000

Uit de berekeningen blijkt dat de ligger voldoent aan de maximale normen. Wanneer er
gekeken wordt om een kleinere THQ-ligger te gebruiken, blijkt dat de maximale waardes
overschreden worden. Daarnaast zou een grotere ligger juist duurder zijn, dit zorgt weer
voor economische problemen.

3

7200

D

9000

THQ ligger (afbeelding 2.38)

2

7200

9000

D

9000

2.5 Conclusie

prefab beton wand-element (alleen op druk)

THQ-hoedligger

THQ-hoedligger

A

A
Liftschacht

Ventilatieschacht

Ventilatieschacht
Trappenhuis

Liftschacht

Prefab wand-element 250mm dik

Ventilatieschacht
Trappenhuis

Prefab wand-element 250mm dik

THQ-hoedligger 320x8-290x30-500x15

Prefab kolom-element 350x350 mm

THQ-hoedligger 320x8-290x30-500x15

Prefab kolom-element 350x350 mm

Afbeelding 2.38 - Overspanning THQ-ligger

Kanaalplaatvloer

Ventilatieschacht

Afbeelding 2.39 - Overspanning vloer

Bij zowel de berekeningen van de spanningen als van de doorbuiging voldoet de
kanaalplaatvloer ruimschoots aan de maximale normen. Het zou dus mogelijk kunnen zijn
om voor een dunnere vloer te kiezen. Het gebouw dient deels als laboratium. Er zullen
verschillende soorten installaties geplaatst zijn in en rondom het gebouw. een laboratium.
De reden voor de 260mm vloer zou kunnen zijn vanwege de geluidswerende werking van
een dikkere vloer.

Dakligger (afbeelding 2.40)

De uitkomsten van de berekende belating en doorbuiging voor de dakligger voldoen
ruimschoots aan de maximale normen. Zoals te zien is op de dakconstructie is er veel variatie
in de gebruikte profielen. Het is dus mogelijk om een kleinere ligger toe te passen. Tijdens
de onderzoek naar de liggers HE200A en HE220A bleek de HE200A niet te voldoen. De
spanning zou nog binnen de toegestande marge zijn, maar de totale vervorming wordt te
groot.

1

2
7200
4600

3

4

7200
3000

6600

7200
5000

5

6

7200
5000

7200
5000

4300

1

7
3500

7200
4600

4600

6600

4
7200
5000

5

6

7200
5000

7200
5000

4300

7
7200

4300

3500

4600

4600

3800

5200

3800

5200
5400

B

5400

C

23400

C

23400

3
7200

3000

D
4600

D

Voor de HE220A ligger is dit anders. Daar vallen alle waardes positief uit. Er zijn al veel
HE220A liggers aanwezig, het is dus niet ondenkbaar dat in de toekomst de HE240A
liggers vervangen worden door de HE220A liggers.

2

7200
4300

B
Legenda

HE180A liggers

5400

5400

In afbeelding 2.41 is een conclusietekening te zien van de bevindingen van het dak. Het
dakstramien ontbreekt, het ontleent zich aan de afmetingen van het sedumdak en de
uitsparingen. De ruimte tussen de sparingen is in drie gelijke lengtes verdeeld.

HE200A liggers

HE200A liggers

HE240A liggers

HE240A liggers

A

kruisliggers
K200x100x8 liggers

Afbeelding 2.40 - Overspanning dakligger

3800

K100x100x6 liggers
4600

3800

K100x100x6 liggers
4600

Dakconstructie (afbeelding 2.41)

Legenda

HE180A liggers

kruisliggers
K200x100x8 liggers

A

Afbeelding 2.41 - Overspanning vloer
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Functieverandering

Wanneer we kijken naar de draagconstructie zien we dat deze zeer systematisch
opgebouwd is. Aan de hand van prefab-elementen is de gehele constructie opgebouwd
en vastgezet. Doordat er in het midden twee zeer aanwezige kernen zijn, waar aan de ene
kant een lift en aan de andere kant een trappenhuis gevestigd zijn is het zeker mogelijk om
de functie van het gebouw aan te passen. Rondom de kernen is er genoeg ruimte om de
ruimtes anders in te delen.
Deels maken de gebruikers van het gebouw hier al gebruik van aan de hand van
systeemwanden die geplaatst zijn op verschillende verdiepingen. Met systeemwanden kun
je de ruimtes groter of kleiner maken. Dit heeft nauwelijks betrekking op de draagconstructie.
Uitbreiding is echter lastig. Het gebouw is zo opgebouwd dat alle elementen elkaar nodig
hebben om zo te blijven staan. Wanneer er bijvoorbeeld halverwege het gebouw een extra
uitbouw gebouwd zou worden, moeten de kolommen die daar aanwezig zijn aangepast
worden. Er zullen extra nokken aan de kolommen bevestigt moeten worden. Deze zullen
niet zo sterk vastzitten als de nokken die in de prefab-elementen zitten bij de bouw.

Verbeteringen

Tijdens de inventarisatie van het gebouw zijn er geen rare constructie-elementen
gevonden. Behalve het dak. Het dak bestaat uit zoveel verschillende profielen, dit zou ook
in minder verschillende profielen gebouwd kunnen worden. Echter, heeft dit nut, is het een
toegevoegde waarde? Naar mijn inzien zit het gebouw goed in elkaar.
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3. Bouwconstructie
Het derde onderdeel van de analyse is het vakgebied bouwconstructie. Voor dit onderdeel
zal er onderzoek gedaan worden naar de detaillering van het hele gebouw. Met bijzondere
aandacht voor connectie punten, knopen en verbindingen. Dit zal worden geanalyseerd en
bekritiseert. Deze analyse gebeurt met zowel scematische 2D tekeningen als 3D tekeningen
en de gegeven detaillering.
Deze subcategorieën is verdeeld in

3.1 Inventarisatie
		Ontsluiting

3.7 Specefieke details

		Hypothese

3.9 Zwakke punten Sterke punten

1
		Schachten
2
		Vluchtwegen
3
		
Dragende en scheidende elementen
4
		
HWA en afschot
3.8 Story board
		Zonwering
Story board
3.2 Bouw methode
		Story board

3.3 Opbouw paketten
		Dak

Zwakke punten
Sterke punten

		Gevel
		Verdiepings vloer
		BG vloer
		Binnenwand

3.4 Monster analyse
		Monster Analyse
3.5 Gevelfragment
		Gevel Fragment
		

Opbouw gevel fragment

3.6 Principe details
		Dakrand
		Vloer rand
		Bouwmuur

		Verdieping
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3.1 Inventarisatie
Het matrix VI gebouw is opgebouwd uit verschillende prefab-elementen. Rond deze
stabile kern zijn de ruimtes ingevult. De inventarisatie van de; Schachten, Vluchtwegen,

Dragende en scheidende elementen, HWA en afschot en Zonwering zullen
hier worden weergeven.
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D

C

B

A

Ontsluiting

25650
25650
9000

5400

9000

175425

600

1

6301
. 14

6301
. 14

P

P

880

1905

880

6301
. 14

6301
. 14

600

600

7200
4995

-0 +P

x60

5295

4995

700

400

700

2

1340

1340

1518

B 202

840

6075

7200
5460

3103

250 475
10

10

3

1040

1150

1040

250
2485

2135
4263

7200
1040

1040

738

738

1588

1888

1588

300

300

43200

4

?

P

2800

3400

De omsluiting van het gebouw loopt in groten
lijnen rond de stabiele kern in het gebouw op
elke verdieping het zelfde. Rond de kern loopt
een gang in de lengte van het gebouw met
aan de buiten kant lab. ruimtes. Met aan de
uiterste einden flexibele kantoor/lab ruimtes.
Deze openen allemaal naar de centrale gangen rond de kern die naar de trapgaten en lift
lopen.

5775
1340

1040

7200

1885

P

opstorting 50 mm

P

250

3060

6

1040

1175

135

-0 +P

5
1075
250

3625

1550

P

7200

250 500

P

7200

1040

1040

995
840

2835

1000

dm: 880

300

6
7200

7
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B 202

Schachten

Trap gat
Schachten
Doorsnede B4202

Techniek
schacht

achter het trap gat, is
een techniek schacht
aan gebracht, waar
alle klimatologische
stystemen verbonden

Entree partij

36

et entree opend in
een atrium dat door
getrokken word in
het trap gat, en de lift
schacht.

Schachten
Doorsnede B4201
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Vlucht wegen

De vlucht route van verdiepingen van het
Matrix VI gebouw loopt grotendeels naar de
centrale trappenhuizen toe. Deze vluchtwegen worden grotendeels vrijgehouden door
de vulchtwegen op de begane grond. Op de
begane grond lopen de vluchtwegen beiden
langs de een extra weg gewerkte nooduitgand naast de hoofd uitgang en langs de
gebruikelijke nooduitgangen.

9000

D

Principe Vluchtroute
Doorsnede B4202

opstorting 50 mm

175425

880

600

4995

600

4995

700

1340

1518

840

3103

10

1040

10

1040

2485

1040

738

1040

738

1588

300

2800

1340

1885

1040

135

3625

1040

995

840

1000

C
6301
. 14

6301
. 14

?

5400

25650
25650

6

B 202

-0 +P
6301
. 14

6301
. 14

1905
600

880

5295

400
700

6075
1340

250 475
5460

1150

250

2135
4263

1888

5775

1588

3400

250
1040

1175

1075

3060

250

1550

250 500
7200

1040

2835
300

9000

300

dm: 880

B

A

43200
7200

1

7200

2

7200

3

7200

4

7200

5

7200

6

7

B 202

Schachten
Doorsnede B4201
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D

5400

C

B

A

D

C

B

A

25650

25650
9000

9000

9000

5400

9000

1

1

7200

7200

Dragende
en
scheidende
elementen

2

2
B 202

B 202

7200

7200

3

3

7200

7200

4

4

7200

7200

5

5

7200

7200

6

6

7200

7200

7

7

BG Draagende en scheidende elementen

1ste etage Draagende en scheidende elementen
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B 202

B 202

HWA en Afschot
schaal
bestek

1:5

B4_202_01

afs chot 16mm/m1

afs chot 16mm/m1

afs chot 16mm/m1

afs chot 16mm/m1

schaal
bestek

1:5

1:5

afs chot 16mm/m1

afs chot 16mm/m1

1:5

afs chot 16mm/m1

schaal
bestek

afs chot 16mm/m1

B4_202_06

afs chot 16mm/m1

1:5

1:10

B4_201_12
afschot 16mm/m1

schaal
bestek

schaal
bestek

afschot 16mm/m1

In de dak goot is ook een afschot aanwezig, de dakgoot
bevind zich aan het einde
van het schuinen sedum dak
deze is niet gespecificeerd.

B4_202_06

afs chot 16mm/m1

schaal
bestek

1:5

B4_202_06

afs chot 16mm/m1

schaal
bestek

schaal
bestek

afs chot 16mm/m1

Het afschot is voornamelijk
aanwezig op het platte dak.
Het platte dak loopt vanB4_202_01
uit
het midden schuin af. Dit
word gedaan met een variable dak isolatie laag (variabel van 0 extra t/m 120mm)
en is voorzien van een noodstord aan de zuid kant.

aan name

B4_202_01

1:10

B4_201_12
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Zonwering
Ector Hoogstad Architecten
Postbus 818 3000 AV Rotterdam
T +31 (0)10 4402121
F +31 (0)10 4402100
info@ectorhoogstad.com
www.ectorhoogstad.com

schaal
bestek

1:10

B4_201_12

Ector Hoogstad Architecten
Postbus 818 3000 AV Rotterdam
T +31 (0)10 4402121
F +31 (0)10 4402100
info@ectorhoogstad.com
www.ectorhoogstad.com

1397
Matrix 6 Amsterdam Science Park

opdrachtgever
Matrix Innovation Center
19.05.2011
gewijzigd

schaal
bestek

1:5

B4_202_02b

1397
Matrix 6 Amsterdam Science Park

opdrachtgever
Matrix Innovation Center

Legenda Details
Doorsnede B4202

19.05.2011
gewijzigd

schaal
bestek

1:5

B4_202_02a
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3.2 Bouw methode hypothese

Bouw rijp maken
Bouwraam uitzetten
fundering
BG vloer, --> Kolommen --> Borstwering x4
Verdiepings vloer kanaal platen x4
Staal constructie
Isolatie dakbedekking gevels
Binnen wanden dekvloer installaties
																	Bouwconstructie		Groep 1.6		BK3TE4		6 november 2014
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Story board gevel detail (hypothese)
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3.3 Bouw methode hypothese

Dak

Functie

Isolatie waarde

Afwerking

R: 0.25

Waterkerende laag

Waterkering

Nvt

Isolatie 150mm

Isolatie

R: 3.65

Multiplex 15mm

Bekisting

R: 0.09

Stalen dak platen

Draagconstructie Nvt

Staal constructie

Draagconstructie Nvt

Sedum dak
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Gevel
1ste t/m 4de verdieping

Thermo wood
Houten achter constructie
Staal constructie
Water kerende laag
Isolatie

Functie

Isolatie waarde

Afwerking

R: 0.42

Draagconstructie

Nvt

Waterkering

Nvt

Isolatie

R: 3.17

Zonwering
Aluminiuim vliesgevel
Stelkozijnen
Prefab betonnen borstwering 200 Draagconstructie
dubbele beglazingR: 1
(SGG climaplus coollite xtreme)

Staal constructie

Draagconstructie

Nvt
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Verdiepings vloer
verdiepings vloer

Functie
Vloer afwerk

Afwerking

Afwerking

Isolatie waarde
Nvt

Cement dekvloer 50mm
Druk laag 60mm

Samen voeging en invulling tussen kanaalplaten

Kanaal plaat 260mm

Overspanning
Draagconstructie

Systeem board (verlaagd plafond)
Houten kantlatten

Afwerking

R: 1.3

Nvt
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BG vloer

Vloer afwerk

Functie

Isolatie waarde

Afwerking
Afwerking

Nvt

Draagconstructie

Nvt

Cement dekvloer 50mm
Druk laag 60mm

Samen voeging en invulling tussen kanaalplaten

Kanaal plaat 260mm

Draagconstructie
Overspanning

R: 1.3

Isolatie 110 mm

Isolatie

R: 2.68
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Binnen wand

Functie
gipskarton plaat voorzien van staal plaat
isolatie in kern
gipskarton plaat voorzien van staal plaat

Bekisting

Isolatie waarde
Nvt

Isolatie

R: 1.95

Afwerking Bekisting

Nvt

Houtvezelbeplating
Waterkerende folie <Houten regel werk

Afwerking
Draagconstructie
Waterkering

Isolatie met dampremmende laag

Isolatie

R: 4.88

Kalk zand steen 120mm

Draagconstructie

R: 0.24

Staalplaat
Kern deur
Staalplaat

systeem wand van melkglas
stalen profiel
																	Bouwconstructie		Groep 1.6		BK3TE4		6 november 2014
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3.4 Monster Analyse

Alternatief
Tropisch hard hout
Duurzaamheids klasse I
Geen locaal product
relatief duur

Product info
Thermo hout
Zeer hoge duurzaamheids klasse I/II
Laag evenwicht vochtigheid gehalte (werkt en splijt minder)
Weer bestendig
Weinig last van hout rot
Makkelijk schoon te maken
Locale hard of naald hout
Ook word er door de levenrancier aangehouden dat
thermo hout een 25% betere geluid wering en 30%
vuurbestendiger is als onbehandelt hout.
Thermo hout is een effectieve en verantwoorde houte gevel bekleding. Door de
locale productie en hoge duurzaamheids klasse is het een goede keuze voor de
gevel bekleding.

Tropisch hard hout zou het best werkende alternatief voor
thermo hout zijn. Deze hoevel zeer geschikt voor buiten
gevel bekleding is gebonden met hoge productie kosten.
Bijden voor het vervoer en het verwerken van het hout. Dit
leid tot een minder duurzaam en vervangbaar product. Dit
maakt thermo hout een betere optie

Alternatief
Chemisch gemodificeerd hout.
Locale houtbron
Tropisch hard hout zou het best werkende alternatief voor
thermo hout zijn. Deze hoevel zeer geschikt voor buiten
gevel bekleding is gebonden met hoge productie kosten.
Bijden voor het vervoer en het verwerken van het hout. Dit
leid tot een minder duurzaam en vervangbaar product. Dit
maakt thermo hout een betere optie
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BG Draagende en scheidende elementen

3.5 Gevelfragment

9000

D

370

5400

25650

C

B 202

630

9000

B

A

7200

1

7200

2

7200

3

7200

4

7200

5

7200

6

7

4200
4200

1000

1900

4200

4200

2600

B 202

A

3

4
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Gevel fragment
25

25

17

10

10

16

16
26 Systeem plafond
25 Systeem binnen wanden

21

D

9000

23 Luchtkanalen en afzuig installaties

BG Draagende en scheidende elementen

24 Elektra en data montage

22

18

11

C

5400

21 gevel afwerking

12
23

22 Lamellen

20

25650

13

19

B 202

B

20 houten regelwerk

9000

14

A

15

19 Isolatie

7200

1

26
4200

10

24
14

9

14 Cement dekvloer
13 Druklaag gestort

18

16

12 Kanaal plaat vloer
21

11 Prefab worstwering
10 Betonnen prefab kolom

6
17

17

4200

7

15 Stelblok kozijn

20

15

26

7200

6

16 Vliesgevel kozijn gemonteerd

15

7

23

7200

5

17 Glas gemonteerd

22

19

8

7200

4

18 Staal constructie gemonteerd
22

16

7200

3
B 202

16

17

7200

2

24
5

14

4

9 Druklaag gestort

16

8 Kanaal plaat vloer

15

7 Prefab borstwering
6 Betonnen prefab kolom

3

2

5 Druklaag

1

4 Kanaalplaat vloer BG
3 Funderen
2 Isolatie
1 Ontgraven

A
6

16

16
17

6
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3.6 Principe details

Dakrand

Koude brug

Stalen dakplaten

Waterkerende laag
Isolatie (ongespecifeerd)

Multiplex

Montatie methode niet
gespecificieerd.
Waarschijnlijk schoeven (boven)
Bouten Onder

Isolatie (ongespecifeerd)

Console Staal

Tussen multiplex constuctie,
vastgehouden doorstaal profiel

Stalen
ophang systeem
hangt aan Console

Moment vaste verbinding
Bevestigd aan borstwering
met schroeven

Staal profiel

Bevestigd met bouten

Thermo hout
Bekleding

Waterkerende laag

Stalen Draag constructie
Draagt dak

Houte achter constructie
bevestigd aan stalen
ophang systeem

Prefab Betonnen borstwering
Cement dekvloer
Druklaag

Isolatie (ongespecifeerd)
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Verdieping
Prefab Betonnen borstwering
Cement dekvloer
Druklaag

Isolatie (ongespecifeerd)
Waterkerende laag

Stalen
ophang systeem
hangt aan Console

Console Staal

Kanaalplaat vloer

Bevestigd aan borstwering
met schroeven

Kolom flens
Betonkolom

Staal profiel

Bevestigd met bouten

Systeem Plafond
gemonteerd op een
stalen regel systeem

Thermo hout Bekleding

Houte achter constructie
bevestigd aan stalen
ophang systeem

SGG climaplus Cool-lite xtreme
(dubbele beglazing)

Stalen profiel gemonteerd
aan borstwering houd
kozijn omhoog
bevestigd met bouten
(gesioleerd rondom)

Aluminium vlies gevel kozijn
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Vloerrand BG

SGG climaplus Cool-lite xtreme
(dubbele beglazing)

Aluminium vlies gevel kozijn
Betonkolom

Stalen profiel gemonteerd
aan fundering houd
kozijn omhoog
bevestigd met bouten

Vloer goot

(kabel wegwerking)

Kanaalplaat vloer

HWA
Waterkerende laag

Isolatie (ongespecifeerd)

Cement dekvloer

Stel Blokjes

Isolatie (ongespecifeerd)
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Stramien Bouw muur

Metalstudwand

Staal profiel bevestigd met schoeven

Akostische kierdichting

Prefab betonnen kolom

SGG climaplus Cool-lite xtreme
(dubbele beglazing)
Zonwering (type 1)

staal profiel
bevestigd met bouten

Zonwering (type 2)

Vliesgevel met Kliklijsten
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3.7 Specifieke details

Zonwerdende Lamellen

De gevel word van te veel zon
beschermt door verticale gekleurt
Metaglazen lamellen, op een vaste
positie 45° aan de oostgevel
en 60° aan de west gevel

Kabel goot verticaal

isolatie (ongespecifeerd)

De kabel goot word verticaal
langs de kolom omhoog gebracht

De wand is extra geisoleerd
om de installatie ruimte klimatologisch te
scheiden van de rest van de constructie

Binnenwand

De binnenwand is opgebouwt
uit Kalkzandsteen en is afgewerkt
met een stuclaag.

Buitenwand

De buitenwand is opgebouwt
uit Houtvezelbeplating,
waterremende folie, isolatie
en een dampremende folie

B4_101_01

Binnen systeem wand

B4_101_02

Binnen wand

vide

Verdieping 1 t/m 4

B4_100_01

B4_100_02

Kozijn

Op de verdiepingen worden
grotendeels van de ruimtes
gescheden door systeemwanden

Deze is opgebouwd uit
tweezijdig stalen plaat
verlijmt op een glaswolle
kern en is aan de kolom
bevestigt. In plaats van de
vliesgevel met akoestische
kierdichting

Kozijnen met vestijvings ribben
zijn aan gebracht inplaats van de
kliklijst kozijnen toegepast op de
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eerste verdieping
Begane grond

B4_201_12

Koude bruggen

Vloer afwerking

De extra staal constructie
aangebracht voor het dak
zorgt voor een assortiment
van nieuwe koudebruggen.
Aangezien er een reeks
stalen liggers door de
isolatie heen moeten langs
de lengte van de gevel, zowel
in het gedetaillerde vlak als
erboven.

B4_201_13

Legenda Details
Doorsnede B4201

B4_201_

De vloer afwerking is helemaal doorgetrokken
tot tegen de borstwering, inplaats van de ingestorte
variant te zien in het standaard detail.

Staal constructie

De staal constructie word
abrubt beindigt om ruimte
te maken voor de dak goot
verder word dezelfde staal
constructie gebruikt

HWA

HWA loopt naar binnen,
geen beredenering
beschikbaar.
Waarschijnlijk ter
bescherming gevel bekleding
hergebruik (grijswater,koeling)
maar veroorzaakt een koude
brug als het niet geisoleerd is

Opzetblok

Dit kozijn word opgezet op
een houten balk om
koudebruggen tegen te gaan,
Kozijn
tegenover de ingepakte stale
Er is geen vlies gevel hier toegepast profielen gebruik op de
dit kozijn kan geopend worden
begane grond

Noodstort

Een noodstrot is toegepast als
eenige plek op de dakrand
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B4_101_01

B4_101_02

Zonwerdende Lamellen

De gevel word van te veel zon
beschermt door verticale gekleurt
Metaglazen lamellen, op een vaste
positie 45° aan de oostgevel
en 60° aan de west gevel

vide

Kabel goot verticaal

De kabel goot word verticaal
langs de kolom omhoog gebracht

Verdieping 1 t/m 4

B4_100_01

B4_100_02

Begane grond

isolatie (ongespecifeerd)

De wand is extra geisoleerd
om de installatie ruimte klimatologisch te
scheiden van de rest van de constructie

Binnen systeem wand
Binnenwand

De binnenwand is opgebouwt Binnen wand
uit Kalkzandsteen en is afgewerkt
Deze is opgebouwd uit
met een stuclaag.
tweezijdig stalen plaat

Buitenwand

De buitenwand is opgebouwt
uit Houtvezelbeplating,
waterremende folie, isolatie
en een dampremende folie

Kozijn

Op de verdiepingen worden
grotendeels van de ruimtes
gescheden door systeemwanden

verlijmt op een glaswolle
kern en is aan de kolom
bevestigt. In plaats van de
vliesgevel met akoestische
kierdichting

Kozijnen met vestijvings ribben
zijn aan gebracht inplaats van de
kliklijst kozijnen toegepast op de
eerste verdieping
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Staal constructie

Verticaal en horizontale
elementen toegevoed
om overstek te overkappen

Staal constructie

Extra isolatie

Om overstek mogelijk
te maken extra staal
constructie toegevoegd

Om de koudebrug te
verminderen is er een
multiplex en isolatie die
aansluit op het einde
van de betonnen borstwering

HWA

HWA loopt naar binnen,
geen beredenering
beschikbaar.
Waarschijnlijk ter
bescherming gevel bekleding
hergebruik (grijswater,koeling)
maar veroorzaakt een koude
brug als het niet geisoleerd is

Noodstort

Een noodstrot is toegepast als
eenige plek op de dakrand

B4_201_07
B4_201_12

schaal
bestek

1:5

B4_201_07
																	Bouwconstructie		Groep
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3.8 Story board

De bouwgrond word bouwrijp gemaakt. En het bouwraam
word uitgezet

De fundering word gestort

Stabiele kern word op de vloer van de Begane grond opgezet.
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Bouw methode story board
Draagkolommen Begane grond worden opgezet

Borstwering word bevestigt op de kolomen van de Begane
grond

Vloer van de eerste verdieping word opbeboud uit kanaalplaten die van de borstwering naar de stabile kern
overspannen.
Deze word voorzien van een druklaag.
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Bouw methode story board
Stabiele kern word op de vloer van de eerste verdieping
opgezet.

Draagkolommen eerste verdieping worden opgezet

Borstwering word bevestigt op de kolomen van de eerste
verdieping
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Bouw methode story board
Vloer van de tweede verdieping word opbeboud uit kanaalplaten die van de borstwering naar de stabile kern
overspannen.
Deze word voorzien van een druklaag.

Stabiele kern word op de vloer van de tweede verdieping
opgezet.

Draagkolommen derde verdieping worden opgezet
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Bouw methode story board
Borstwering word bevestigt op de kolomen van de derde
verdieping

Vloer van de derde etage word opbeboud uit kanaalplaten
die van de borstwering naar de stabile kern overspannen.
Deze word voorzien van een druklaag.

Stabiele kern word op de vloer van de derde etage opgezet.
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Bouw methode story board

Draagkolommen vierde verdieping worden opgezet

Borstwering word bevestigt op de kolomen van de vierde
verdieping

Vloer van de vierde verdieping word opbeboud uit kanaalplaten die van de borstwering naar de stabile kern
overspannen.
Deze word voorzien van een druklaag.
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Bouw methode story board
Stabiele kern word op de vloer van de vierde etage opgezet.

Draagkolommen vijfde verdieping worden opgezet

Borstwering word bevestigt op de kolomen van de vijfde
verdieping
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Bouw methode story board
Vloer van de vijfde verdieping word opbeboud uit kanaalplaten die van de borstwering naar de stabile kern
overspannen.
Deze word voorzien van een druklaag.

Stabiele kern word op de vloer van de vijfde etage opgezet.

Stalen dak draag constructie word op de vloer van de vijfde
verdieping geplaatst.
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Bouw methode story board

Stalen dakplaten worden op de stalen draag constructie
gemonteerd.

Stabiele kern word op de vloer van de vijfde etage opgezet.

Stalen dak draag constructie word op de vloer van de vijfde
verdieping geplaatst.
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Bouw methode story board
Stalen dakplaten worden op de stalen draag constructie
gemonteerd.

Stabiele kern word op de vloer van de vijfde etage opgezet.

Stalen dak draag constructie word op de vloer van de vijfde
verdieping geplaatst.

																	Bouwconstructie		Groep 1.6		BK3TE4		6 november 2014

68

B4_201_07

3.9 Zwakke punten

Isolatie
Koude bruggen

schaal
bestek

1:10

Er zijn een aantal kouden bruggen
te vinden in de details. Deze worden
voornamelijk veroorzaakt door de staal
dak draagconstructie voornamelijk bij
de zuid gevel. Het overstek maakt het
noodzakelij om die overspanning te
over bruggen, de stallen liggers boren
alleen door de isolatie heen, en creëren collectief een behoorlijke koude
brug. Dit had kunnen worden voorkomen door de staalconstructie warm te
houden door bijvoorbeeld de isolatie
boven op het overstek door te trekken

Isolatie gebruikt word niet gespecificeerd in de bouw constructie, dit kan ernaar lijden
dat een ongeschikte isolator
word gekozen op de bouwplaats en de gewenste Rc
waarde niet

schaal
bestek

1:5

B4_202_06

B4_201_12

HWA

Het HWA is, slecht gedefinieerd, over
bijna de gehele gevel word het naar
binnen geleid, voor een ongespecificeerde reden, of word soms niet gedetailleerd.

schaal
bestek

1:5

B4_202_06

Kozijn afwerking BG

De aansluiting van het vlies gevel kozijn dat aansluit op de begane grond,
is grotendeels niet gedetailleerd. Er is
een grote stel ruimte over gelaten om
het kozijn te plaatsen, dit is alleen niet
dicht gedetailleerd, of overkapt, wat er
tot zal lijden dat er op de bouw plaats
weder een beslissing word genomen
over
hetallen
verwerken
van het detail. Dit
alleen de nood afvoer loopt langs
de gevel,
anderen
HWA loopt het gebouw in
kan er voor zorgen dat de bodem van
het kozijn een geheel andere uitstraling
Bescherming gevel?
te hoog om direct naar binnen te brengen?
krijgt als gewenst. Voornamelijk omdat
her gebruik?
de rand van het kozijn onder het maaiveld word geplaatst

Zonwering rails geen
water wering
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Sterke punten
Gevel bekleding

Vensterbank

De gevel bekleding werkt op een esthetische manier de constructie weg achter een
duurzame gevel bekleding.

Deze afwerking van de borstwering
heeft meteen een fuctioneel doel
gekregen door een gedeelte van
de constructie een kabel goot te
maken gecombineerd met extra
isolatie in de afwerking

Elektra verwerking

Ook de verwerking van de elektriciteit
kabels en de lucht toevoer en afvoer
zijn effectief en esthetisch weggewerkt
zoals bijvoorbeeld de kabel goot die
langs de kolom omhoog loopt.

Zonwerende lamellen

De zon werende lamellen zijn ook
goed geïntegreerd in het ontwerp en
bieden een optimaal comfort wat betreft zon toetreding.

Brandveiligheid
Zelfs de brand slang
is weg gedetailleerd
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4.1 Inleiding

4.2 Gebouwomschrijving

Het Matrix VI gebouw is deel van de campus van de Universiteit van Amsterdam. Het is
een aangenaam gebouw om te zien, maar hoe zit het vanbinnen? In dit hoofdstuk worden
de verschillende klimaataspecten die het gebouw behelst onderzocht, verduidelijkt en
uitgelegd. Dit zal voornamelijk gedaan worden aan de hand van tekeningen, schema’s,
(korte) uitleg en berekeningen, waardoor grote stukken tekst worden voorkomen en er op
een efficiënte manier informatie over dit onderwerp gewonnen kan worden.
Zo zal alle beschikbare documentatie van het gebouw, ook de documentatie van de
onderwerpen Draag- en bouwconstructie, bestudeerd worden omdat het één het ander
vaak aanvult. Dit zal leiden tot principeschema’s en reductietekeningen van de toepassing
in de praktijk.
Daarnaast zal er gebruik gemaakt worden van verschillende software als Dialux,
Flowdesign en GreenCalc. Hiermee kunnen nauwkeurige visualisaties van onderwerpen
zoals daglichttoetreding en duurzaamheid gemaakt worden.

Op de campus van de Universiteit van Amsterdam is in het voorjaar van 2013 Matrix VI
in gebruik genomen. Centraal in het ontwerp van het gebouw staan eenvoud, flexibiliteit
en duurzaamheid. Opvallend aan de gevels zijn de hoge, ononderbroken bandramen
die veel daglicht bieden. De gevel is echter tegelijkertijd zo ontwordpen dat ongewenste
opwarming door zoninstraling wordt voorkomen.
Ook beschikt het gebouw over een gedeeltelijk schuin mossedum dak, waarin fijnstof uit
de lucht wordt gefilterd. Onder dit dak gaan verschillende technische installaties schuil, die
een groot klimaatbeheersingsnetwerk aansturen.

4.2.1 Uit functie voortkomende eisen
Aangezien het gebouw als universiteit dient, moet het een aangename klimaatbeheersing hebben. Aangezien er staand of zittend gewerkt wordt - en men dus weinig beweging ondervindt - moet de binnentemperatuur ongeveer 21 graden Celsius bedragen om
de omgeving van het gebouw aangenaam te houden. In de zomer, wanneer het buiten
warm is, mag het juist wat koeler zijn.
Omdat er veel laboratorische en chemische onderzoeken gedaan worden binnen het
gebouw, is een goede afzuiging vereist. De lucht zal vaker ververst moeten worden dan in
bijvoorbeeld kantoorgebouwen of ‘gewone’ universiteitsgebouwen.
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4.3 Toelichting
4.3.1 Plattegronden
Zoals eerder genoemd in paragraaf 4.2, is op de hiernaaststaande plattegronden te zien
dat er zich veel laboratoria in het gebouw bevinden. De systeemwanden van verschillende
ruimtes zijn flexibel, waardoor er van verschillende kleine kantoorruimtes, ook zo een
vergaderzaal gemaakt kan worden.
De plattegronden die gebruikt zijn voor onderzoek, hebben geleid tot verschillende nieuwe
tekeningen. Vaak zijn hier fragmenten of reducties van de originele plattegronden te zien.
Dit is gedaan om de principeverklarende tekening naar voren te laten komen zonder
afleiding van veel details van de plattegrond.

1. Entree
2. Kantoor
3. Vergaderruimte
4. Café
5. Opslag
6. Installaties
7. Laboratorium
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4.4 Stedenbouw
4.4.1 Situatie
Groen en Water
Rechts is het aanwezige groen en water in de omgeving te zien. Te zien is dat er zich relatief
veel groen in de omgeving bevindt, wat het tot een prettige verblijfsruimte maakt. Hierdoor
zal de lucht rond het gebouw ook redelijk aangenaam zijn, omdat het gras en het water
voor verkoeling van de luchttemperatuur zorgen.

Bebouwing
Er bevindt zich een redelijke hoeveelheid bebouwing in de omgeving van het Matrix VI
gebouw. Deze gebouwen behoren grotendeels tot de campus van de Universiteit van
Amsterdam en zijn om deze reden niet uit de context van het gebouw weg te denken.
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4.4.2 Oriëntatie
Zon

N

In de tekening hiernaast is de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon zichtbaar.
Te zien is dat het gebouw perfect Noord-Zuid geörienteerd is, waardoor de verschillende
gevels verschillende niveaus van zonintensiteit vangen. Om deze verschillende mates
van zonnewarmte en -intenstiteit op te vangen, zijn er verschillende zonweringsprincipes
toepast, welke verder besproken zullen worden in paragraaf 7.

Wind

W

Ook is de oriëntatie van het gebouw met betrekking tot de wind gegeven. Te zien is dat de
Zuid-West gevel van het gebouw de meeste windbelasting te verduren krijgt. Ondanks de
bebouwing om het gebouw, zal de afstand tussen Matrix VI en de omliggende bebouwing
te groot zijn om die bebouwing te laten dienen als ‘windscherm’. In paragraaf 8 is verdere
windhinder geïllustreerd met behulp van Flowdesign.

O

Z

N

W

O

Z
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laboratorium

In retour per 3600 een instelbare
constant volume klep opnemen
(zie principe schema)

Gangzone
Kernruimte

350x200

Gangzone

In toevoer per 3600mm een instelbare
constant volume klep opnemen en
een naverwarmer
(zie principe schema)

Gassen, waters, CV en GKW
aftakking per 3600mm met
afsluiter in gangzone
In retour per 3600 een instelbare
constant volume klep opnemen

+8400

2e verdieping

8400

A

A
A

Kabelgoot

200x60

Retourrooster

Consolidation point
met 5 voudig
datapunt

Toevoerrooster

Toevoer

800x250

Retour

400x400

B

B

Zuurkast afzuiging

Ventilatiebehoefte
In bijlage 11 is de tabel gegeven met betrekking tot de ventilatiebehoefte van de hiernaast
in rood weergegeven ruimtes. De ruimtes die hierbinnen vallen zijn 2 laboratoria en 3 kantoorruimtes. Uit de berekening komt dat er voor dit gehele volume een ventilatiebehoefte is
van 2190 m3/h.

In toevoer per 3600mm een instelbare
constant volume klep opnemen en
een naverwarmer
(Zie principe schema)
Gassen, waters, CV en GKW
aftakking per 3600mm met
afsluiter in gangzone

350x200

Zuurkast afzuiging

C

C

Retour

400x400

Toevoer

800x250

Integratie kanalen
Zoals op de volgende bladzijde in de doorsnedes is te zien, zijn de kanalen geïntegreerd
en weggewerkt door gebruik van een verlaag plafond. Hierdoor zijn de kanalen niet zichtbaar in de werkruimtes, wat een prettige aanblik biedt. De grote luchtschachten lopen door
de draagconstructieve aangelegde schachten, waardoor ook deze aan het zicht onttrokken
zijn. Alle leidingen, schachten en dergelijke komen vervolgens samen bij de installaties op
de 6e verdieping, welke niet openbaar toegankelijk is.

200x60

Retourrooster
Toevoerrooster

Consolidation point
met 5 voudig
datapunt

De ventilatie en afzuiging binnen het gebouw wordt mechanisch geregeld. Deze installaties
bevinden zich onder het dak. Het principe van de mechanische ventilatie berust op het
gebruik van Luchtbehandelingskasten. Dit principe is verder duidelijk weergegeven bij
paragraaf 4.5.2: ‘Verwarming en Koeling’, aangezien de verwarming en koeling van het
gebouw samenhangt met de ventilatiesystemen.
Op de volgende pagina’s is een overzicht gegeven van de toepassing van de ventilatie en
afzuiging binnen het gebouw.

23400 mm

Principe

Kabelgoot

4.5.1 Ventilatie

(zie principe
schema)
Principe
doorsnede
Laboratorium
Schaal 1:50

14400 mm

D

D
D

4.5 Installaties
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25200

dak

21000

A

B

C

D

Toepassing

5e verdieping

16800

12600

3e verdieping

8400

2e verdieping

Afvoer
Toevoer

Toepassingsschema ventilatie

6

6

7

7

4e verdieping

4200

1e verdieping

0

5

5

begane grond

2

1

3

4

5

6
7
Ventilatie en afzuiging lange doorsnede
Ventilatietoevoer

4

4

Ventilatie afvoer
Zuurkastafzuiging
Rookgasafvoer

25200

dak

21000

3

3

5e verdieping

16800

4e verdieping

12600

3e verdieping

8400

2

2

2e verdieping

4200

1e verdieping

0

1

1

begane grond

A

B

C

D

D

C

B

A
Ventilatie en afzuiging lange doorsnede
Ventilatietoevoer
Ventilatie afvoer
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CV KetelW

armtepomp

CV-verdeler

4.5.2 Verwarming en koeling

WKO

Koelverdeler

Principe luchtverwarming
Binnen het gebouw wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van mechanische ventilatie
en afzuiging. Er is ook de mogelijkheid tot het openen van ramen op de verschillende
verdiepingen. Deze ramen zijn echter niet zeer groot en zullen niet altijd voldoen, zoals
bijvoorbeeld in de winter (te koud), maar ook in de zomer is er extra ventilatie nodig met
behulp ven het mechanische systeem.
Het ventilatiesysteem berust op een verwarmings- en koelingsprincipe in combinatie met
luchtbehandelingskasten. Dit principe is hiernaast weergegeven, waarna de toepassing
ervan in het gebouw ook is geschematiseerd. Voor de verspreiding van de warmte en
koude in het gebouw, kan gekeken worden naar de ventilatieschema’s.

LBK
toevoer

LBK
toevoer

Individuele regelbaarheid
In het gebouw zijn er twee gescheiden ventilatiesystemen aanwezig. Deze systemen zijn
ieder op een eigen luchtbehandelings- en luchtafvoerkast aangesloten. Zoals op afbeelding
X te zien is, zijn deze gescheiden systemen geplaatst langs de Oost- en Westzijde van
het gebouw. Op deze manier is het mogelijk de verschillende ruimtes op verschillende
momenten van de dag te regelen. Deze regelbaarheid berust op het feit dat door de
oriëntatie van de zon, de ruimtes op verschillende momenten van de dag koeling of juist
verwarming nodig hebben. Doordat de systemen afzonderlijk van elkaar kunnen worden
in- en uiteschakeld, draagt dit bij aan de duurzaamheid van het gebouw.

LAK
retour

LAK
retour

Luchtverwarmings- en koelingsprincipe

Principe warm en koud water
De verdeling van het warme en koude water over het gebouw, gebeurt via hetzelfde systeem als de luchtbehandeling. Echter, zoals hiernaast te zien is, zal het warme en koude
water vanuit de CV- en koelverder meteen verspreid worden door het gebouw.

CV KetelW
CV-verdeler

armtepomp

WKO

Koelverdeler

Warm en koud water principe
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CV-verdeler
dl l

Koelverdeler

CV-verdeler
dl l

Koelverdeler

CV

WKO

CV

Warmtepomp
Warmtepomp

WKO

Stoombevochtiger

Stoombevochtiger

Stoombevochtiger

Stoombevochtiger

LAK afvoer 2

LAK afvoer 1

LAK afvoer 2

LAK afvoer 1

GKW-r

CV-r

Verwarmings- en koelingsschema: Afvoer

Lucht wordt in het gebouw afgezogen door middel van de
afzuigroosters, zie hiervoor ook de Ventilatieschema’s.

LBK toevoer 2

LBK toevoer 1

CV-a
GKW-a

Verwarmings- en koelingsschema: Aanvoer

Warme lucht wordt in het gebouw verspreid door middel van
de ventilatieroosters, zie hiervoor ook de Ventilatieschema’s.

LBK toevoer 2

LBK toevoer 1

Toepassing
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Warmtepomp

WKO

Koelverdeler

CV

CV-verdeler

Aanvoerprincipe warm- en koud water installatieruimte
CV-a
GKW-a
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GKW-r

GKW-a

CV-a
CV-r

Aan- en afvoerprincipe koud en warm water
door het gebouw
Warmtepomp

WKO

Koelverdeler

dl l

CV

CV-verdeler

Afvoerprincipe warm- en koud water installatieruimte
CV-r
GKW-r
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Thermische Massa
Thermische massa wordt ook wel warmte-capaciteit genoemd. Dit is de capaciteit van een
materiaal om warmte op te nemen en deze ook vast te kunnen houden. De thermische massa is het aantal Joule (energie) dat nodig is om 1 kg 1 graad Celsius te kunnen laten stijgen.
Als de massa van het materiaal groter is, kost het meer energie om deze te laten opwarmen
maar tegelijkertijd heeft deze ook een grotere capacciteit om warmte vast te houden. Elk
materiaal heeft andere eigenschappen en in combinatie met hun massa kunnen ze heel
effectief gebruikt worden in de bouw.
In bijlage 12 staan ter illustratie twee berekeningen van een materiaal die zich in een bepaald gebouwonderdeel van Matrix IV bevindt.

SEDUM
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In de hiernaaststaande tabellen staat een overzicht van de opbouw van de gebouwschil
en de hierbijhorende Rc- en U-waardes. De Rc-waardes van de dichte delen (dak, gevels,
enzovoorts) ligt iets hoger dan gemiddeld, wat aannemelijk is aangezien er een vrij hoog
percentage glas in de gevel aanwezig is, welke een lage Rc-waarde heeft.

OPEN

Rc- en U-waardes

DAK

4.6.1 Warmte-isolatie

VLOER GEVEL GEVEL DAK

4.6 Gebouwschil

82

Warmte- en Koudebehoefte

14400 mm

23400 mm

In bijlage 13 en 14 zijn de berekeningen met betrekking tot de warmte- en koudebehoefte
te vinden.
Voor deze berekeningen is het deel van het gebouw genomen dat op de hiernaaststaande
afbeelding is weergegeven. Deze ruimte grenst aan de Oost- West- en Zuidgevels,
waardoor er gedurende de dag een constante warmtelast is.
Uit de berekeningen blijkt dat er een warmteverlies van 64 W/m2 is. Dit wil zeggen dat er
ook een warmtebehoefte is van 64 W/m2.
Daarnaast blijkt dat er een ‘s zomers een koelbehoefte is van 190 W/m2.
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Kierdichting
Isolatiemateriaal
Op bepaalde plekken in het gebouw worden grote restruimtes gedicht door middel van
isolatiemateriaal. Op deze plek is dit bijvoorbeeld gedaan omdat er een redelijk grote
open ruimte is ontstaan door toepassing en bevestiging van verticale knikarmschermen
(die zich hoger dan de kozijnen bevinden) aan de buitenzijde van de gevel.

Hout
Op sommige plaatsen in het gebouw, zoals op het hiernaast staande dakfragment, zijn
houten balken toegepast als kierdichting. Op dit fragment zorgen de balken voor een
goede afbakening van het sedumdak, zonder dat er koudebruggen ontstaan.

Isolatiemateriaal

Hout

PUR-schuim

Kit

PUR schuim
In eerste instantie lijkt PUR schuim een rare manier van afdichten – in ieder geval wanneer het vergeleken wordt met de andere gebruikte manieren. In dit geval biedt het
echter een uitkomst, omdat het een zeer moeilijk bereikbare plek betreft en men er zich
op deze manier toch van verzekert dat alle kieren en gaten dicht zijn.

Naaddichting d.m.v. kit.
Op dit fragment is te zien dat de kieren die tussen de kozijnstijlen en de kolom zijn ontstaan, gedicht zijn met een stukje isolatie en kit. De kit zorgt voor een voldoende ‘vaste’
kierdichting.
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4.6.2 Glaspercentage
In bijlage 15 bevindt zich de volledige berekening, welke hier kort tekstueel genoemd zullen
worden.
De ramen van het gebouw hebben verschillende afmetingen, welke eerst gegeven zullen
worden. De ramen die zich in de geveldelen van de begane grond bevinden, zijn hoger dan
de ramen die zich op hogere verdiepingen bevinden.
Aangezien de ramen zich over de gehele breedte van de gevel bevinden, heb ik aangenomen dat de zich ertussen bevindende kozijndiktes verwaarloosbaar zijn in de totale berekeningen. Dit heeft geresulteerd in raambreedte = gevelbreedte. Om de verschillende raamafmetingen niet in het niets te laten verdwijnen, zijn ze wel weergegeven in onderstaande
tabel.
Er bevindt zich echter ook nog een draaideur in de noordgevel. Hier moet ook naar gekeken
worden. De glazen geveldelen die zich rond de draaideur bevinden, zijn niet anders dan
wanneer deze zich in dezelfde vlakke gevel hadden bevonden. Hier kan dus mee doorgerekend worden. De oppervlakte van het glas van de draaideur draagt echter wel bij aan het
glaspercentage, waardoor deze ook in onderstaande tabel te vinden is.
In de tabel hiernaast is het glaspercentage per gevel te zien. Zoals hier duidelijk wordt, is de
verhouding glas : dichte geveldelen nageoeg 50/50. Door het gebruik van de Climaplus-ramen, wordt de Rc-waarde van het glas zo hoog mogelijk gemaakt, zodat het grote oppervlak aan glas niet voor een té groot warmteverlies zorgt.

4.6.3 Geluidsisolatie
Stalen profielen met cannelurevulling. De vulling van deze staalprofielen bestaat uit dan wel
glas- of steenwol. Eerder is gebleken dat dit isolatiemateriaal niet bijdraagt aan de warmte-isolatie van het gebouw, aangezien de stalen profielen als sterke koudebrug fungeren.
Daarentegen dragen deze gevulde cannelures echter wel bij aan de versterking van de
geluidsisolatie.
In de wanden en borstweringen is er ook een redelijk grote geluidsisolatie omdat naast het
gebruik van een isolatielaag, er zich ook een prefab betonnen laag bevindt.
Daarnaast heeft de Thermowood bekleding 25% meer geluidskering dan gewoon hout, wat
ook een duidelijke keuze van de architect laat zien (naast de hoge duurzaamheidsfactor van
het hout).

staalprofielen met cannelurevulling
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4.7 Daglichttoetreding
4.7.1 Zon- en lichtwering

25200

dak

Noordgevel
De Noordgevel vangt geen direct zonlicht, waardoor het niet nodig was zon- of
lichtweringsmaatregelen te nemen.

21000

5e verdieping

16800

4e verdieping

Oostgevel
De Oostgevel vangt voornamelijk ochtendzonlicht. Zon- en lichtwering is toegepast op
verschillende manieren:
Een borstwering met een diepte van ± 1000 mm.
Deze borstweringen geeft zonwering op de ramen die zich eronder bevinden: de 		
borstwering werpt schaduw op de onderliggende ramen.
Verticale lamellen.
Staan horizontaal gekanteld onder een hoek van 45°.
Op de lamellen is een folie met zeefdruk geplakt, waardoor er – naast de natuurlijke
spiegeling die plaats vindt – zonlicht diffuus weerkaatst wordt.
“Climaplus Cool-Lite Extreme 60/28” glas.
Heeft een zonnefactorweerkaatsing van 28%, waardoor er veel zonnewarmte weerkaatst
wordt.
Verticale knikarmschermen
Voor de ramen van de begane grond, worden aan de buitenzijde van het glas verticale
knikarmschermen toegepast die – hoogstwaarschijnlijk – vanbinnen uit automatisch
bediend kunnen worden. Deze knikarmschermen dienen voornamelijk als lichtwering
tegen de opkomende ochtendzon door het jaar heen en daarbij ook tegen de extra
laagstaande winterzon.
Zuidgevel
De Zuidgevel vangt het meeste zonlicht en daarmee ook het zonlicht met de hoogste licht- en
warmte intensiteit. Ook hier is zon- en lichtwering op verschillende manieren toegepast:
Een borstwering met een diepte van ± 2000 mm.
De combinatie van de grote hoek waarmee de zon op deze gevel schijnt en de grote
uitkraging die deze borstweringen hebben, zorgt ervoor dat er op een groot stuk van de
onderliggende ramen schaduw valt.
Dankzij toepassing van deze diepe borstwering, hoeven er geen verticale lamellen
toegepast te worden, zoals gedaan is bij de Oost- en Westgevel.
“Climaplus Cool-Lite Extreme 60/28” glas.
Heeft een zonnefactorweerkaatsing van 28%, waardoor er veel zonnewarmte weerkaatst
wordt.
Verticale knikarmschermen
Voor de ramen van de begane grond, worden aan de buitenzijde van het glas verticale
knikarmschermen toegepast die – hoogstwaarschijnlijk – vanbinnen uit automatisch
bediend kunnen worden. Deze knikarmschermen dienen voornamelijk als lichtwering
tegen laagstaande winterzon.

12600

3e verdieping

8400

2e verdieping

N

Z

4200

1e verdieping

0

begane grond
b

Bezonningsprincipe - Noord- en Zuidgevel.
Op de Zuidgevel valt een hoge zonintensiteit. Om deze reden is er
zonwering toegepast door het toevoegen van een borstwering
van 2000 mm. Hierdoor valt er schaduw van de borstwering op de
zich eronder bevindende ramen: dit zorgt voor zonwering.
Op de Noordgevel valt geen zonlicht, dus hier is geen zonwering
nodig.
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Bezonningsprincipe - Oost- en Westgevel.
Op zowel de oost- als westgevel valt een relatief lage
zonintensiteit. Zonwering wordt hier ingezet in de
vorm van glazen lamellen met zeefdruk.
Deze lamellen zijn geplaatst in een borstwering met
een diepte van ongeveer 1000 mm. De lamellen zijn
vervaardigd uit glas en door inventief verticaal kantelen hiervan wordt kan het zonlicht worden geweerd.
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Zonwering m.b.v. borstwering

Zonwering m.b.v. lamellen met zeefdruk

Toegepaste zonwering
door gebruik van borstweringen.

Westgevel
Een borstwering met een diepte van ± 1000 mm.
Deze borstweringen geeft zonwering op de ramen die zich eronder bevinden: de borstwering
werpt schaduw op de onderliggende ramen.
Verticale lamellen.
Staan horizontaal gekanteld onder een hoek van 60°.
Op de lamellen is een folie met zeefdruk geplakt, waardoor er – naast de natuurlijke spiegeling
die plaats vindt – zonlicht diffuus weerkaatst wordt.
“Climaplus Cool-Lite Extreme 60/28” glas.
Heeft een zonnefactorweerkaatsing van 28%, waardoor er veel zonnewarmte weerkaatst
wordt.
Verticale knikarmschermen
Voor de ramen van de begane grond, worden aan de buitenzijde van het glas verticale 		
knikarmschermen toegepast die – hoogstwaarschijnlijk – vanbinnen uit automatisch bediend
kunnen worden. Deze knikarmschermen dienen voornamelijk als lichtwering tegen de
ondergaande avondzon door het jaar heen en daarbij ook tegen de extra laagstaande
winterzon.
Dankzij gebruik van het glastype “Climaplus Cool-Lite Extreme 60/28” wordt er, naast de eerder
besproken zonwering, ook een positieve uitkomst op de lichttoetreding gevonden. Dankzij de 60%
lichttoetreding die dit glas biedt, valt er in de binnenruimtes een helder, natuurlijk daglicht.

Toegepaste zonwering met
behulp van zowel
borstweringen als lamellen
met zeefdruk

Ook bevindt er zich op het dak boven het trappenhuis en de liftschacht een groot dakraam. Dit
dakraam, of ook wel dakkap, is richting het noorden gekanteld. Hierdoor wordt het trappenhuis
niet extra belast door warmte van inkomend zonlicht – wat het geval zou zijn als het raam richting
het zuiden georiënteerd zou zijn – maar geeft dit wel een zeer grote hoeveelheid extra invallend
daglicht, wat een positieve invloed heeft op het trappenhuis.
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4.7.2 Dialux
Voor dit onderdeel heb ik gekozen voor een ruimte die zich aan de oost-zijde van het gebouw bevindt. Deze ruimte heb ik gekozen omdat deze vanaf ‘s ochtends gebruikt wordt en
het belangrijk is te weten hoe de lichttoetreding dan plaats vindt. Ook bevinden zich hier
verticale glazen lamellen die zorgen voor de zonwering.
In de afbeeldingen hiernaast, is allereerst te zien hoe de lichtverspreiding door armaturen
in de ruimte plaatsvindt. In bijlage 14 is de bijhorende berekening met betrekking tot de
armaturen te vinden.
Daarnaast zijn rechts ook twee dialuxfiguren te zien die de lichttoetreding van buitenaf
weergeven, zowel zonder als met zonwering. De verdere berekeningen en informatie hierover zijn te vinden in bijlage 16.

Armaturen binnen

Zonder zonwering

Met zonwering
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4.8 Windhinder
Gekeken naar de windhinder, vormt het gebouw enerzijds een obstakel, waardoor er
rond het gebouw weinig hoge windsnelheden aanwezig zijn, anderzijds is er wel te zien
dat er bij de lijzijde van het gebouw windcirculatie kan plaatsvinden. Hierdoor kan er
toch een mate van windhinder ervaren worden wanneer de windkracht toeneemt.

Noord-Zuid

Oost-West
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Noord-Zuid

Oost-West
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4.9 Duurzaamheid
4.9.1 GreenCalc
Om het gebouw op duurzaamheid te onderzoeken, is het gebouw gemodelleerd in het softwareprogramma GreenCalc. In dit programma kunnen er duidelijke gegevens over bijvoorbeeld milieukosten gemaakt worden.
Allereerst zijn de verschillende gegevens van Matrix VI ingevoerd, zoals hieronder zichtbaar.
Invoeren gebouwgegevens:
BVO: 				6065,28
Oppervlakte Dak: 		
1543.54
OppervlakteVloer: 		1010.88
Opp. Gevel Noord: 		
589.68
Opp. Gevel West: 		
1088.64
Opp. Gevel Zuid:		
589.68
Opp. Gevel Oost: 		
1088.64

Totale wijkmilieukosten en -index

Milieukosten en -index per bouwdeel

Glaspercentage 55% met materiaalindex 130-150
Ventilatievoorziening:
Mechanische Ventilatie met koeling
Warmteopwekking: 		Warmtepomp
Koeling:			Koude-opslag
PV				Nee
Verlichting			
Energiezuinig + Groene stroom 10 W/m2
Sanitair			Standaard
Gebruik regenwater:
Afwezig
Vervolgens is er, ter vergelijking, een referentiegebouw ingevoerd die op materiaalkundig gebied vergelijkbaar was met Matrix VI. Uit de vergelijking van
deze twee gebouwen kwamen vervolgens de hiernaaststaande gegevens. Kijk
voor uitgebreidere gegevens in bijlage 17.
Na de gegevens, zoals hiernaast te zien, bestudeerd te hebben, heb ik al eerder opgekomen vraag toegepast: “Wat gebeurt er bij gebruik van PV’s?”.
Het platte dak heeft een aanzienlijke oppervlakte, ongeveer 800m2, welke
mijns inziens goed benut zou kunnen worden door het plaatsen van PV’s. Deze
gegevens heb ik ingevoerd in GreenCalc, waaruit de hiernaaststaande
uitkomsten kwamen. Te zien is dat de milieukosten met betrekking tot energie
met ruim 4000 euro gereduceerd worden, waardoor de milieuindex stijgt van
135 naar 155.

Milieukosten materialen per milieu-effect
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Totale gebouwmilieukosten en -index zonder PV’s

Index per module zonder PV’s

Totale gebouwmilieukosten en -index met PV’s

Index per module met PV’s
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4.10 Reflectie
4.10.1 Verbeterpunten

4.10.2 Conclusies

Alle punten in acht genomen, is dit gebouw klimatologisch gezien efficiënt door
toepassing van slimme systemen. Er zijn, mijns inziens, echter toch nog een aantal
verbeterpunten.

Het gebouw heeft een functie waardoor er veel mensen en jonge studenten zich op dezelfde tijden binnen het gebouw zullen bevinden. Doordat er vaak lange dagen gedraaid
worden, is het noodzakelijk dat alle aspecten van het gebouw ervoor moeten zorgen dat
het een prettige omgeving is om in te werken en te leren.

Allereerst een simpel punt: kleurgebruik in de documentatie.
Het kleurgebruik in de documentatie van het gebouw was niet consistent. Op verschillende perspectieftekeningen is de luchtaanvoer in groen weergegeven, de luchtafvoer in
lichtblauw en de zuurkastafzuiging in donkerblauw. Wanneer er echter een detail
gegeven wordt van de aanwezige luchtbehandelingsleidingen, is de luchttoevoer lichtblauw, de luchtafvoer rood en de zuurkastafzuiging lichtgroen. Dit detail is ook in dit
document bij de paragraaf ‘ventilatie’ gebruikt, maar hier zijn de kleuren aangepast op
welke eerder genoemd zijn.
Ten tweede denk ik dat toevoeging van PV’s om de energiekosten terug te dringen geen
overbodige luxe is. Het gebouw beschikt over een redelijke oppervlakte plat dak, waar
prima een groot aantal PV’s geplaatst kunnen worden. De uitkomsten hiervan zijn te zien
geweest in paragraag 4.9 Duurzaamheid, waar deze gegevens in GreenCalc ingevuld
zijn.
In combinatie met de Warmte-Koudeopslag en de Warmtepomp, zal het gebouw
hierdoor nog een extra duurzaamheidsklasse kunnen krijgen.
Wanneer gekeken wordt naar geluidsisolatie, is er in het dak gebruik gemaakt van stralen
profielen met cannelures waarvan de bovenzijdes gevuld zijn met isolatiemateriaal. Dit
systeem kan echter nog onder de loep genomen worden, aangezien het efficiënter zou
zijn wanneer dit isolatiemateriaal ook zou meewerken aan de warmte-isolatie. Dit is echter nu niet het geval, omdat de stalen profielen een sterke koudebrug vormen.

De klimatologische systemen in het ontwerp werken samen met de bouw- en draagconstructie. Zo zijn de klimaatsystemen sterk verwerkt in de bouwconstructie door gebruik van
een verlaagd plafond. Hierdoor ontstaat er een prettig aanzicht in de ruimte. Ook is er in de
gebouwschil rekening gehouden met het materiaalgebruik en de diktes van lagen. Zo licht
de Rc-waarde van de dichte delen hoger dan gemiddeld, waardoor deze deels kunnen
compenseren voor de lage Rc-waarde van de grote raamvlakken die de gevels hebben. Bij
de keuze voor raamtype is echter zeer goed gekeken dat hiervoor de gunstigst mogelijke
Rc-waarde is gekozen.
Daarnaast is er zeer goed gekeken naar optimalisering van de zonwering. Door het gebruik
van de verticale glazen lamellen en de verschillende borstweringen, wordt het zonlicht
effectief geweerd, maar is er geen sprake van zichtbeperking.
De draagconstructie zorgt voor ruimte voor twee grote schachten, waardoor alle leidingen
en luchtschachten prettig door het gebouw geleid kunnen worden, zonder dat dit enig zicht
bederft. Ook door gebruik van de dragende, stabiele kern, kon er rond deze kern gemakkelijk een netwerk van leidingen gelegd worden, omdat er boven het verlaagde plafond zich
geen obstakels als bijvoorbeeld kolommen bevonden.
Op het gebied van duurzaamheid is al gezegd dat er gekeken kan worden naar het gebruik
van PV’s om het energieverbruik terug te dringen. Het verwarmings- en koelingssysteem
is efficiënt, omdat er gelijkmatig over de ruimtes warme of koude lucht ingeblazen wordt,
waardoor de ruimte snel op temperatuur komt.
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5. Evaluatie
Na de volledige analyse van het gebouw en de conclusies per deelonderwerp en
overkoepelende conclusie, kan er een evaluatie gemaakt worden. Deze evaluatie bespreekt
de plus- en minpunten die wij bij ieder gebouwaspect zijn tegengekomen.
Pluspunten
- Over het algemeen zit het gebouw draagconstructief goed in elkaar. Doordat
het ontwerp gebaseerd is op schijvenbouw zijn er, zoals eerder al genoemd,
voordelen te behalen op het gebied van bouwconstructie en klimaatontwerp.
- Daarnaast zijn er op bouwconstructief gebied zeer sterke materiaalkeuzes
gemaakt, zoals het kiezen voor Thermowood bekleding, waardoor dit de 		
klimatologische aspecten van het gebouw ten goede komt.
- Ook is de keuze voor de lamellen ten behoeve van zonwering heeft niet alleen
een positieve invloed op het binnenklimaat, maar ook op esthetisch gebied geeft
het een positief effect. De lamellen zorgen voor zeer interessante gevelaanzichten,
welke versterkt worden door de verschillende borstweringen.
- De uitvoering van de klimaatbeheersing is erg sterk, verwarming/koeling en
ventilatie zijn met elkaar verweven waardoor deze gecombineerd werken.
Hiernaast wordt hetzelfde opwarmingssysteem gebruikt voor het warme water als
voor het warme water dat de lucht opwarmt in de LBK’s.
Minpunten
- Het gebouw zou nog duurzamer gemaakt kunnen worden door toevoeging van
PV-cellen op het aanzienlijke oppervlak van het platte deel van het dak. Dit is
echter niet gedaan, de reden hiervoor hebben we niet kunnen ontdekken.
- Op draagconstructief vlak is de dakconstructie zeer ingewikkeld en bevat het
ook verschillende elementen die moeilijk te verklaren zijn, zoals het inconsequent
plaatsen van nokken. Hierdoor is er wellicht overbodig materiaal gebruikt en ook
het plaatsen van deze constructie heeft wellicht meer werk en mankracht gekost
dan nodig was.
- Ook zijn er een aantal punten op te merken op het gebied van de documentatie.
Allereerst is het kleurgebruik bij de klimaatintallatietekeningen op een
inconsequente manier toegepast: dezelfde systemen hebben op
verschillende tekeningen totaal verschillende kleuren (op een axonometrische
tekening is luchttoevoer bijvoorbeeld groen, maar op een verduidelijkingsdoosnede
hiervan, is dit rood.), wat het lezen van de tekeningen lastiger maakt.
- Daarnaast zijn bouwconstructieve elementen zoals de HWA zeer onduidelijk (lees:
alleen de richting) weergegeven in de detailtekeningen. Het lijkt erop dat de
uitvoering hiervan aan de aannemer overgelaten wordt, maar dit is uiteraard niet
met zekerheid te zeggen.
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5.1 Conclusie
Aan het eind van dit analyseportfolio zijn we inmiddels erg vertrouwd met de aspecten
draagconstructie, bouwconstructie en klimaatontwerp en de toepassing hiervan binnen
het Matrix VI gebouw. Tijdens het maken van de analyse, bleek de verweving van deze
drie aspecten al door het feit dat het bestuderen van de documentatie van één specifiek
effect alleen, niet voldoende was: ook de andere twee aspecten moeten in acht genomen
worden, wil je volledige kennis vergaren over een bepaald onderwerp. Aan de hand van
een aantal voorbeelden is dit te verklaren:
- Borstwering
De draagconstructieve borstwering zorgt voor een overstek van 1 meter bij de Oost- en
Westgevels en een overstek van 2 meter bij de Zuidgevel. Dit overstek leidt daartoe weer
tot een schaduw op de onderliggende ramen, waardoor de klimatologische warmtelast
binnen het gebouw verlaagd wordt.
Binnen de borstwering zorgt de bouwconstructieve schil niet alleen voor stevigheid van de
borstwering, maar de toegepaste materialen en diktes hiervan zorgen ook voor een lage
Rc-waarde, waardoor het warmteverlies van binnen naar buiten verlaagd wordt.
De bekleding van de borstwering, welke ook valt onder het bouwconstructieve aspect,
geeft door zijn duurzame materiaaleigenschappen een positieve invloed aan het gebouw
en diens duurzaamheid. Daarnaast versterkt het gebruik van dit hout ook de geluidswering
met 25% ten opzichte van normaal hout.
- Integratie van kanalen en leidingen
Door het gehele gebouw is de vernufte combinatie van de drie verschillende aspecten te
zien, die leiden tot een zeer strakke wegwerking van de verschillende klimaatsystemen en
kanalen en leidingen. Zo zijn de elektriciteitsleidingen zeer effectief door goten langs de
draagconstructieve kolommen omhoog geleid, waardoor ze onzichtbaar zijn weggewerkt.
In de draagconstructie is rekening gehouden met het ontwerpen van twee aparte schachten.
Door deze schachten lopen de verschillende kanalen en schachten van de klimaatinstallaties:
zowel de luchtbehandelingsschachten als de warm- en koudwaterleidingen lopen
hierdoorheen. Het toepassen van de twee individuele schachten, zorgen ervoor dat er twee
klimaatbehandelingssytemen ontstaan, waardoor verschillende delen van het gebouw
afzonderlijk geregeld kunnen worden.
Het netwerk van kanalen dat zich vanuit de schachten vormt, kon ongehinderd aangelegd
worden dankzij de toepassing van een bouwconstructief verlaagd plafond. Omdat de
draagconstructie berust op schijvenbouw en niet op skeletbouw, wordt de ruimte binnen
het verlaagde plafond niet gehinderd en doorbroken door kolommen. Dankzij een handige
toepassing van een bouwconstructief systeemplafond, zijn de kanalen volledig van het
zicht onttrokken, op de inblaas- en afzuigroosters na.
Bovenstaande voorbeelden verduidelijken en lichten toe hoe zeer de verschillende aspecten
binnen het ontwerp van het gebouw verwezen zijn. Nogmaals: het één kan niet los gezien
worden van de ander.
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Bijlagen
In het verslag wordt een aantal keer verwezen naar één of meerdere bijlagen. Deze zijn
hier te vinden. De bijlagen zijn apart toegevoegd - en niet in de tekst zelf opgenomen omdat deze voor vermindering van overzicht zorgden of de extra informatie van bijvoorbeeld berekeninguitvoering op dat moment geen toegevoegde waarde behelsde.
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Bijlage 1

Palenplan
Schaal 1:200
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Bijlage 2

Begane grond
Schaal 1:200
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Bijlage 3

Eerste verdieping
Schaal 1:200
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Bijlage 4

2 - 4 verdieping
Schaal 1:200

																	Bijlagen		Groep 1.6		BK3TE4		6 november 2014

100

Bijlage 5
1

2
7200

3
7200

4
7200

5
7200

6
7200

7
7200

9000

D

5400

C

Legenda

B

kanaalplaat
prefab beton kolom (alleen op druk)
9000

prefab beton wand-element (alleen op druk)
THQ-hoedligger
HE140A

A

HE140A

HE140A, deze kolommen zijn de basis van de dakconstructie.
Deze volgen echter geen vast grid, maar zijn naar sterkte en grootte geplaatst.

Vijfde verdieping
Schaal 1:200
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Bijlage 6

Dakconstructie
Schaal 1:200

																	Bijlagen		Groep 1.6		BK3TE4		6 november 2014

102

Bijlage 7

Doorsnede C
Schaal 1:200
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Bijlage 8

Doorsnede D
Schaal 1:200
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Bijlage 9

Doorsnede C
Schaal 1:200
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Bijlage 10
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14400 mm

23400 mm

Bijlage 11 Ventilatiebehoefte

1. Entree
2. Kantoor
3. Vergaderruimte
4. Café
5. Opslag
6. Installaties
7. Laboratorium
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Bijlage 12 Thermische massa
Formule Thermische massa:
ρ × c × 0,06 / totale oppervlakte
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Vereenvoudigde methode om de koudebehoefte van een vertrek of gebouw te bepalen

Bijlage 13 Koellastberekening

= invulvak
= resultaat berekening

Stappen
1

Kies gebouw of vertrek dat wordt berekend

2

Bereken netto-vloeroppervlak
lengte
23.4 m
breedte

3

Resultaten en kentallen

2
337 m

14.4 m

Bereken netto-inhoud (tussen vloer en plafond)
Gemiddelde ruimtehoogte tussen vloer en plafond
3
876 m

2.6 m
4

5

Kies ontwerp binnenluchttemperatuur en ontwerpbuitenluchttemperatuur
Tbinnen =

o
21 C

Tbuiten =

o
28 C

Bepaal externe warmtelast
Oppervlak lichtdoorlatend deel gebouwschil (exclusief kozijn)
2
Aglas =
89.82 m
ca. 90% van glas + kozijn
Gemiddelde ZTA-waarde
ZTA =

0.65

Gemiddelde ongunstigse intensiteit zonnestraling (bouwfysisch tabellarium)
2
Qzon =
800 W/m
Externe warmtelast = Aglas * ZTA * Qzon
6

46706.4 W

2
139 W/m

1600 W

2
5 W/m

3370 W

2
10 W/m

0W

2
0 W/m

Bepaal interne warmtelast
Aantal personen
20
Vermogen verlichting
2
10 W/m

Vermogen computers
2
0 W/m

7

Bereken ventilatiekoudeverlies
Ventilatievoud
n=

Zie Bouwbesluit

6

Ventilatievolumestroom Qvent
Warmteterugwinpercentage (voelbare warmte) wtw
70
nfiltratievoud
n=

0.2

nfiltratievolumestroom Qinf
Volumieke massa lucht ρ

soortelijke warmtelucht c =

.000 /kgK

5257 m3/h
3
1.460 m /s

4.3 dm3/sm2

175 m3/h
3
0.049 m /s

0.1 dm3/sm2

1.2 kg/m3
hangt af van buitentemperatuur
Ventilatiekoudeverlies = (Qvent * (( - wtw) + Qinf)) * ρ * c * (Tbuiten - Tbinnen)
4 088 W

2
12 W/m

12509 W

2
37 W/m

exclusief ontvochtiging

55 764 W

2
165 W/m

inclusief ontvochtiging

64 185 W

2
190 W/m

exclusief ontvochtiging
inclusief ontvochtiging
o

2 C
8

tel totaal koudebehoefte vast

o

0% V binnen 2 C

0% V buiten

Exclusief
Transmissiewarmte via gebouwschil (meer vermogen nodig)
Transmissiewarmte via de buren (soms meer vermogen nodig)
Exclusief vrije koeling zoals nachtventilatie met afkoeling gebouwmassa (minder vermogen nodig ca. 20-30 W/m2)
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Bijlage 14 Warmtelastberekening

Bijlage 15 Glaspercentage

Vereenvoudigde methode om de warmtebehoefte van een vertrek of gebouw te bepalen
= invulvak
= resultaat berekening

Stappen
1

Kies gebouw, gebouwdeel of vertrek dat wordt berekend

2

Bereken netto-vloeroppervlak
lengte
23.4 m
breedte

3

Resultaten en kentallen

2
337 m

14.4 m

Bereken netto-inhoud
Gemiddelde ruimtehoogte tussen vloer en plafond
3
876 m

2.6 m
4

Kies ontwerp binnenluchttemperatuur en ontwerpbuitenluchttemperatuur
Tbinnen =
Tbuiten =

5

o
21 C
o
-10 C

Bereken transmissiewarmteverlies
Oppervlak dichte delen gebouwschil
2
Adicht =
81.65 m

Gemiddelde U-waarde dichte delen gebouwschil
2
Udicht =
0.21 W/m K
Oppervlak raam gebouwschil (glas + kozijn)
2
Araam =
99.8 m

Gemiddelde U-waarde raam gebouwschil
2
Uraam =
1 W/m K

Transmissiewarmteverlies = (Adicht * Udicht + Araam * Uraam) * (Tbinnen - Tbuiten)
6

Bereken ventilatiewarmteverlies
Ventilatievoud
n=

n=

6

0.2

Infiltratievolumestroom Qinf
Volumieke massa lucht ρ
3
1.2 kg/m

soortelijke warmtelucht c = 1.000 J/kgK

5257 m /h
3
1.460 m /s

4.3 dm3/sm2

175 m3/h
3
0.049 m /s

0.1 dm3/sm2

hangt af van buitentemperatuur

Ventilatiewarmteverlies = (Qvent * (1-wtw) + Qinf) * ρ * c * (Tbinnen - Tbuiten)
tel totaal warmteverlies vast

2
11 W/m

Zie Bouwbesluit
3

Ventilatievolumestroom Qvent
Warmteterugwinpercentage (voelbare warmte) wtw
70%
Infiltratievoud

7

3625 W

18106 W

2
54 W/m

21731 W

2
64 W/m

clusief
Opwarmtoeslag bij nacht- of weekendverlaging - 20 W/m2 (meer vermogen nodig)
Warmteverlies naar de buren (meer vermogen nodig)
Interne warmte (minder vermogen nodig)
Zonnewarmte (minder vermogen nodig)
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Bijlage 16 Dialux gegevens

Lichttechnische gegevens, zonder zonwering

Lichtdecor, zonder zonwering
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Lichttechnische gegevens, met zonwering

Lichtdecor, met zonwering
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Bijlage 17 Greencalc

Armaturen binnen
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