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 Inleiding 

Deze rapportage vormt product VO/DO.08  zoals omschreven in de 

Bouwteamovereenkomst, Bijlage I van de Ontwikkeling bio-based composiet fietsbrug 

Ritsumasyl (16-24-WN 16-50-WN) en het bijbehorend stroomschema. Het constructief 

ontwerp op DO niveau op basis van de uitgevoerde verouderingstesten, de (coupon)testen 

en het verkennend onderzoek wordt hier weergegeven. 

 

Uit het keuzeproces is een asymmetrische draaibrug als meest geschikte ontwerp naar 

voren gekomen. De draaipijler van de brug komt op de noordoever te staan. Dit is mogelijk 

gemaakt door deze oever aan te passen, maar wel 17 m doorvaartbreedte te behouden. 

Hierdoor kan één remmingswerk uitgespaard worden. [E0003] [E0117]Tevens is op 

voorstel van de architect besloten niet alleen de draaibrug, maar ook de vaste brug in bio-

based materiaal uit te voeren. De vormgeving is zo gekozen dat een nagenoeg 

symmetrisch beeld wordt gecreëerd. Er is een lichte toog (R=1000 m) aangebracht om een 

betere inpassing op de bestaande situatie, met name de woning van Mw. Bouwma, te 

verkrijgen. Een en ander is hieronder gevisualiseerd. 

 

 

Figuur 1-1: Visualisatie van de bio-based brug  

 

Voor het DO is de hoogte van de brug vergroot van 1 m naar 1,2 m (Bouwteambesluit 

17/1: dek 1200 mm i.p.v. 1000 mm). Dit is gedaan om de lagere E-modulus van het 

vlasvezel-bio-epoxy composiet, zoals deze uit de testen naar voren is gekomen, te 

compenseren zonder toename van doorbuiging en gewicht.  

 

Het DO constructief ontwerp gaat uit van tekening nr. 7.2.45.004  d.d. 3-11-2017. waarvan 

hieronder de relevante delen zijn weergegeven. De brugdelen over het water zijn 22 m 

lang zowel voor de draaibrug als de vaste brug.[E0115] De vrije hoogte in gesloten stand 

bedraagt 5,5m bij een waterstand van -0,30 m NAP. [E0113] [E0154] [E0106] Het 
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contradeel van de draaibrug is 12 m lang en het contradeel van de vaste brug is 10 m lang. 

De breedte van de brug 3,65 m. [E0105].  

 

 

Figuur 1-2: Langsdoorsnede in gesloten stand 

 

Uit onderstaande afbeelding volgt dat de doorvaarthoogte in open stand onbeperkt is. 

[E0114][E0213] [E0192] 

 

Figuur 1-3: Langsdoorsnede in open stand 

 

Uit onderstaande bovenaanzicht volgt dat het brugdek te realiseren is binnen de 

systeemgrenzen. [E0042] 

 

 

Figuur 1-4:Bovenaanzicht met systeemgrenzen 
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Figuur 1-5: Tekening waarop het DO constructief ontwerp is gebaseerd. 

 

Voor het DO constructief ontwerp zijn de volgende normen toegepast: 

1. Eurocode 0 – Grondslagen constructief ontwerp  

NEN-EN 1990+A1+A1/C2;2011 

2. Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen voor Belastingen op Constructies 

Deel-1-1 Algemene belastingen 

NEN-EN 1991-1-1+C1 / NEN-EN 1991-1-1+C1+NB;2011 

Deel 1-3 Sneeuwbelasting 

NEN-EN 1991-1-3+C1 / NEN-EN 1993-1-1+C1+NB;2011 

Deel 1-4 - Windbelasting  

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2;2011 / NEN-EN 1991-1-4+A1+C2;2011+NB;2011 

Deel 1-5 - Thermische belastingen 

NEN-EN 1991-1-5+C1;2011 / NEN-EN 1991-1-5_NB + C1;2011_NB;2011 

Deel 1-7 - Stootbelastingen en ontploffingen 

NEN-EN 1991-1-7+C1;2011 / NEN-EN 1991-1-7_NB+C1;2011_NB;2011 

Deel 2 – Verkeersbelastingen op bruggen 

NEN-EN 1991-2+C1;2011 / NEN-EN 1991-2_NB +C1;2011_NB; 2011 

3. Voorschriften voor het ontwerp van beweegbare delen van kunstwerken –  

Deel 1: Beweegbare bruggen (VOBB)  NEN 6786-1_2017 

4. JRC 53442 Design of Lightweight Footbridges for Human Induced Vibrations 

EUR 23984;2009 

5. RTD 1007-2 Eisen voor voegovergangen versie 3.0; 2014 
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 Eisen en belastingen 

Systeemeisen bij ‘Realisatie bio-based composiet deel van de fietsbrug Ritsumasyl (16-24-

WN 16-50-WN) Vraagspecificatie deel 1 (aannemer producent)’ die in het bijzonder van 

belang zijn voor het DO: 

 

• Rekenkundige ontwerplevensduur brugdek100 jaar [E0222], voor overige onderdelen, 

zoals de leuning, geldt een levensduur van 50 jaar [E0006] 

• Gevolgklasse CC2 conform NEN-EN 1990 [E0223] 

• Ontwerplevensduurklasse 3 conform NEN-EN 1990 [E0224] 

 

De brug moet de belastingen conform NEN-EN-1991-2 voor fietsbruggen kunnen dragen 

[E0109]: 

• EG - Eigen gewicht, aangehouden op 158 kg/m2 = 1,55 kN/m2 conform VO. Hiervan is 

32 kg/m2 rustende belasting RB in de vorm van leuningen, randelementen en slijtlaag. 

• LM4 - Mensenmenigte qfk = 5 kN/m2. Reductie wordt alleen toegepast als dit 

kostenverlagend werkt. Reductie alleen op basis van invloedslengte. [E0217][ 

• DV - Dienstvoertuig van 50 kN verdeeld over twee assen van 25 kN en op wielprenten 

van 250 mm x 250 mm. Het maatgevende onderhoudsvoertuig van 1800 kg = 17,7 kN 

de gladheidsbestrijding valt eveneens binnen deze belastingseis. [E0172] [E0218] 

[E0219] 

• OAV - Onbedoeld aanwezig voertuig van 120 kN verdeeld over twee assen van 80 kN 

en 40 kN en op wielprenten van 200 mm x 200 mm. 

• RE – 10% van LM4 d.w.z. 0,1 x 5 kN/m2 x 3 m x 34 m = 51 kN of 30% van DV d.w.z. 

0,3 x 50 kN = 15 kN of 60 % van OAV = 0,6 x 120 kN = 72 kN. De laatste is 

maatgevend, maar deze hoeft niet in combinatie met windbelasting toegepast te 

worden en heeft belastingfactor 1,0. In combinatie met de windbelasting is de LM4 

rembelasting met belastingfactor 1,35 eerder maatgevend. 

• TE – Uitgegaan is van een stalen dek volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2;2011, 

Hoofdstuk 6. Vanwege de levensduur van 100 jaar wordt de temperatuurbelasting 

verhoogd met een factor 1,039 voor Tmax  = 30°C x 1,039 = 31°C  en met een factor 

1,111 voor Tmin = -25°C x 1,111 = -28°C. Te,max = 31 + 16 = 47°C en Te,min = -28 – 3 = -

31°C.  Voor de uniforme temperatuurbelasting van het val wordt ΔTN = +37/-41°C 

aangehouden uitgaande van een referentietemperatuur van 10 °C. Voor de lineaire 

temperatuurbelasting van het val  wordt ΔTM = +29/-8°C  (waterdicht) aangehouden 

over de hoogte van het val. Voor de combinaties van uniforme en lineaire 

temperatuurbelasting zijn de volgende acht combinaties beschouwd:  ΔTM + 0,35 ∙ 

ΔTN (4x)  en  0,75 ∙ ΔTM + ΔTN (4x).  

Bepalend voor deze brug zijn de temperatuurbelastingen die de grootste kromming 

veroorzaken, waardoor extra vervormingen en extra reactiekrachten kunnen ontstaan. 

Op de eerste plaats is dat de grootste temperatuurgradiënt, maar ook een groot 

uniforme temperatuurverschil kan tot kromming leiden vanwege asymmetrie van de 

laminaatopbouw. Bij opwarming is dat geval 1. Bij afkoeling is de temperatuurgradiënt 

kleiner en de combinatie met de grootste uniforme afkoeling bepalend. Dit is geval 8.    

Voor uitzetting (expansie) en krimp (contractie) van de bruggen bij voegen en 

opleggingen geldt ΔTN,con =  41ºC + 10ºC = 51 ºC en ΔTN,exp = 37ºC+ 10ºC = 47 ºC. 

[E0221] 
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                         -41          
 

 

Figuur 2-1: Temperatuurcombinaties 

 

• WI – Voor de windbelasting op de vaste brug en de beweegbare brug in gesloten 

toestand geldt NEN-EN 1991-1-1-4+A1+C2:2011 en wordt windgebied II - onbebouwd 

aangehouden. De stuwdruk op 7 m hoogte bedraagt 0,75 kN/m2. Vanwege de 

levensduur van 100 jaar wordt dit verhoogd met cprob  = 1,0392  (K = 0,2 en n = 0,5). 

De stuwdruk wordt daarmee 0,81 kN/m2. Voor deze bruggen geldt dtot = 1,2 m + 0,6 m 

= 1,8 m (open leuningen aan beide kanten). Hiermee wordt b/dtot = 3,65 / 1,8 = 2,0. 

Volgens Figuur 8.3 van NEN-EN 1991-1-1-4+A1+C2:2011 geldt dan cfx = 1,9. Dit leidt 

tot een windbelasting dwars op de brug van Fwk = 1,8 m x 1,9 x 0,81 kN/m2 = 2,77 

kN/m. De (gelijktijdige) windbelasting in de lengterichting van de brug is 40 % hiervan. 

De (gelijktijdige) verticale windbelasting (druk of zuiging) bedraagt 0,9 x 0,81 = 0,73 

kN/m2. 

Voor de beweegbare brug in open toestand is NEN 6786 van toepassing. De stuwdruk 

op 7 m hoogte in gebied II bedraagt 1,53 x 15,52 = 0,37 kN/m2. Hierbij is uitgegaan 

van ½ dag per jaar niet beschikbaar, waardoor de belastingen lager zijn dan 

hierboven. De representatieve waarde van de horizontale windbelasting is 1,05 x cd x 

cs x Ct x qp = 1,05 x 0,95 x 1,15 x 1,9 x 0,37 = 0,81 kN/m2. De representatieve waarde 

voor de verticale windbelasting is 1,05 x 0,95 x 1,15 x 0,4 x 0,37 = 0,17 kN/m2. De 

windbelastingen moeten aangebracht worden op de projecties van het horizontale 

resp. verticale vlak en kunnen positief of negatief zijn. [E0225] [E0121] 

De windbelasting op de randelementen (levensduur 50 jaar) is bepaald volgens NEN-

EN1991-4: 𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝑐𝑠𝑐𝑑𝑐𝑓𝑞𝑝(𝑧).De bouwwerkfactor 𝑐𝑠𝑐𝑑 wordt voor de randelementen 

gelijk aan 1 genomen omdat het om een constructie lager dan 15 m gaat. De 

windbelasting 𝑞𝑝(𝑧) voor gebied II, op een hoogte van 7 meter boven het maaiveld, 

bedraagt 0,78 kN/m2. Voor de windbelastingsfactor 𝑐𝑓 wordt de externe drukfactor 

voor zone A van een verticale gevel genomen uit tabel NB.6 uit de nationale bijlage. 

De factor wordt hier gekozen behorende bij een oppervlakte van 1 m2 en is 1,4. Het 

gebrek aan correlatie van de winddrukken tussen de windzijde en de lijzijde wordt in 

rekening gebracht met een factor 0,85. De totale winddruk op de randelementen wordt 

nu: 1,4 x 0,85 x 0,78 = 0,93 kN/m2. 

De stuwdruk voor de slagboom (gebied II- onbebouwd, op een hoogte van 12 meter 

boven het maaiveld, levensduur 50 jaar) bedraagt 0,90 kN/m2. De krachtcoëfficiënt cf 

= 1,2, zodat de windbelasting 1,2 x 0,90 kN/m2 = 1,08 kN/m2. 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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• LEU – de leuningbelasting bedraagt 3 kN/m  en moet zowel een keer horizontaal als  

verticaal, aangrijpend op de bovenzijde van de leuning, beschouwd worden. De 

hoogte van de leuning bedraagt 1,2 m. 

• VER – de vermoeiingsbelasting bestaat uit 10.000 openingen per jaar van de 

beweegbare brug. Voor de vaste brug geldt geen vermoeiingsbelasting. 

• AAN - Bij aanvaring van de brug moet een kracht van 1000 kN opgenomen kunnen 

worden. Deze kracht kan overal aangrijpen. De vergrendeling van de brug moet deze 

kracht kunnen opnemen. De brug mag bij aanvaring in het midden onder deze kracht 

niet bezwijken; lokale schade is toegestaan. [E0228] [E0184] Het verhogen van de 

vaarwegklasse naar CEMT Va heeft geen invloed op de aanvaring van de 

bovenbouw. [E0034] 

• VD- Variabel dekgewicht volgens NEN 6786 voor een elektro-mechanisch  bewogen 

brug met een houten dek is +/- 100 N/m2. 

 
Bovenstaande belastingen worden gecombineerd volgens onderstaande tabel. 
 

 

 

De belastingsfactoren voor de bio-based composiet brug volgens NEN-EN 1990, CC2 zijn 

[E0223]: 

1. Eigen gewicht (EG): γG = 1,2 (of 0,9 indien ongunstig) 

2. Verkeersbelastingen (LM4, DV): γQ = 1,35 

3. Andere veranderlijke belastingen (WI, TE, LEU,VD): γQ = 1,5 

4. Buitengewone veranderlijke belastingen (OAV): γQ = 1,0 

 

De belastingsfactoren voor de bio-based composiet brug volgens NEN 6786-1 zijn: 

1. Eigen gewicht (EG): γG = 1,2 (of 0,9 indien ongunstig) 

2. Variabel dekgewicht (VD): γQ = 1,5 

3. Windbelasting (WI): γw = 1,8 
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Bijzonder belastinggeval voor de beweegbare brug is de noodstopbelasting die binnen 3 s 

moet kunnen plaatsvinden (oppervlak val is 124 m2 < 125 m2, NEN 6786-1-2017, 2.3.9). 

De belasting is als volgt bepaald. mbrug = 22 m x 3,65 m x 158 kg/m2 = 12687 kg in 80 s (= 

T/2) openen. Aanname sinusvormige snelheid. 
𝜋

2
⋅ 𝑅 =  ∫ v0 ⋅ sin 2𝜋 ⋅

𝑡

𝑇
⋅ 𝑑𝑡 = v0 ⋅

𝑇

2𝜋
⋅

1

2
𝑇

0

𝑐𝑜𝑠 2𝜋 ⋅
𝑡

𝑇
 = v0 ⋅

T

π
  →  v0 =  

𝜋2

2
⋅

𝑅

𝑇
= 0,6785

𝑚

𝑠
 → in Δt = 3 s noodstop sinusvormig:  v0 = 

∫ a0 ⋅ sin 2𝜋 ⋅
𝑡

𝑇
⋅ 𝑑𝑡 =  a0 ⋅

2∆t

π
 

∆𝑡

0
 → a0 =  

v0⋅ 𝜋

2∆t
=  

𝜋3

4
⋅

𝑅

T⋅∆t
= 0,355

𝑚

𝑠 2
      Dit zijn de maximale 

snelheid v0 en versnelling a0 aan het brugeind. Naar het draaipunt toe lopen deze lineair af 

naar nul. Het moment op het draaipunt dat door de noodstop van de brug gegenereerd 

wordt is dan 𝑀𝑏𝑟𝑢𝑔 =  ∫ 𝑎0 ⋅
𝑥

𝐿
⋅

𝐿=22𝑚

0
𝑥 ⋅

𝑑𝑥

𝐿
⋅ 𝑚𝑏𝑟𝑢𝑔 =  ∫ 𝑎0 ⋅ 𝑚𝑏𝑟𝑢𝑔 ⋅

𝑥2

𝐿2
⋅

𝐿

0
𝑑𝑥 =  𝑎0 ⋅ 𝑚𝑏𝑟𝑢𝑔 ⋅

1

3
𝐿 = 33028 𝑁𝑚 .  

Bij het contradeel geldt een vergelijkbare situatie met dien verstande dat de balansmassa 

hier aan het eind zit. Massa contradeel mcontra = 12 m x 3,65 m x 158 kg/m2 = 6920 kg. 

Balansmassa over 1 m aan het eind mbalans = (12687 kg x 11 m – 6920 kg x 6 m) / 11,5 m 

= 8525 kg. Maximale versnelling  a0𝑐 =  
𝜋3

4
⋅

𝑅𝑐

T⋅∆t
= 0,194

𝑚

𝑠 2
   Het moment op het draaipunt 

door de noodstop van het contradeel met balans is dan 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 =  𝑎0𝑐 ⋅ 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 ⋅
1

3
𝐿𝑐 + 𝑎0𝑐 ⋅

𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠 ⋅
(𝐿𝑐−0,5𝑚)2

𝐿𝑐
= 23597  𝑁𝑚.  

In totaal is het moment op het draaipunt door de noodstop 𝑀𝑏𝑟𝑢𝑔 + 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 = 33028 +

23158 = 56186 𝑁𝑚. Dit is statisch, maar feitelijk is het een (sinusvormige) 

sprongbelasting, waardoor de belasting nog omhoog gezwiept wordt maximaal met een 

factor 2. Dus er wordt uitgegaan van 2 x 56186 Nm = 112372 Nm  
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 Geometrie en statisch model 

De geometrie van de beweegbare en vaste brug die voor het DO wordt toegepast is als 

volgt. De beweegbare brug is 34 m lang waarbij 22 m over de vaarweg en 12 m naar het 

landhoofd. De vaste brug is 32 m lang waarbij 21,5 m over de vaarweg, 10 m naar het 

landhoofd en een middenstuk van 0,5 m. De bruggen hebben beide een toog met straal R 

= 1000 m. Voor de vaste ligging van de bruggen is het volgende oplegschema en statisch 

model toegepast. Voor de draaibrug is de draaipijler (as 2) de vaste oplegging en voor de 

vaste brug is het landhoofd (as 5) de vaste oplegging. In horizontale zin is de draaibrug vrij 

bij as 1 en vast bij as 2 en 3. De vaste brug is in horizontale zin bij alle oplegpunten (as 3, 

4, 5) vast. 

 

Figuur 3-1: Oplegschema en statisch model voor de vaste ligging van de bruggen 

 

De doorsnede van de bruggen die voor het DO wordt toegepast is als volgt. De 

buitenmaten van de doorsnede zijn: 3,65 m breed en 1,2 m hoog. Het dakprofiel van het 

dek voor de afwatering wordt niet gemodelleerd. De brug bestaat uit een sandwich dek met 

een balsakern en huiden van vlascomposiet. De bodem is gemaakt van massief 

vlascomposiet en wordt lokaal voorzien van verstijvers om de kniksterkte te verbeteren. De 

lijven, in totaal 3 stuks worden als een dunne sandwich met balsakern uitgevoerd vanwege 

kniksterkte. Door deze opbouw van de dwarsdoorsnede worden pelspanningen vermeden 

[E0244] Door de aanwezigheid van meerdere lijven en het uitblijven van pelspanning heeft 

de doorsnede voldoende inkasseringsvermogen om voortschrijdend bezwijken te 

voorkomen. [E0159] De zijkanten worden massief uitgevoerd omdat hier de verbinding van 

de leuningen en randelementen moet plaatsvinden. De opbouw van het dek zorgt voor een 

optimaal gebruik van de materialen en derhalve voor een zo min mogelijk 

materiaalgebruik. [E0251] Alle delen worden aan elkaar gelamineerd waardoor een 

vloeistofdicht dek ontstaat. [E0245] De doorsnede is hieronder geschetst. De constructieve 

onderdelen van de brug zijn uitgevoerd in bio-composiet. [E0201] Er zijn geen stalen 

afgesloten ruimten aanwezig. [E0158] De zijkanten, kopse kanten en onderzijde van dek 

zullen worden uitgevoerde in RAL 7006 zijde glans. [E0040] 

 

Ter plaatse van de draaikrans worden de lijven en schotten massief en dikker uitgevoerd 

om de reactiekrachten door middel van verbindingselementen en bouten goed te kunnen 

opnemen.  

De toog van de bruggen bedraagt R = 1000 m volgens tekening. Dit wordt als volgt 

gerealiseerd. De bruggen worden met een grotere, nog nader te bepalen, straal gemaakt 

in de mal. Bij het plaatsen van de bruggen buigen deze onder het eigengewicht door 

(elastisch en door kruip) tot R = 1000 m.  

 

34,00 31,50 

22,00 12,00 

11,65 21,75 

0,50 

21,50 10,00 

9,70 21,25 

vast oplegpunt vast oplegpunt 

as 1 as 3 as 2 as 4 as 5 
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In het UO wordt de straal waarin de brug gemaakt wordt nogmaals opnieuw beschouwd.  

 

Onderstaande afbeelding toont een dwarsdoorsnede van het brugdek, hieruit volgt dat de 

rijbaanbreedte 3,0 m bedraagt [E0111] [E0108]  en de afstand van de kantverharding tot 

de reling bedraagt 0,325 m. [E0112] [E0215] Er zijn 8 tussenafvoeren voor hemelwater 

opgenomen met een diameter van 75 mm voor een bruglengte van 34m, uit de berekening 

van Antea volgt dat hiermee wordt voldaan aan een bui met een herhalingstijd van 1:50 

jaar [E0010]. De tussenafvoeren worden vervaardigd uit PE of gelijkwaardig en zijn 

derhalve bestand tegen agressieve stoffen. [E0009] De tussenafvoeren lozen direct op het 

oppervlakte water. [E0165] [E0197] 

 

Het brugdek bevat geen afgeschermde gesloten hoeken en de inspectiegaten zijn enkel 

bereikbaar bij openen van de brug, het brugdek zorgt derhalve niet voor sociaal onveilige 

situaties. [E0036]  

 

Figuur 3-2: Dwarsdoorsnede 

 

De hoogte van de leuning bedraagt 1200mm. De hart-op-hart afstand van de horizontale 

regels bedraagt 335mm, hierdoor wordt voorkomen dat jeugdige fietsers onder de leuning 

door kunnen glijden. [E0229]. De mantelbuizen bevinden zich in de ruimte tussen het 

randelement en het dek [E0199], er is voldoende ruimte voor de extra 20% mantelbuizen. 

[E0165] Vanuit productie oogpunt is gekozen voor een dwarsverkanting van 1 op 100, in 

de UO-fase zal nader onderzocht worden of 1 op 50 productie technisch haalbaar is 

[E0187][E0157]  

 

Het randelement en de bovenregel van leuning worden vervaardigd in bio-composiet. 

[E0235] De stalen onderdelen van leuning inclusief zichtbare bevestigingsmiddelen 

worden afgewerkt in RAL 7047. [E0015] [E0040] Het randelement wordt vervaardigd uit 

bio-composiet in de kleur bruin en zal worden voorzien van een kleurloze coating. 

[E0040][E0256] Stalen onderdelen van de leuning zullen worden geaard. [E0156] 
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Uit CROW-publicatie 351 (ontwerpwijzer fietsverkeer) volgen onderstaande voorwaarden 

[E0153]: 

1. Maximale breedte fiets (driewieler) 1,5 m, dus 2 x 1,5 m = 3,0 m  → 3,0 m aanwezig, 

dus voldoet 

2. Obstakelafstand lage trottoirband: 0,25 m → 0,325 m aanwezig, dus voldoet 

3. 325 mm tot leuning cf. figuur 3-3 → 0,325 m aanwezig, dus voldoet 

4. Opstaande rand < 50 mm  → 50 mm aanwezig, voldoet1. 

5. Geen horizontale bocht 

6. Helling Z < 0,075 en % < 7,5%   --> 578mm over 34m, Z = 0,62 / 34 = 0,01, % = 0,6 / 

34 = 1,7%, → voldoet 

  

 
1 Figuur 3-3 toont een hoogte van 60mm, dit zal in een nieuwe versie worden aangepast. 
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 Materiaaleigenschappen 

De materiaaleigenschappen zijn bepaald door middel van testen. De vlasvezelcomposiet 

laminaten zijn  gemaakt door middel van vacuüminjectie. De toegepaste hars voor de 

draaibrug en vaste brug is een bio-epoxy. De dichtheid van het vlasvezelcomposiet is 

aangehouden op 1300 kg/m2.  

 

De testresultaten en de daaruit afgeleide materiaaleigenschappen die hieronder zijn 

vermeld zijn opgenomen in rapport 2016036-180413-1410 – Bio-based brug Ritsumasyl – 

Materiaaleigenschappen op grond van testen-vs3  

 

Het vezelvolumegehalte is voor de berekening aangenomen op 50 vol. % en is praktisch 

realiseerbaar met vacuüminjectie. De vlasvezelcomposiet laminaten in het FE-model van 

de brug zijn opgebouwd uit UD- en 0/90-lagen. De stijfheidseigenschappen van deze lagen 

zijn in de eerste twee kolommen van Tabel 1  weergegeven. De 0/90 lagen kunnen daarbij 

ook onder +/-45° gelegd worden.  

 

In de realiteit worden de vlasvezelcomposiet laminaten gemaakt van UD-legsels en QI-

legsels (QI = quasi-isotroop). De QI-legsels zijn in feite twee 0/90-legsels op elkaar, 

waarvan één onder +/-45° gelegd is. Dit versnelt het oplegproces. In feite komen in de 

brug overwegend twee laminaten voor, namelijk QI-laminaten (lijven en schotten van de 

brug) en laminaten met de helft UD en de helft QI (bodem van de brug). Het UD loopt 

daarbij in de lengterichting van de brug. De stijfheidseigenschappen van deze twee 

laminaten zijn in de twee laatste kolommen van Tabel 1. 

 

Tabel 1: Stijfheidseigenschappen van vlasvezelepoxy composiet  

 UD-ply 0°/90°- ply Quasi-isotroop - laminaat ½ UD + ½ QI - laminaat 

E1 24 GPa 14,6 GPa 10,8 GPa 17,4 GPa 

E2 5 GPa 14,6 GPa 10,8 GPa 8,2 GPa 

G12 1,4 GPa 1,4 GPa 4,0 GPa 2,7 GPa 

ν12 0,3 0,10 0,34 0,33 (ν21 = 0,15) 

 

De rekenwaarden van de sterktes van de laminaten zijn in Tabel 2 weergegeven. Deze 

rekenwaardes zijn bepaald conform NEN-EN 1990 bijlage D7.3 [E0249] [E0250] Een 

nadere uitwerking hiervan is opgenomen in 2016036-180413-1410.  

 

Tabel 2: Rekenwaarden voor de sterkte van vlasvezelepoxy composiet  

 UD-ply 0°/90°- ply Quasi-isotroop - laminaat ½ UD + ½ QI - laminaat 

σt1 166 MPa 111 MPa 92 MPa 130 MPa 

σ2t 22 MPa 111 MPa 92 MPa 57 MPa 

σ1c 79,6 MPa 48,4 MPa 35,8 MPa 57,7 MPa 

σ2c 22 MPa 48,4 MPa 35,8 MPa 28 MPa 

τ12 22,1 MPa 22,1 MPa 35,8 MPa 28 MPa 

τILSS 22,1 MPa 22,1 MPa 22,1 MPa 22,1 MPa 

De grijze waarden zijn geschat  

 

De thermische eigenschappen zijn hieronder weergegeven. Deze waarden zijn op basis 

van gemeten waarden aan UD vlasvezelcomposiet. Het UD-vlasvezelcomposiet heeft in 
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vezelrichting een duidelijk verschillende uitzettingscoëfficiënt onder de 10°C en boven de 

10°C. Vandaar dat hierin onderscheid gemaakt is. [E0221] 

 

Tabel 3: Thermische eigenschappen van vlasvezelepoxy composiet 

Lineaire 

uitzettingscoëfficiënt 

UD-ply 0°/90°- ply Quasi-isotroop  

laminaat 

½ UD + ½ QI  

laminaat 

α1    -20ºC ≤ T ≤ + 10ºC 8,3 ∙ 10-6 K-1 23,6 ∙ 10-6 K-1 23,6 ∙ 10-6 K-1 12,8 ∙ 10-6 K-1 

α1   +10ºC ≤ T ≤ + 40ºC 0,8 ∙ 10-6 K-1 17,6 ∙ 10-6 K-1 17,6 ∙ 10-6 K-1   5,8 ∙ 10-6 K-1 

α2    -20ºC ≤ T ≤ + 10ºC 
83,6 ∙ 10-6 K-1 

23,6 ∙ 10-6 K-1 23,6 ∙ 10-6 K-1
 43,5 ∙ 10-6 K-1 

α2   +10ºC ≤ T ≤ + 40ºC 17,6 ∙ 10-6 K-1 17,6 ∙ 10-6 K-1 39,5 ∙ 10-6 K-1 

 

De vermoeiingstesten geven een helling van de S-N-lijn van 1 op 8 op log-log-schaal. De 

sterkte voor vermoeiing wordt bepaald door een S-N-lijn met een helling van 1 op 8 op log-

log-schaal toe te passen volgens de volgende formule: 

 

𝑁𝑓 = (
𝜎𝑅⋅[1−

𝜎𝑔𝑒𝑚

𝜎𝑅
]

𝜎𝑎𝑚𝑝
 )

𝑘

  

 

Hierin is:  k = 8 

  σR = rekenwaarde van de sterkte 

  σgem = (σmax + σmin) / 2 

  σamp = (σmax - σmin) / 2 

 

De HDT van het vlasvezelepoxy composiet is 20°C hoger dan de maximale 

gebruikstemperatuur.  

 

De hot-wet factor is voor de berekening aangehouden op γc = 1,2 voor BGT, UGT en 

vermoeiing. De testen met meerlaags gecoate laminaten wijzen uit dat de gemiddelde hot-

wet factor γc = 1,016 is voor 100 jaar. De 95% karakteristieke waarde bedraagt γc = 1,029. 

Veiligheidshalve wordt γc = 1,2 aangehouden vanwege de vochtgevoeligheid. [E0011] 

 

Kruip wordt in rekening gebracht voor blijvende belastingen die hier bestaat uit 

eigengewicht en rustende belasting. De testgegevens voor kruip onder trekspanning zijn 

beschikbaar. Die van kruip onder druk zijn dat nog niet. Kruip door druk wordt voorlopig 

met dezelfde factoren berekend als trek.  

De kruipfactor is afhankelijk van de spanning en van de tijdsduur. De kruipvervorming is 

zodanig groot dat vóórkruipen noodzakelijk is om een belangrijk deel van de 

kruipvervorming reeds weg te nemen.  

Na 30 dagen vóórkruipen zijn de volgende kruipfactoren van toepassing:  

• Voor de vervorming van de openstaande brug is een kruipfactor voor 10 dagen en 22 

MPa in de UD-lagen bepaald op: γcr_10 dagen = 1,08. Op grond hiervan is besloten 

maximaal 3 dagen toe te staan en indien langer nodig is de brug te onderstempelen.  

• Voor de vervorming van de brug door 1 miljoen maal openen en sluiten van de brug is 

een kruipfactor ingeschat op grond van cyclische testen op: γcr_1 miljoen keer = 1,64 

 

Voor kruipberekeningen zonder vóórkruipen zijn de volgende kruipfactoren van toepassing: 

• Voor de vervorming van de brug is een kruipfactor voor 100 jaar en 15 MPa in de UD-

lagen bepaald op: γcr_QI_100 jaar = 3,69  en γcr_QIUD_100 jaar = 3,29   
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• Voor de sterkte zijn karakteristieke kruipfactoren voor 100 jaar bepaald op:  

γcr_QI_100 jaar = 4,50 en γcr_QIUD_100 jaar = 4,16 

 

Door de toog van het val in de lengte en het dwarsprofiel in de breedte wordt 

waterophoping op het val voorkomen.  

 

Voor de kern van het dek wordt Balsa Baltek SB.150 toegepast. De typische 

eigenschappen van dit materiaal staan hieronder vermeld. Van belang voor de functie en 

berekening van dit kernmateriaal zijn met name de afschuifstijfheid en –sterkte. Als 

rekenwaarde voor de afschuifsterkte wordt de waarde in de tabel hieronder als gemiddelde 

beschouwd van minimaal 10 testen. De rekenwaarde van de afschuifsterkte wordt dan 

3,1 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

De lijm die toegepast wordt is een standaard vinylester lijm. Lijmtesten met het bio-based 

materiaal zijn momenteel nog niet uitgevoerd. Lijmverbindingen van deze lijm met 

glasvezelvinylester laminaten zijn uitvoerig getest in een single lap verbinding (zowel 

statisch als op vermoeiing). De rekenwaarde van de sterkte van deze lijm is daarbij 

bepaald op:  Xd = 5,2 MPa. Deze waarde wordt hier gehanteerd totdat de lijmtesten met 

het bio-based materiaal zijn uitgevoerd. 

 

Naast vlasvezelepoxy worden lokaal glasvezelepoxy, staal en aluminium toegepast in de 

brug. De materiaaleigenschappen daarvan zijn hieronder weergegeven. 

 

Tabel 4: Eigenschappen overige materialen 

 UD glas QI glas Staal FeE355 Aluminium 6061 T6 

E1/2 [MPa] 36569 / 10924 18533 210000 68900 

G12 [MPa] 3396 6984 80769 27000 

G13/23 [MPa]     

12 [] 0,285 0,329 0,3 0,33 

 [kg m-3] 1875 1875 7850 2700 

design [MPa] 228 116 408 248 

 design [MPa] 10,4 10,4   
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 FE berekeningen 

5.1 Model 

Het definitieve model dat gebruikt wordt voor de validatie van de brug bestaat uit alle 

dragende delen van de hoofdoverspanning. In composiet zijn dit het bodempaneel, het 

dekpaneel, vijf liggers en vijf schotten waarvan drie bij de draaikrans en twee aan de 

einden. Ook zijn er stalen onderdelen meegenomen. Dit zijn de ondersteuningsplaten bij 

de oplegging, een vereenvoudigde versie van de draaikrans, de verbindingselementen 

waarmee draaikrans aan de brug vastgezet wordt en de buizen voor het contragewicht. 

 

Het model is gemaakt in de vorm waarin de brug geproduceerd gaat worden (Figuur 5-1). 

In deze toestand krijgt de brug een kromtestraal. 

 

 

Figuur 5-1: Boven- en zijaanzicht van het FE model van de brug 

 

 

De liggers lopen door tot de einden van de brug. De eindschotten worden in stukken 

tussen de liggers gelamineerd. Onder dit schot zit tegen de bodem een plaat van 20 mm 

staal (Figuur 5-2). Deze plaat is vlak gemodelleerd, maar in de praktijk zullen hier 

oplegblokken op aangebracht worden. De functie voor het model is om de belastingen van 

de oplegpunten te verspreiden voordat deze in composietconstructie ingeleid worden. Er 

zijn twee punten aangebracht waar de brug verticaal ondersteund wordt. Het punt in het 

midden is voor de zijwaartse ondersteuning welke nodig is voor belastinggevallen met 

grote zijwaartse krachten. Dit punt is 50 mm onder de plaat aangebracht om rekening te 

houden met het feit dat het effectieve contactpunt van de zijwaartse ondersteuning niet 

precies tegen de ondersteuningsplaat kan zitten. De plaat heeft aan de einden een 

geleidelijke verbreding gekregen om de inleiding van temperatuurspanningen in het 

laminaat te verzachten. 
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Figuur 5-2: Eindschot en ondersteuningsplaat 

 

 

Aan de binnenkant van het eindschot aan de korte zijde is het contragewicht aangebracht. 

Dit is gemodelleerd als een buis op twee grondplaten (Figuur 5-3). De grondplaten zijn met 

vier verbindingen vastgezet aan liggers. De daadwerkelijke massa is aangebracht als 

verdeelde massa op stukken van de buizen. 

 

 

Figuur 5-3: Modellering contragewicht. 

 

 

De draaikrans is deels opgenomen in het model. Het systeem is vereenvoudigd tot een 

onderdeel dat de ringen bevat tot aan de lagers en een vierkante stalen wig die het 

composiet ondersteunt. Vanaf de positie van het lager is dit deel met een ‘rigid body’ 

vastgezet aan een centraal punt zodat eenvoudig reactiekrachten en -momenten 

opgevraagd kunnen worden. 
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Figuur 5-4: Model van de draaikrans 

 

 

Het complexe deel van het model is de verbinding tussen de krans en het composiet. Het 

is belangrijk dat het model de krachten op de kritische punten in kaart kan brengen. Hierbij 

moet rekening gehouden worden met het feit dat lineaire FE berekeningen alleen 

ondersteuning bieden voor vlakken die permanent verlijmd zijn of vlakken die vrij door 

elkaar kunnen bewegen. Berekeningen met automatische contactdetectie zijn niet binnen 

redelijke termijn uit te voeren. 

 

Na een groot aantal experimenten is er gekozen voor een oplossing waarbij de 

verbindingselementen (Figuur 5-5) aan de bodemplaat verlijmd zitten, maar met alleen 

bouten aan de schotten verbonden worden. Deze oplossing zorgt voor stabiele 

verbindingselementen maar zorgt er ook voor dat de krachten die overgedragen worden 

aan de schotten direct uit het model te halen zijn. Verder zijn er bouten aangebracht 

tussen de stalen wig en de verbindingselementen. De bouten hebben geen verbinding met 

de bodem van de brug omdat het grote verschil in stijfheid tussen staal en composiet zal 

betekenen dat de krachtsinleiding altijd via de verbindingselementen zal gaan. Als laatste 

zijn er enkele verbindingen tussen de wig en de bodemplaat gelegd zodat het composiet 

niet door het staal heen kan zakken op plaatsen waar veel drukkracht overgedragen wordt. 

 

 

Figuur 5-5: Verbindingselementen in de brug 
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5.2 Belastingen 

Voor een aantal belastingen vergt de manier van aanbrengen nadere toelichting. Hieronder 

staat van alle belastingen gespecificeerd hoe deze op het model aangebracht zijn. [E0216] 

 

 

LM4 – voetgangersbelasting 

 

De totale belasting is uiteraard het hoogst als deze over het gehele oppervlak van het dek 

aangebracht wordt. Dit geeft echter niet de hoogste inwendige belastingen en 

vervormingen. Deze worden verkregen door de belasting alleen aan te brengen op de 

lange overspanningen. Dit zorgt voor grotere vervormingen en een groter moment op 

draaikrans. [E0214] 

 

 

DV – dienstvoertuig 

 

Het dienstvoertuig is een relatief kleine belasting, maar kan in principe overal op de brug 

geplaatst worden. Omdat deze altijd aangebracht moet worden in combinatie met een deel 

van de voetgangersbelasting, is het voertuig op een positie geplaatst waar het negatieve 

effect op de zwaar belaste onderdelen het grootst is (Figuur 5-6). [E0023] 

 

 

Figuur 5-6: Positie dienstvoertuig 

 

 

RE – horizontale belastingen 

 

De horizontale belastingen zijn aangebracht op dezelfde plek waar de verticale 

componenten zijn aangebracht. De richting is zo gekozen dat deze van de draaikrans af 

wijst zodat het moment op de draaikrans vergroot wordt. 

 

 

TE – temperatuurbelastingen 

 

En zijn 8 verschillende temperatuurbelastingen (Figuur 2-1). Alleen de eerste en laatste 

blijken in potentie maatgevend te kunnen zijn. Alle UGT belastingen zijn voor beide 

gevallen doorgerekend. 

 

 

WI – windbelastingen 

 

De windbelasting bestaat uit een druk op de zijkant, een druk op het dek en een 

schuifkracht op het dek. De richtingen van de krachten op het dek komen overeen met 

belastingen LM4 en RE. 
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AAN – aanvaarbelasting 

 

Voor de aanvaarbelasting zijn twee posities gekozen, namelijk geheel links en geheel 

rechts van het profiel van vrij ruimte. Belangrijk bij de aanvaarbelasting is dat in beide 

gevallen de maximale remkracht die de krans kan leveren overschreden gaat worden. Om 

die reden is er een tegenwerkend moment van 500 kNm aangebracht in plaats van een 

rotatieoplegging. 

 

 

OAV en puntbelasting 

 

Deze belastingen zijn geen grote globale belastingen voor de brug. Het OAV is wel 

bepalend voor de opbouw van het dek, maar dit is uit handberekeningen bepaald en kan 

niet direct in een FE model op deze schaal gecontroleerd worden. 

5.3 Resultaten uiterste grenstoestand 

De UGT belastingen geven grote reactiekrachten op de draaikrans. De krachten en 

momenten zijn volgens het in Figuur 5-7 gegeven assenstelsel opgenomen in Tabel 5. 

Noemenswaardig zijn de verticale reactiekracht van 687 kN, de dwarskracht bij aanvaren 

van 747 kN en het moment van 1044 kNm. 

 

 

 

Figuur 5-7: Assenstelsel voor de brug 
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Tabel 5: Reactiekrachten op de draaikrans 

* 500 kNm torsie aangebracht als “remkracht”.  

 

Voor de punten waar de brug opgezet wordt zijn de krachten veel lager dan bij de krans. 

De hoogste kracht is 134 kN (Tabel 6) aan de kant van de grote overspanning. Uiteraard 

treedt er ook een zeer grote dwarskracht op bij een aanvaring. Deze is 781 kN. De 

verticale reactiekrachten bij aanvaring blijven echter positief d.w.z. er blijft oplegdruk, 

waardoor de brug niet uit zijn vergrendeling kan wippen.  

 

Tabel 6: Reactiekrachten op de oplegpunten in kN 

 Verticaal lange kant Verticaal korte kant Dwars- 

oplegging UGT met 

T1 

Links Rechts Links Rechts 

gr1 133 134 22.7 21.3  

gr2 113 114 24.0 22.1  

T1 80.0 81.1 53.4 51.8  

T2 72.0 73.1 54.1 52.5  

W1 86.1 77.1 37.6 33.5 -16.8 

W2 78.1 69.1 38.3 34.2 -16.8 

A1 80.8 35.6 17.1 22.2 -253 

A1b 80.8 36.8 20.5 19.6 -781 

UGT met 

T8 

     

gr1 125 126 6.2 4.1  

gr2 105 106 8.0 5.9  

T1 52.6 53.2 -2.2 -2.3  

T2 44.6 45.1 0.7 -1.6  

W1 77.9 68.7 21.6 17.3 -16.9 

W2 69.9 60.7 22.3 18.0 -16.9 

 

 Krachten [kN] Momenten [kNm] 

UGT met T1 Fx Fy Fz Mxx Myy Mzz 

gr1 -75.3 -42.2 634 36.2 -1044 -215 

gr2 -94.2 -42.2 638 35.6 -953 -215 

T1 -40.8 -42.2 375 36.1 -416 -215 

T2 -48.3 -42.2 376 36.1 -390 -215 

W1 -82.1 -124 502 101 -515 -349 

W2 -89.6 -124 503 101 -490 -349 

A1 -23.1 -747 444 189 -389 * 

A1b -23.1 -219 443 101 -374 * 

UGT met T8       

gr1 -75.3 -42.2 684 35.2 -1003 -215 

gr2 -94.2 -42.2 687 35.2 -939 -215 

T1 -40.8 -42.2 537 34.9 -368 -215 

T2 -48.3 -42.2 538 35.0 -343 -215 

W1 -82.1 -124 551 101 -501 -349 

W2 -89.6 -124 552 101 -475 -349 
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De maximaal optredende spanningen in de vlascomposiet delen zijn opgenomen in Tabel 

7. De trekspanningen vallen in alle gevallen beneden de ontwerpwaarde. Voor de 

drukspanning zijn er wel enkele overschrijdingen, maar deze zijn voor de 

aanvaarbelastingen waarvoor het toegestaan is dat de brug enige schade oploopt. Verder 

zijn er wat overschrijdingen (omcirkeld) bij belastinggevallen met een negatieve 

temperatuurcomponent, maximaal 77,1 MPa (rekenwaarde van de druksterkte van 79,6 

MPa /1,2 = 66,3 MPa). Deze is echter lokaal en wordt veroorzaakt door 

temperatuurbelasting dwars op de brug. Deze lokale overschrijdingen ontstaan doordat in 

de FE berekening bij de overgang van glasvezel naar vlasvezel, de vlasvezels aan de 

buitenkant liggen. Door dit om te keren d.w.z. door de glasvezels aan de buitenkant te 

plaatsen kan dit goed verholpen worden.  

 

Tabel 7: Maximale spanningen in het vlascomposiet  

 Dek Bodem Liggers Schotten 

UGT 

met T1 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

gr1 33.8 -10.2 17.0 -32.9 44.5 -47.6 43.2 -41.6 

gr2 37.9 -8.4 14.8 -29.6 40.2 -44.6 43.9 -46.9 

T1 36.1 -22.2 18.8 -10.2 35.3 -21.5 36.2 -21.1 

T2 35.9 -22.0 18.8 -9.5 35.3 -21.5 36.4 -20.8 

W1 33.2 -7.6 15.9 -28.1 31.3 -29.2 32.4 -33.2 

W2 31.9 -7.5 15.9 -26.9 30.8 -28.0 30.1 -32.6 

A1 66.0 -21.4 55.8 -73.3 70.7 -66.3 60.6 -69.3 

A1b 37.6 -14.8 70.6 -79.9 91.4 -88.5 133 -125 

UGT 

met T8 

        

gr1 40.7 -23.4 14.8 -45.6 36.7 -59.1 41.0 -74.6 

gr2 37.4 -22.5 13.6 -42.7 34.4 -55.7 35.3 -72.5 

T1 27.6 -45.6 24.8 -57.3 27.9 -50.4 27.1 -77.1 

T2 27.3 -45.3 24.7 -56.1 27.7 -49.0 28.6 -76.3 

W1 32.7 -21.2 12.8 -41.2 25.4 -40.0 23.8 -59.8 

W2 31.4 -20.8 12.3 -40.0 24.5 -38.7 21.5 -59.0 

 

Tabel 8: Krachten in bouten van de draaikransverbinding 

 Bodem Schotten 

UGT met T1 Axiaal [kN] Shear [kN] Moment 

[kNm] 

Shear [kN] 

gr1 6.8 151 2.89 46.7 

gr2 6.6 143 2.75 27.7 

T1 4.0 80.9 1.54 17.4 

T2 3.7 76.5 1.45 17.6 

W1 6.7 142 2.73 20.8 

W2 6.8 138 2.64 20.7 

A1 10.3 214 4.12 34.6 

A1b 8.5 191 3.67 20.4 

UGT met T8     

gr1 9.2 171 3.29 46.8 

gr2 9.4 160 3.08 46.3 
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T1 15.2 165 3.24 63.9 

T2 15.3 162 3.21 63.7 

W1 10.9 159 3.06 38.2 

W2 11.0 154 2.98 38.0 

 

Tabel 8 geeft de krachten weer op bouten voor de kransverbinding (Figuur 5-5). Voor de 

bouten in de schotten is de schuifkracht de grootste component. Deze zal via een M30 

bout overgedragen worden aan een bus in het composiet. In de bouten die direct aan de 

draaikrans vast zitten blijken echter ook grote momenten te zitten. Dit komt doordat er in 

de modellering slechts twee bouten door de bodem gaan en dat het veel minder stijve 

composiet niet kan voorkomen dat de verbindingselementen gaan wrikken. In de 

werkelijkheid rust het verbindingselement op de bodem. Hierdoor neemt deze een 

belangrijk deel van het moment op, zodat de bouten minder hoeven te dragen op 

voorspanning. Het moment van 3,29 kNm kan door een koppel tussen de bouten en de 

bodem van het verbindingselement opgenomen worden (de lijmverbinding is een extra 

reserve). De arm van het koppel wordt op 2/3 x 70 mm = 46,7 mm aangenomen. De kracht 

op de bouten wordt dan 3290000 Nmm / 46,7 mm = 70,5 kN. De trekkracht van 9,2 kN kan 

ook nog een extra wrikkracht op de bouten veroorzaken die hierdoor verdubbelt tot 18,4 

kN. In totaal moet de bouten dan 70,5 kN + 18,4 kN = 88,9 kN kunnen opnemen op 

voorspanning. De maximale drukspanning op het bodemlaminaat is 88900 N / (240 mm / 

2) / (70 mm / 2) = 21,2 MPa. Bij de verbindingselementen is lokaal glas-epoxy laminaat 

toegepast, waardoor deze drukspanning op het laminaat gemakkelijk opgenomen kan 

worden.  

 

Als de normaalkracht van 88,9 kN opgenomen moet worden door voorspanning van de 

twee M30 bouten op een 50 mm bus, dan geeft dit de volgende spanning op de bus: 

 

𝜎𝑏𝑢𝑠 =

1
2

⋅ 88900 𝑁

𝜋(502 − 302)
= 8,8 𝑀𝑃𝑎 

 

De voorspanning in de bout wordt: 

 

𝜎𝑏𝑜𝑢𝑡 =

1
2

⋅ 88900𝑁

𝜋 ⋅ 302 = 15,7 𝑀𝑃𝑎 

 

Dit is voor een bout M30 8.8 makkelijk opneembaar. Door meer voorspanning te geven 

kan een deel van het moment en de wrikkracht daar direct opgenomen worden, waardoor 

de drukspanning op het laminaat weer vermindert. 

5.4 Vervorming van de brug in gesloten toestand 

De vervorming van de brug onder eigengewicht in gesloten toestand is weergegeven in 

Figuur 5-8. De zakking aan de uiteinden is het gevolg van de grote productiestraal 

waardoor de brug moet vervormen om op  de oplegpunten te komen liggen. Figuur 5-9 

geeft de vervorming weer onder de voetgangersbelasting van 5 kN/m2. Vanwege de extra 

zakking aan de oplegpunten is het niet direct te zien hoe groot de daadwerkelijke 

vervormingen door de voetgangersbelastingen is, maar het punt in het midden ligt 

ongeveer 12 mm onder een rechte lijn van de draaikrans naar het einde. De toelaatbare 
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vervorming bedraagt 22000/300 = 73 mm. Hieraan wordt ruimschoots voldaan. [E0226] Dit 

is zeer weinig en dit betekent dat de brug in gesloten toestand zeer stijf is. 

 

 

Figuur 5-8: Vervorming van de brug onder eigengewicht 

 

 

Figuur 5-9: Vervorming van de brug onder maximale voetgangersbelasting 

5.5 Vervorming van de brug in geopende toestand 

In geopende toestand hangen de einden vrij en is de brug nagenoeg perfect gebalanceerd 

met het contragewicht. Zonder belastingen geeft dit een zakking aan de einden van 151 

mm aan de lange kant en 54 mm aan de korte kant (Figuur 5-10). Er zijn echter drie 

belastingen die invloed kunnen hebben op de doorbuiging in geopende toestand: 

temperatuur, wind en het variabel dekgewicht. Deze belastingen zijn gecombineerd zodat 

ze het maximum en minimum voor de zakking geven. Voor het maximum is dit: 

 

• Eigengewicht met conversiefactor 1,2 

• Temperatuur geval 1 (resulteert in kleinere kromtestraal) 

• Wind van 170 Pa op het dek in neerwaartse richting inclusief conversiefactor 1,2 

• Variabel dekgewicht van 100 N/m2 met conversiefactor 1,2 

Met deze belastingen nemen de zakkingen toe tot 298 mm aan de lange kant en 84 mm 

aan de korte kant (Figuur 5-11). Voor de minimale zakking worden de belastingen: 

 

• Eigengewicht 

• Temperatuur geval 8 (resulteert in grotere kromtestraal) 

• Wind van 170 Pa op het dek in opwaartse richting 

• Variabel dekgewicht van 100 N/m2 in opwaartse richting 
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Met deze belasting reduceren de zakkingen tot 67 mm aan de lange kant en 39 mm aan 

de korte kant (Figuur 5-12).  

 

De opzethoogte aan de lange zijde is 298 mm – 67 mm = 231 mm 

De opzethoogte aan de korte zijde is 84 mm – 39 mm = 45 mm 

 

Anders dan bij de gesloten brug, is de stijfheid in geopende stand niet zo heel hoog.  

 

 

 

Figuur 5-10: Vervorming door eigengewicht in geopende toestand 

 

 

Figuur 5-11: Maximale zakking in geopende toestand 

 

 

Figuur 5-12: Minimale zakking in geopende toestand 

 

Vanwege het belang van de passing en capaciteit van het opzetwerk is een bandbreedte 

analyse van de opzetkracht en opzethoogte van de draaibrug uitgevoerd. De invloed van 

karakteristieke variaties in E-modulus, uitzettingscoëfficiënten en hot-wet en van 20 % 

hoger eigengewicht en uniforme en lineaire temperatuurbelasting is onderzocht.  Het 

resultaat hiervan is: 

• Aan de lange kant is de opzetkracht maximaal 74 kN en de opzethoogte 

maximaal 303 mm. 
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• Aan de korte kant is de opzetkracht maximaal 118 kN en de opzethoogte 

maximaal 69 mm. 

Voor het opzetwerk is de lange kant maatgevend. De opzetkracht van 74 kN kan nog net 

door de huidige motor geleverd worden. De opzethoogte van 303 mm is echter net te 

hoog. Rekening houdend met bouwtoleranties en kruip is hier maximaal 270 mm 

toegestaan. Aangezien de bandbreedte analyse een omhullende oplossing is, zit er nog 

wat reserve in die dit mogelijk kan oplossen. Daar staat tegenover dat bouwtoleranties en 

het effect van kruip en vermoeiing nog niet voldoende zijn meegenomen. Het opzetwerk 

wordt nader beschouwd in hoofdstuk 6. 

5.6 Eigenfrequenties 

In open toestand is de brug het gevoeligst voor trillingen. De laagste eigenfrequentie voor 

dit geval is 1,28 Hz (Figuur 5-13). Hierbij is de lange kant van de brug dominant. De 

eigenfrequentie voor de korte kant met het contragewicht is 2,06 Hz (Figuur 5-14). 

De aanstoting kan alleen door windeffecten optreden waarvan de belangrijkste, Von 

Karman wervels, uitgesloten is door de leuning die dit windeffect verstoort. Het voorstel is 

om in de praktijk te beoordelen hoe de brug zich gedraagt. De demping van vlascomposiet 

is relatief hoog in vergelijking met staal, waardoor een eventueel aanstooteffect sneller 

uitdempt. Indien in de praktijk toch te grote trillingseffecten optreden kan een tuned-mass-

damper systeem aangebracht worden in de brug. [E0164] 

 

Voor de gesloten toestand zijn er twee belangrijke trilvormen. Degene met de laagste 

eigenfrequentie is de horizontale trilvorm (Figuur 5-15). Volgens de Eurocode 1, Deel 2,  

kunnen voetgangers deze trilling aanstoten in frequenties tussen de 0,5 Hz en 1,2 Hz. De 

2,2 Hz die hier berekend is, is dus ruim voldoende om dat te voorkomen. Voor verticale 

trillingen zijn er verschillende verkeerslasten gedefinieerd. Er is gekozen om een controle 

te doen bij de hoogste klasse: TC5. Hiervoor is 120 kg/m2 extra massa aangebracht op de 

lange overspanning om zo een asymmetrische trilling aan te stoten. Voor dit geval komt de 

eigenfrequentie uit op 4,55 Hz (Figuur 5-16). Bij deze eigenfrequentie is geen 

noemenswaardige aanstoting meer mogelijk. Ook bevestigt dit het beeld dat de brug in 

opgelegde toestand zeer stijf is. 

 

 

Figuur 5-13: Eerste trillingsvorm in geopende toestand 
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Figuur 5-14: Tweede trillingsvorm in geopende toestand 

 

 

Figuur 5-15: Horizontale trilvorm in gesloten toestand 

 

 

Figuur 5-16: Verticale trilvorm in gesloten toestand 

 

5.7 Controle wind geïnduceerde trillingen  

Het dek van de draaibrug heeft een verticale eigenfrequentie van 4,55 Hz en een 

horizontale eigenfrequentie van 2,17 Hz. Conform artikel A2.4.3.2 van NEN-EN 1990 dient 

dan een toetsing plaats te vinden op comfort bij aanstoting door voetgangers, joggers en 

wind. Voetgangers en joggers worden  bij de vaste brug al behandeld en voldoen aan de 

gestelde criteria. Hier worden trillingen opgewekt door wind onderzocht met de 

vereenvoudigde methode uit NEN-EN 1991-1-4, Bijlage E. 

 

Wervelvorming 

Criterium voor wervelvorming: 34 m/3,65 m = 9,3 > 6 

Dus effect van wervelvorming  moet onderzocht worden. 
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De effecten van wervelvorming hoeven niet onderzocht te worden wanneer: 

 

vcrit,i > 1,25 vm 

 

Hierin is:  vm = 27,0 m/s  en  vcrit,i = b ∙ ni,y / St 

Waarin:  b = referentie breedte van de doorsnede loodrecht op windrichting 

  ni,y = eigenfrequentie loodrecht op windrichting 

  St = Strouhalgetal voor een rechthoekige doorsnede 

 

Voor dit dek worden beide gevallen (horizontaal en verticaal) onderzocht: 

Horizontaal:  b/d = 3,65 m / 1,2 m = 3    St = 0,06 

Verticaal: b/d = 1,2 m  / 3,65 m = 0,33  St = 0,12 

 

 

 

Horizontaal: vcrit,i = 3,65 m x 2,17 Hz / 0,06 = 132 m/s > 1,25 x 27 = 33,8 m/s 

Verticaal: vcrit,i = 1,2 m x 4,55 Hz / 0,12 = 45,5 m/s > 1,25 x 27 = 33,8 m/s 

Beide gevallen hoeven niet verder onderzocht te worden. 

 

De situatie van de open brug valt niet onder de toetsing van deze norm, maar wordt hier 

ter vergelijking op dezelfde wijze beschouwd.  

 

Verticaal open brug:  vcrit,i = 1,2 m x 1,28 Hz / 0,12 = 12,8 m/s < 1,25 x 27 = 33,8 m/s 

 

Dit geval kan dus wel gevoelig zijn voor wervelvorming. De aanwezigheid van de leuningen 

op het dek voorkomen echter zeer waarschijnlijk de vorming van wervels waardoor dit 

effect zich in de praktijk niet zal voordoen.  

 

Divergentie en flutter 

De slankheid van de doorsnede van het dek is 1,2 m / 3,65 m = 0,33 > 0,25. Dit betekent 

dat aan het eerste criterium voor gevoeligheid voor divergentie of flutter niet voldaan wordt 

en daarmee het dek niet gevoelig hiervoor is. 

 

Conclusie 

Het dek van de draaibrug is in gesloten toestand niet gevoelig voor wind geïnduceerde 

trillingen. In open toestand zal in de praktijk moeten blijken hoe gevoelig dit is omdat de 

leuningen wervelvorming waarschijnlijk voorkomen. 
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5.8 Knik 

Knik kan een potentieel probleem zijn voor onderdelen die onder drukspanning staan. De 

grootste druk treedt volgens Tabel 7 op in het belastinggeval UGTgr1 met 

temperatuurbelasting T8. Voor deze belasting (zonder belastingfactoren) is een analyse 

gedaan voor knik. Hieruit blijkt een reservefactor van 3,2 (Figuur 5-17). Deze knik treedt 

alleen op in de zijkanten bij de oplegging op de draaikrans. 

 

 

 

Figuur 5-17: Eerste knikvorm bij UGTgr1 T8 

5.9 Additionele belastingen 

Op de belastingen uit de Eurocode is een aantal variaties mogelijk door belasting slechts 

te plaatsen op delen van de brug. In de meeste gevallen is dit niet interessant omdat de 

totale belasting af zal nemen. Een interessant geval is het plaatsen van de 

voetgangersbelasting op alleen de linker helft van de brug om zo een sterk asymmetrische 

belasting op de brug te hebben. Om dit te toetsen is de UGTgr1 met temperatuurbelasting 

T8 gebruikt omdat dit geval de meeste spanningspieken laat zien. Hierbij vervormt de brug 

zodanig dat de linker kant 20 mm meer zakt dan de rechter kant (Figuur 5-18). Krachten en 

spanningen zijn overal lager. Het enige resultaat dat hoger geworden is, is de Mxx reactie 

op de krans die naar 160 kNm is gestegen. De Myy reactie is met 655 kNm echter fors 

lager waardoor het totale moment op de krans toch een stuk lager uit komt. 

 

 

Figuur 5-18: Vervorming door UGTgr1/T8 met asymmetrische voetgangersbelasting 
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 Opzetwerk 

Het opzetwerk is een kritisch element in het functioneren van de draaibrug. Daarom is een 

nader onderzoek gewijd aan het opzetwerk in relatie tot het vervormingsgedrag van de 

draaibrug. Met name de grote thermische vervorming en de kruipvervorming worden 

daarbij beschouwd alsook de vermoeiing van de brug. Tenslotte is ongelijktijdig opzetten 

van de brug beschouwd. 

6.1 Basiswaarden opzetwerk bij as 3 

Voor de beschouwing van het opzetwerk worden de basiswaarden die gelden bij as 3 

gebruikt die hieronder vermeld zijn. 

 

Basiswaarden as 3 (excl. hot-wet): 

 

Belasting/Tolerantie Max. doorbuiging Min. doorbuiging 

EG 151  151 

VD 10  -10 

WI 17  -17 

ΔT (UGT) 85 -57 

   

Vrijdraai  -15 

Bouwtolerantie 20 0 

Kruiptolerantie ntb nvt 

 

Voor Hot-wet wordt 20% van eg + vd + wi = 36 mm beschouwd als kruip, met als verschil 

dat ook het terugdrukken eigenlijk makkelijker gaat. Bouwtolerantie bij min. doorbuiging 

vervalt. De veerstijfheid van het dek bij as 3 is 0,285 kN/mm. 

6.2 Kruipbeschouwing as 3 

Kruip bepaalt de benodigde grens van het opzetwerk en de vermoeiingscapaciteit van het 

dek en de toelaatbare slag van het dek in de tijd. De kruipbeschouwing geeft aan dat de 

kruip volgens een conservatieve berekening maximaal tot 497 mm (= 151 mm x 3,29) 

doorbuiging na 100 jaar bij as 3 kan leiden. Voor de vervorming van de dichte brug is een 

kruipfactor voor 100 jaar en 15 MPa in de UD-lagen bepaald op: γ cr _ QI_100 jaar  = 3,69  en γ 

cr _ QIUD_100 jaar  = 3,29. De spanning in de bodem (QIUD) is maatgevend voor de kruip, 

daarom wordt 3,29 toegepast. 

 

De insteek is om de brug 30 dagen te laten voorkruipen. De verwachtingswaarden van de 

kruip in de tijd zien er als volgt uit: 

 

Dagen Kruipfactor Doorbuiging Vergrotingsfactor Bijkomende doorbuiging   

0 1 151 1,000 151   

10 1,67 252 1,670 101   
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30 1,92 290 1,150 38   

3650 2,9 438 1,510 148   

36500 3,29 497 1,134 59   

 

     497   

   

 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Door de elastische doorbuiging van 151 mm en de vóórkruip van 30 dagen van 139 mm (= 

101+38 mm) reeds op te nemen in de productietoog blijft de doorbuiging beperkt tot 497 

mm – 151 mm – 139 mm = 207 mm.   

 

Toelichting kruipbeschouwing 

De kruipbeschouwing kan als volgt verder toegelicht worden. Eerst is conservatief 

aangenomen dat de brug constant open staat. In werkelijkheid is de brug 10% van zijn 

leven open en 90% van zijn leven dicht. Dit maakt de situatie iets gunstiger. Ook in 

gesloten toestand zal de brug nog kruipen, omdat de spanning bij de draai-krans weliswaar 

lager is, maar hetzelfde teken houdt. De precieze oplegtoestand bepaalt hoeveel dit zal 

zijn. In het meest conservatieve scenario zal de brug kruipen naar een spanningstoestand 

die overeenkomt met een ligger op 2 steunpunten. In de tijd komen de volgende situaties 

voor: 

1. De brug wordt opgezet met een beperkte opzetkracht bij as 3 en kruipt nog niet. De 

opzetkracht bedraagt 28 kN (bepaald door een opzethoogte van Vrijdraai 15 mm + VD 

10 mm + WI 17 mm + -ΔT 57 mm = 99 mm x 0,285 kN/mm = 28 kN). Het moment bij 

de draaikrans in open toestand is ½qL2 = ½ x 1,55 kN/m2 (Eigengewicht) x 3,65 m x 

(22 m)2 = 1369 kNm. Door de 28 kN opzetkracht reduceert dit tot 1369 kNm – 28 kN x 

22 m = 753 kNm. Dit is een reductie van 55 %.  

2. De brug zal in de tijd gaan kruipen naar een spanningstoestand horend bij een ligger 

op 3 steunpunten. De opzetkracht is dan 3/8 x 1,55 kN/m2 x 3,65 m x 22 m = 46,6 kN. 

Het moment reduceert nu tot 1369 kNm – 46,6 kN x 22 m = 344 kNm. Dit is een 

reductie met 75 %. De 46,6 kN correspondeert met een opzethoogte van 164 mm. 

3. In het meest conservatieve geval zal het dek de neiging hebben nog verder door te 

kruipen naar de spanningstoestand van een ligger op 2 steunpunten. Dit is tevens de 

ultieme grens die bereikt kan worden. Dit geeft een opzetkracht van ½ x 1,55 kN/m2 x 

3,65 m x 22 m = 62,2 kN. Het moment is nu tot nul gereduceerd en daarmee ook de 
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kruip. De 62,2 kN correspondeert met een opzethoogte van 218 mm. Deze 

beschouwing toont aan dat er in ieder geval een grens is aan het kruipen van de brug. 

Deze grens komt min of meer overeen met de conservatieve voorspelling van 207 mm 

van het kruipgedrag in 100 jaar levensduur. 

 

Vanuit het kruipgedrag van het materiaal bezien bieden bovenstaande reducties minder 

verlichting van de kruip dan verwacht. Het kruipgedrag van het QI-laminaat van het dek en 

de lijven is namelijk nauwelijks spanningsafhankelijk. Het kruipgedrag van het 

bodemlaminaat is wel spanningsafhankelijk. Voor de brug als geheel betekent dit dat de 

verwachte verlaging van de spanning bij de draaikrans wel enig positief effect zal hebben 

op de kruip, maar dat dit moeilijk te kwantificeren is. Dit maakt dat de kruip voorlopig toch 

conservatief ingeschat moet worden.  

6.3 Vermoeiingsbeschouwing as 3 

De vermoeiingsbeschouwing wordt bepaald op basis van een realistisch belastingspectrum 

en het moment bij de draaikrans is afgetopt, omdat de draaikrans een fysieke breedte 

heeft (waardoor de spanning zich zal uitmiddelen). De aftopping begint op 1,5 m (straal 

draaikrans) van het midden van de draaikrans. Dit leidt tot een reductie van het moment in 

open toestand van 1369 kNm naar ½qLa 2 = ½ x 1,55 kN/m2 x 3,65 m x (22 m-1,5 m)2 = 

1189 kNm. De armlengtes kunnen eveneens verlaagd worden met 20,5 m/22 m. 

1e  situatie: 1189 kNm – 28 kN x 20,5 m = 615 kNm.  

2e  situatie: 1189 kNm – 46,6 kN x 20,5 m = 234 kNm.  

3e  situatie: 1189 kNm – 62,2 kN x 20,5 m = -86 kNm.  

 

Het belastingspectrum voor vermoeiing is conservatief ingeschat als:  

40 % van de levensduur zonder temperatuurbelasting en  

60 % met temperatuurbelasting waarvan  

• 20 % met 6 kN (21 mm) extra,  

• 20 % met 12 kN (42 mm) extra,  

• 10 % met 17 kN (60 mm) extra en  

• 10 % met 21 kN (74 mm) extra.  

Tussen haakjes de bijbehorende opzethoogte. De maximale extra UGT opzethoogte door 

+ΔT is 85 mm. 

 

Op grond hiervan wordt nu de vermoeiingslevensduur berekend. De berekening vindt 

plaats met een formule uit CUR96-2003/Germanischer Lloyd voor vermoeiing van 

composieten. De helling van de lijn is door testen bij de Hogeschool in Osnabrück aan bio-

based vlasepoxy bepaald op n = 8. De formule werkt met het gemiddelde σm en de 

amplitude σa van de spanning. De spanning die berekend wordt is de UD-drukspanning in 

het bodemlaminaat van de brug. De druksterkte is de designwaarde voor de UD-

drukspanning van 79,6 MPa gereduceerd met een hot-wet factor van 1,2 tot σRc = 

66,3MPa. Voor het amplitudedeel van de spanning mag de treksterkte toegepast worden. 

De designwaarde voor de UD-trekspanning is 166 MPa, gereduceerd met een hot-wet 

factor van 1,2 is dit σRt = 138,3 MPa. 

Het aantal wisselingen tot breuk kan dan bepaald worden met:  𝑁 =  [
𝜎𝑅𝑡⋅(1− 

𝜎𝑚
𝜎𝑅𝑐

)

𝜎𝑎
]

𝑛
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De sommatie van de vermoeiingsschade vindt plaats met de regel van Miner. 

 

De berekening van de spanning vindt plaats met:  𝜎 =
𝑀

𝐸𝐼
⋅ 𝑦 ⋅ 𝐸𝑈𝐷 

Hierin is:   EI = 10,3 x 1014 Nmm2 

  y = 648 mm 

  EUD = 24 GPa 

 

Uit de minimale en maximale spanning wordt het gemiddelde en de amplitude bepaald 

door middel van; 

 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
    𝜎𝑎 =

𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
   

 

Eerst wordt situatie 1, zonder kruip, berekend op vermoeiing.Dit geeft een Miner-

schadesommatie over 100 jaar van 0,00007 

 

De kruipvervorming kan maximaal 207 mm worden. Dit leidt tot een Miner-

schadesommatie over 100 jaar van 0,025727. Dit vormt dus geen probleem voor de 

vermoeiing. 

 

Bovenstaande vermoeiingsberekening houdt geen rekening met hot-spots in de spanning 

bij de draaikrans. Daarom is een kritischer vermoeiingsberekening uitgevoerd die rekening 

houdt met de hot-spots en nog steeds uitgaat van hetzelfde belastingspectrum.  

 

De hot-spots in de spanningen zijn beschikbaar uit de FEA voor de open toestand en de 

dichte toestand met alleen eigen gewicht. In open toestand is de spanning 26,7 MPa en in 

dichte toestand 16,9 MPa, zie Hoofdstuk 7 van het DOvs2 rapport. Beide hot-spot 

spanningen zijn ca. 50 % hoger dan de hiervoor beschouwde situatie met afgetopt 

moment. De oplegreactie onder eigen gewicht bedraagt 22,6 kN. De spanning in dichte 

toestand bij 28 kN opzetkracht bedraagt dan 26,7 MPa – (26,7 MPa – 16,9 MPa) x 28 

kN/22,6 kN = 14,6 MPa. Voor de andere opzetkrachten kan de spanning zo ook bepaald 

worden. Hiermee is de vermoeiingsberekening zonder kruip uitgevoerd. Dit geeft een 

Miner-schadesommatie over 100 jaar van 0,003.  

  

De kruipvervorming kan maximaal 207 mm worden. Dit leidt tot een Miner-

schadesommatie over 100 jaar van 0,537. Dit vormt dus ook geen probleem voor de 

vermoeiing. 

 

Evaluatie 

De  vermoeiingslevensduur van 100 jaar kan bereikt worden zonder na te stellen. Voor het 

opzetwerk is echter op grond van de conservatieve kruipbeschouwing wel 1x na-stelling 

noodzakelijk na 100 mm kruip om binnen de capaciteit van het opzetwerk te blijven. 

6.4 Opzethoogte en opzetkracht as 3 

Opzethoogte as 3 

Op grond van het voorgaande kan de benodigde opzethoogte bepaald worden.  
 

Bepaling opzethoogte as 3 



2016036-180125-1431 – BIOBASED BRUG RITSUMASYL- DO CONSTRUCTIEF ONTWERP 36 

Belasting/Tolerantie 100 jaar met 1 x 100 mm na-stellen 

VD   2 x 10 mm 20 mm 

WI   2 x 17 mm 34 mm 

ΔT   85 mm + 57 mm 142 mm 

Hot-Wet 0,2 x (151 + 10 + 17) 36 mm 

Vrijdraai 15 mm 

Bouwtolerantie 20 mm 

Kruiptolerantie 100 mm 

Totaal 367 mm 
 

Hieruit blijkt dat de opzethoogte op 367 mm aangehouden moet worden om 100 jaar te 

kunnen bereiken. 
 

Opzetkracht as 3 

De opzetkracht kan nu ook bepaald worden. De 36 mm van de Hot-Wet kan buiten 

beschouwing blijven, omdat deze voortkomt uit een verlaging van de E-modulus en geen 

extra opzetkracht vereist.  
 

De opzetkracht bij 367 – 36 = 331 mm bedraagt 331 x 0,285 = 94 kN   

 

De opzetkracht is dus maximaal 94 kN 
 

Geadviseerd wordt om voor het opzetwerk bij as 3 rekening te houden met onderstaande 

waarden: 

• maximale opzetkracht van 115 kN op een hoogte van 400 mm 

• maximale opzetkracht van 130 kN bij een opzethoogte van 360 mm 
 
 

Na-stelmogelijkheid as 2 

Bij as 2 (draaikrans) moet een na-stelmogelijkheid van  1 x 100 mm gecreëerd worden. 

Tussen de wigvormige plaat en de draaikrans. 

6.5 Opzetwerk bij as 1 

Voor as 1 zijn hieronder de waarden vermeld. 

 

Opzethoogte as 1 

Belasting/Tolerantie Max. doorbuiging  Opzethoogte  

EG 9,4  0 

VD 0,55  1 

WI 0,94  2 

ΔT (UGT) 23,5 warm + 17,85 koud  41 

Subtotaal   44 

Vrijdraai   15 

Bouwtolerantie   20 

Hot-Wet 0,2 x 11 (eg + wind + VD)  2 

Kruiptolerantie 

maximaal 

max. open en dicht:  

(3,29-1,92) x 9,4 = 12,9 

 13 

Totaal   94 
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De opzethoogte moet aangehouden worden op 94 mm 

 

Opzetkracht as 1 

De veerstijfheid is maximaal:   34,2 kN / (53,3 mm -36 mm) = 1,98 kN/mm 

De veerstijfheid varieert (van 1,5 tot 2 kN/mm) door invloed van de lange zijde. Hier is met 

het maximum gerekend. 

Het hot-wet deel mag in mindering gebracht worden omdat dit voortkomt uit een verlaging 

van de E-modulus en geen extra opzetkracht vereist.  

 

De maximale opzetkracht is 92 x 1,98 = 182 kN  

 

Geadviseerd wordt om voor het opzetwerk bij as 1 rekening te houden met 

onderstaande waarde: 

• maximale opzetkracht 198 kN bij een hoogte van 100 mm 

6.6 Vermoeiingsbeschouwing as 1 

Uitgangspositie: Vrijdraai 15 mm + VD 1 mm + WI 2 mm + -ΔT 18 mm = 36 mm. 

 

Voor de vermoeiing wordt met een veerstijfheid van ((22/12)3 x 0,285 kN/mm =) 1,76 

kN/mm gerekend. 

 

Dit geeft een opzetkracht van 36 mm x 1,76 kN/mm = 63,4 kN  gedurende 40 % van de 

levensduur zonder temperatuurbelasting. De overige 60% van de levensduur is er 

temperatuurbelasting die als volgt uitziet: 

• 20 % 10,2 kN (= 5,8 mm x 1,76 kN/mm) extra,  

• 20 % 20,4 kN (= 11,6 mm x 1,76 kN/mm) extra 

• 10 % 33,6 kN (= 19,1 mm x 1,76 kN/mm) extra en 

• 10 % 36,1 kN (= 20,5 mm x 1,76 kN/mm) extra. 

 

De vermoeiingsberekening gaat uit van de hot-spots in de FEA. Bij open brug 26,7 MPa en 

16,9 MPa bij dichte brug onder alleen EG. De oplegreactie onder EG bij as 1 is 34,2 kN. 

De spanning in dichte toestand bij 63,4 kN opzetkracht bedraagt dan 26,7 MPa – (26,7 

MPa – 16,9 MPa) x 63,4 kN/34,2 kN = 8,5 MPa. Voor de andere opzetkrachten kan de 

spanning zo ook bepaald worden. Hiermee is de vermoeiingsberekening zonder kruip 

uitgevoerd. Dit geeft een Miner-schadesommatie over 100 jaar van 0,02   

 

De kruipvervorming kan maximaal 13 mm worden. Dit leidt tot een Miner-schadesommatie 

over 100 jaar van  0,081. Dit vormt geen probleem voor de vermoeiing. 

 

Aangezien as 3 met 100 mm na-gesteld moet kunnen worden betekent dit voor as 1 ook 

100 mm. Dit is hier meer dan nodig en daarom moet ook het opzetwerk van as 1 na-

gesteld kunnen worden met maximaal 100 mm. De voegovergang moet ook na-gesteld 

kunnen worden om het teveel aan na-stelling van de brug te kunnen compenseren.  
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6.7 Capaciteit opzetwerk 

De capaciteit van het opzetwerk voor as 1 en as 3 is hieronder weergegeven (bron SPIE). 

Op de capaciteit is een belastingfactor 1,5 van toepassing. Drie typen opzetwerken zijn 

weergegeven. Van toepassing is hier Cap. SA 25.2/GS250.3 (licht blauwe kromme lijn). De 

maximaal benodigde capaciteiten voor as 1 (grijs blauwe rechte lijn) en as 3 (okergele 

rechte lijn) zijn hierin ook weergegeven. Deze lijnen blijven beneden de capaciteit van het 

opzetwerk. 

  

6.8 Vermoeiing door ongelijktijdig opzetten 

Ongelijk opzetten van de bio-based draaibrug leidt tot extra momenten op de verbinding 

van de brug aan de draaikrans bij as 2. Antea heeft een uitgebreide analyse gemaakt van 

het vermoeiingsspectrum rekening houdend met toleranties, vrijdraai, wind, variabel 

dekgewicht, temperatuur en kruip. Verschillende scenario’s zijn doorgerekend gebruik 

makend van de Excel-tool van SPIE. Toleranties, vrijdraai, wind, variabel dekgewicht, lage 

temperatuur bepalen de uitgangswaarden van het spectrum. Hoge temperatuur bepaalt de 

indeling van het spectrum in de tijd. Daarnaast is de mate van kruip een belangrijk element 

in de tijd. Een startverschil tussen het opzetwerk van as 1 en as 3 is telkens in de analyse 

meegenomen. Tenslotte is een kleine correctie op de stijfheid toegepast, omdat de brug bij 

ongelijk opzetten iets minder stijf is. De temperatuurinvloed is reeds gecorrigeerd voor de 

metingen van de KU Leuven die wat gunstiger uitpakten. 

 

Samengevat zijn de resultaten van de analyse als volgt: 

 

Naast de temperatuur heeft de mate van kruip een grote invloed op het 

vermoeiingsspectrum. Hierop moet geanticipeerd worden door bijstellen van de hoogte of 

door bijstellen van het startverschil. Gedurende het openen of sluiten treedt tevens een 

verandering van teken op in het moment op as 2. Dit betekent dat er twee of zelfs drie 

wisselingen optreden per brugopening of brugsluiting. Dit verhoogt het aantal wisselingen. 

 

Twee scenario’s voor het vermoeiingsspectrum zijn hieruit bepaald. 
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1. In één scenario mag de kruip niet groter worden dan 25 % van de maximale kruip. Dit 

betekent dat bij een kruip van 35 mm bij as 3 de hoogte bijgesteld moet worden. 

Hierbij is 1 seconde startverschil tussen het opzetwerk van as 1 en as 3 toegepast. De 

waarden moeten met 20 % verhoogd worden gezien de onzekerheden. 

 

Geval Percentage v/d tijd Wisseling in kNm 

ΔT = 0 40 +191/-390 

Δ = 25 % 20 +225/-426 

Δ = 50 % 20 +245/-426 

Δ = 75 % 10 +324/-506 

Δ = 100 % 10 +420/-586 

 

2. In het andere scenario wordt de brug niet in hoogte bijgesteld en kan de kruip tot 150 

mm oplopen. Hierbij is 3 seconden startverschil tussen het opzetwerk van as 1 en as 3 

toegepast. Dit startverschil moet in de tijd telkens bijgesteld worden om te voorkomen 

dat de momenten oplopen tot maximaal 3 maal de hier aangegeven waarde. De 

waarden moeten met 25 % verhoogd worden gezien de onzekerheden. 

 

Geval Percentage v/d tijd Wisseling in kNm 

ΔT = 0 40 +213/-235/+453 

Δ = 25 % 20 +215/-272/+452 

Δ = 50 % 20 +334/-341/+457 

Δ = 75 % 10 +387/-391/+456 

Δ = 100 % 10 +385/-392/+454 

 

De verbinding van de draaibrug aan de draaikrans vindt plaats met bouten M30 in bussen 

Ø 60 mm via verbindingselementen naar de schotten tussen de lijven. Als de brug open is 

onder zijn eigengewicht is er maximaal een boutkracht van 8,7 kN (omhoog) aan de lange 

kant en een boutkracht van 28 kN (omhoog) aan de korte kant.  

 

 

Als de brug gelijktijdig omhoog gezet wordt, gaat de kracht op de schotten aan beide 

kanten eerst omlaag naar nul en vervolgens weer omhoog naar de andere kant waarbij de 

bouten op de schotten omlaag drukken. Als de brug ongelijk omhoog gezet worden 

verlaagt de kracht op de bouten aan de kant die omhoog gezet wordt, maar verhoogt aan 

de andere kant. Bij verder omhoog drukken keert de kracht om van teken aan de kant die 

omhoog gezet wordt en loopt nog verder op aan de ander kant. Die kant wordt dus het 

zwaarst belast. Hiermee zal verder gerekend worden. 

Als referentie voor de boutkrachten bij het opzetten zijn twee conservatieve gevallen in een 

FE analyse uitgewerkt. De vermelde krachten zijn inclusief de krachten onder het 

eigengewicht.  

 

12 m 22 m 

Krachten bouten op schotten onder 

28 kN 8,7 kN 
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1. Bij alleen opzetten van de brug bij as 3 (lange zijde) met 61,3 kN is de boutkracht aan 

de lange kant 37,4 kN (omlaag) en aan de korte kant 43,6 kN (omhoog).  

 

2. Bij alleen opzetten van de brug bij as 1 (korte zijde) met 73,7 kN is de boutkracht aan 

de korte kant 41,2 kN (omlaag) en aan de lange kant 22,9 kN ( omhoog). 

 

Het effect van het opzetten veroorzaakt een vrij groot verschil in de boutkrachten. Aan de 

korte kant is het gehele bereik 43,6 kN + 41,2 kN = 84,8 kN en aan de lange kant is dit 

37,4 kN + 22,9 kN = 60,3 kN. Dit scheelt een factor 84,8 kN / 60,3 kN = 1,4.  

De belasting van de bouten aan de korte kant is absoluut het hoogst. Bij opzetten aan de 

lange kant is de boutkracht hier 43,6 kN (omhoog) en bij opzetten aan de korte kant 41,2 

kN (omlaag). Beide situaties (omhoog en omlaag) kunnen voor de stuik op de gatrand 

afzonderlijk behandeld worden. Hier wordt conservatief voor de grootste van de twee 

gekozen namelijk 43,6 kN om de vermoeiingsberekening op stuik uit te voeren. Deze 

belasting wordt behandeld als Fmax voor de vermoeiing met R = 0, zodat Fmin = 0 kN. Dit is 

een conservatieve benadering.  

De 43,6 kN wordt als referentie gebruikt voor de vermoeiingsberekening op stuik die nu 

volgt. In deze vermoeiingsberekening wordt nog steeds van ongelijk opzetten uitgegaan, 

maar wel zo gelijkmatig mogelijk door bijstelling van de hoogte of door bijstelling van het 

startverschil om de vermoeiingsspanning te reduceren, zoals verwoord in de twee spectra 

die hiervoor vermeld zijn.   

Hieronder is de vermoeiingsberekening voor de twee spectra uitgevoerd. Voor beide 

spectra zijn de wisselende momenten beschouwd als afzonderlijke wisselingen voor het 

openen én sluiten. Voor het eerste spectrum is per brugopening gerekend met 2 

wisselingen. Voor het tweede spectrum is per brugopening gerekend met 3 wisselingen. 

Het eerste spectrum is met 20% verhoogd en het tweede met 25 %. De toegepaste 

vermoeiingsformule is afkomstig uit CUR96: 2003. De laminaatspanning rond de bouten 

wordt gecontroleerd op stuik. De rekenwaarde voor de druksterkte is σcRd = 35,8 MPa / 1,2 

= 29,8 MPa (1,2 is hot-wet factor). De rekenwaarde voor de treksterkte is σtRd = 92 MPa / 

1,2 = 76,7 MPa. De helling van de S-N-lijn is 8. De bussen Ø60 mm bevinden zich in een 

laminaat dat lokaal 41,14 mm dik is, zie hieronder. 

 

Kruip kan ook een effect op de vermoeiingssterkte hebben. Germanischer Lloyd past 

daarom bij het berekenen van de vermoeiingssterkte van windmolenbladen van 

glasvezelcomposiet een factor 1,5 toe op de gemiddelde spanning. In dit geval hebben we 

12 m 22 m 

Krachten bouten op schotten onder EG + 61,3 kN opzetkracht aan de 

43,6 kN 37,4 kN 
61,3 kN 

12 m 22 m 

Krachten bouten op schotten onder EG + 73,7 kN opzetkracht aan de 

41,2 kN 22,9 kN 
73,7 kN 
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te maken met een brug die 90 % van de tijd dicht is en 10 % van de tijd open. Het 

toepassen van de volledige kruipfactor van 3,29 is daarom niet nodig. Minimaal moet 

echter wel de voorkruipfactor (1,92) toegepast worden en daarnaast nog het deel kruip dat 

door het openen en sluiten kan ontstaan. Dat laatste deel is door middel van de testen bij 

Stenden bepaald op de helft van de maximale resterende kruip. Dit betekent dat een 

kruipfactor toegepast moet worden van 1,92 + (3,29-1,92) /2 = 2,6. 

 

Eerste spectrum 

 

Spectrum en moment met 20 % verhoogd 

 

Vermoeiingsschade (2 momentwisselingen bij openen en sluiten samen) 

 

 

 

Tweede spectrum 

 

Spectrum en moment met 25 % verhoogd 

 

Vermoeiingsschade (3 momentwisselingen bij openen en sluiten samen): 

 

 

 

Voor beide spectra is de vermoeiingsschade kleiner dan 1. De momenten kunnen nog 

slechts met een factor 1,1 vergroot worden alvorens de vermoeiingsschade de 1 nadert. 

Dit betekent dat de beheersmaatregelen nauwgezet uitgevoerd en gemonitord moeten 

worden om geen vermoeiingsschade op te lopen.  

 

Indien geen beheersmaatregelen worden toegepast (geen bijstelling van de hoogte voor 

de kruip en geen bijstelling van het startverschil) kan het moment maximaal 1256 kNm 

worden (met interval correctie). Dit is een factor 1256 kNm / 457 kNm = 2,75 groter dan het 

grootste moment in het tweede spectrum waarin 100% kruip (151 mm) optreedt. Teneinde 

de beheersmaatregelen te beperken wordt nu bepaald hoe groot de diameter van de bus 

en de dikte van het laminaat moet worden om een factor 2,75 groter tweede spectrum aan 

te kunnen. Een busdiameter van 100 mm en een laminaatdikte van 60 mm blijken 

hieraan te voldoen. De beheersmaatregelen kunnen hiermee beperkt blijven tot hetgeen 

voor het opzetwerk zelf nodig is. 

 

Tweede spectrum factor 2,75 hoger 

 

Spectrum en moment 2,75 maal groter en met 25 % verhoogd 

 

Vermoeiingsschade (3 momentwisselingen bij openen en sluiten samen): 
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Conclusie  

Op grond van de vermoeiingsberekening kunnen de boutverbindingen bij de draaikrans (Ø 

60 mm bus en 41 mm laminaatdikte) de door Antea bepaalde spectra net verdragen. Er is 

echter slechts een factor 1,1 reserve op de momenten. Randvoorwaarde is bovendien dat 

gedurende de levensduur de kruip gemonitord moet worden. Bij te grote kruip moet de 

hoogte en/of het startverschil bijgesteld worden. Dit vereist een goed beheersplan en 

nauwgezette uitvoering.  

 

Om de beheersmaatregelen te kunnen beperken is bepaald welke busdiameter en 

laminaatdikte nodig zijn om zonder nauwgezette beheersmaatregelen te kunnen volstaan. 

Met een bus Ø 100 mm en een laminaatdikte van 60 mm blijkt dit mogelijk. Hiervoor 

wordt gekozen. De verbinding is hierop aangepast. 
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 FE berekeningen vaste brug 

De vaste brug is een stuk eenvoudiger dan de draaibrug. Maar ook deze brug steunt op 

drie steunpunten waardoor deze nog steeds statisch onbepaald is. Om deze reden is ook 

deze brug volledig met FE doorgerekend. 

7.1 Model 

Omdat de vaste brug een stuk eenvoudiger is qua ontwerp, is de manier waarop deze 

gemodelleerd is wat eenvoudiger gehouden. Er is hierbij uitgegaan van een model dat 

horizontaal en prismatisch is. De basis is in principe gelijk aan die van de draaibrug, een 

bodem- en dekpaneel met liggers en schotten (Figuur 7-1).  

 

Ook het aanbrengen van de oplegging is analoog aan wat er bij de draaibrug gedaan is. 

Op drie plaatsen is een plaat van 20 mm tegen de bodem gezet (Figuur 7-2). Elk van de 

drie platen is op twee punten opgelegd. Verder zijn de oplegpunten bij “as 5” ook in langs 

richting vastgezet. Krachten in dwarsrichting worden in het model aan de westzijde 

opgenomen. Aan de oostzijde zal een kleine speling aangehouden worden zodat de brug 

niet direct thermische spanningen zal opwekken bij temperatuurveranderingen. 

 

 

 

Figuur 7-1: FE model van de vaste brug 
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Figuur 7-2: FE model van de opleggingen 

7.2 Belastingen 

Belastingen zijn voor deze brug grotendeels gelijk aan paragraaf 5.2. Het enige verschil is 

dat het dienstvoertuig aan de zijkant van brug geplaatst is om zoveel mogelijk van de 

belasting op één van de steunpunten te krijgen. 

 

Verder is op deze brug het onbedoeld aanwezig voertuig geplaatst (OAV). Globaal stelt 

deze belasting niet zoveel voor, maar lokaal kunnen er wel hoge spanningen ontstaan. 

Aangezien het  rijdek van deze brug dunner is dan dat van de draaibrug, is een positief 

resultaat hier ook geldig voor de draaibrug. 

 

7.3 Resultaten voor de uiterste grenstoestand 

Voor de drie opleggingen van de brug (van noord naar zuid as 3, as 4 en as 5) zijn de 

reactiekrachten opgenomen in Tabel 9, Tabel 10 en 

Tabel 11. De hoogste verticale reactie is 315 kN op as 4. De opleggingen worden ingeleid 

in een dik schot. Voor de einden is het maximaal 154 kN bij as 3. Verder laten deze 

resultaten zien dat de brug veel aan de oplegging van as 5 trekt met name bij de 

aanvaarbelasting 102 kN. Hiervoor is op deze plek een speciaal borgmechanisme 

aangebracht. De maximale horizontale reactiekrachten treden op bij de aanvaarbelasting 

en zijn 1000 kN bij as 4 en 722 kN bij as 3. Bij as 5 zijn deze reactiekrachten kleiner 245 

kN dwars en 176 kN langs. 
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Tabel 9: Reactiekrachten as 3 

 

 

Tabel 10: Reactiekrachten as 4 

 

Tabel 11: Reactiekrachten as 5 

UGT met T1 Verticaal 1 Verticaal 2 Dwars 

gr1 146 154 11.5 

gr2 124 137 11.5 

T1 87.9 95.8 11.5 

T2 78.9 88.9 11.5 

W1 71.0 97.6 38.4 

W2 62.0 90.7 38.4 

A1 61.1 100 722 

A2b 48.4 112 114 

UGT met T8    

gr1 141 149 11.5 

gr2 119 132 11.5 

T1 71.6 79.5 11.6 

T2 62.6 72.6 11.6 

W1 66.1 92.7 38.4 

W2 57.1 85.8 38.4 

UGT met T1 Verticaal 1 Verticaal 1 Dwars 

gr1 274 288 25.8 

gr2 255 300 26.1 

T1 129 141 25.8 

T2 121 146 25.9 

W1 141 181 85.1 

W2 134 186 85.2 

A1 208 136 283 

A2b 262 85.3 1000 

UGT met T8    

gr1 290 303 25.5 

gr2 271 315 25.9 

T1 181 193 24.9 

T2 173 198 25.1 

W1 157 197 84.8 

W2 149 202 85.0 

UGT met T1 Verticaal 

1 

Verticaal 

1 

Dwars Langs 1 Langs 1 

gr1 -40.2 -36.8 2.1 35.5 33.1 

gr2 -36.3 -31.4 1.7 34.7 39.1 

T1 6.4 10.5 2.0 19.3 17.5 

T2 7.9 12.6 1.9 19.0 19.9 

W1 -17.9 -2.8 7.5 41.9 31.7 

W2 -16.3 0.7 7.3 41.5 34.1 
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De maximale spanningen voor de verschillende belastinggevallen zijn weergegeven in 

Tabel 12. Er zijn weer enkele overschrijdingen van de toelaatbare drukspanning te zien bij 

de aanvaarbelastingen, maar deze zijn lokaal. De drukspanningen in de bodem, liggers en 

schotten blijven op één na (omcirkeld) onder de rekenwaarde van 79,6 MPa /1,2 = 66,3 

MPa. De ene overschrijding zal in het UO nog verbeterd worden 

 

Tabel 12: Maximale spanningen in de composiet onderdelen van de vaste brug 

 Dek Bodem Liggers Schotten 

UGT 

met T1 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

Trek 

[MPa] 

Druk 

[MPa] 

gr1 33.6 -20.3 29.9 -36.6 41.2 -38.3 31.8 -39.5 

gr2 33.3 -17.4 27.0 -34.6 42.9 -39.0 36.8 -41.4 

T1 39.3 -23.3 25.5 -9.5 34.7 -23.4 44.9 -21.6 

T2 39.6 -23.1 26.5 -9.7 34.7 -23.3 45.6 -22.0 

W1 19.8 -11.5 19.7 -19.8 39.6 -22.7 34.4 -28.2 

W2 18.2 -10.3 19.7 -19.0 39.6 -22.6 36.4 -30.5 

OAV 35.3 -35.9 18.2 -23.2 55.9 -36.6 15.3 -19.7 

A1 21.7 -15.4 86.2 -97.2 92.7 -99.1 44.8 -47.1 

A1b 21.9 -16.8 81.0 -103 88.0 -92.9 75.9 -77.1 

UGT 

met T8 

        

gr1 32.2 -26.0 24.3 -50.2 34.7 -47.0 24.8 -53.3 

gr2 32.0 -26.4 21.3 -48.1 34.0 -47.4 29.8 -59.2 

T1 25.8 -42.3 27.7 -61.4 27.5 -44.1 22.0 -66.1 

T2 25.7 -42.4 27.7 -61.1 27.1 -44.7 21.9 -68.5 

W1 18.5 -17.8 13.6 -32.5 26.7 -36.7 27.4 -52.3 

W2 16.8 -18.1 12.4 -31.7 26.7 -36.5 29.4 -54.6 

 

7.4 Vervormingen 

Onder eigengewicht zakt de brug over het lange deel  met 10,7 mm (Figuur 7-3). De 

bijkomende vervorming door de belasting van voetgangers is 48,8 mm (Figuur 7-4). Dit 

geeft de brug een stijfheid van L/446. 

 

 

A1 -60.8 24.9 136 101 -27.3 

A2b -102 64.2 245 176 -103 

UGT met T8      

gr1 -51.0 -47.4 2.3 36.2 32.5 

gr2 -47.1 -42 1.9 35.4 38.2 

T1 -25.9 -25.1 2.7 21.5 15.4 

T2 -28.0 -22.9 2.6 21.1 17.8 

W1 -28.7 -13.5 7.7 42.5 31.0 

W2 -27.1 -11.3 7.5 42.2 33.4 
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Figuur 7-3: Vervorming van de vaste brug door eigengewicht 

 

 

Figuur 7-4: Vervorming van de vaste brug door voetgangersbelasting 

7.5 Trillingen 

Voor het inschatten van het trillingsgedrag van de brug zijn de eigenfrequenties bepaald 

voor de belastingklassen TC2 en TC4 zoals gedefinieerd in EUR 23984 EN. Deze zijn 

respectievelijk 5,0 Hz (Figuur 7-5) en 4,13 Hz (Figuur 7-6). De eigenfrequentie voor TC2 

valt hierbij buiten de aanstotingsfrequenties voor voetgangers en voldoet hiermee in ieder 

geval. 

 

Voor TC4 valt de frequentie in het gebied van de 2e harmonische aanstoting. Hierbij hoort 

een belastingamplitude van: 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 12,0 𝑃𝑎 

 

De vervorming bij deze belasting is 0,123 mm (Figuur 7-7). Bij een dempingsratio van 

3,5% levert dit een acceleratie op van: 

 

𝑎𝑇𝐶4 = 1,18 𝑚/𝑠2 

 

Hiermee valt het dek voor TC4 in comfortklasse CL3. Dit is normaalgesproken acceptabel 

voor deze uitzonderlijk hoge belasting. [E0189] 

 
Voor TC3 is de eigenfrequentie 4,6 Hz. Dit is aan de teen van de grafiek van 

reductiecoëfficiënt Ψ van de tweede harmonische trilling d.w.z.  Ψ = 0. Dan is de 

versnelling 0 m/s2 < 0,7 m/s2. Dit voldoet. 
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Voor TC5 is de eigenfrequentie 3,8 Hz. Dit is op het plateau van de grafiek van 

reductiecoëfficiënt Ψ van de tweede harmonische trilling d.w.z.  Ψ = 0,25. De vervorming 

bij deze belasting √1,5 maal die bij TC4 namelijk √1,5 x 0,123 mm = 0,151 mm. Bij een 

dempingsratio van 3,5% levert dit een acceleratie op van: 

 

𝑎𝑇𝐶5 = 1,23 𝑚/𝑠2 

 

Hiermee valt het dek voor TC5 in comfortklasse CL3. Dit is normaalgesproken acceptabel 

voor deze uitzonderlijk hoge belasting. [E0189] 

 

De vandalismebelasting uitgaande van TC5 belasting en 50% van de dempingsmaat geeft 

een versnelling van 2 x 1,23 m/s2 = 2,46 m/s2. Het eigengewicht van de brug van 158 

kg/m2 en de TC5 belasting van 1,5 P/m2 = 120 kg/m2 ondergaan deze versnelling bovenop 

de zwaartekrachtversnelling.  Voor de beoordeling worden de vervormingen in de Figuren 

7-3 en 7-4 gebruikt. Figuur 7-3 geeft de vervorming onder eigengewicht. Deze vervorming 

neemt toe door de TC5 belasting met een factor 1 + 120/158 = 1,76. Daarbovenop komt 

nog de trillingsversnelling die een factor 1 + 2,46/9,81 = 1,25 toevoegt. In totaal is dit een 

factor 1,76 x 1,25 = 2,20. De vervorming neemt dan toe tot 10,7 x 2,2 = 23,5 mm.  

Figuur 7-4 geeft de bijkomende vervorming onder 5 kN/m2 voetgangersbelasting. Deze 

bedraagt 48,8 mm. Tezamen met de doorbuiging door het eigengewicht is dit 48,8 + 10,7 = 

59,5 mm. In de UGT gr1 is aangetoond dat deze belasting gedragen kan worden. Door de 

vandalismeversnelling treedt 23,5 / 59,5 = 39,5 % van deze belasting op. Dit voldoet. 

 

Bij een overspanning van meer dan 20 m moet uitgegaan worden van 10 joggers. Dit 

aantal joggers is kleiner dan het aantal voetgangers bij TC4 dat 1 x 21,5 x 3,65 = 78 
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bedraagt. De joggers mogen als puntlast gerekend worden en de voetgangers zijn 

gelijkmatig verdeeld. Correctie hiervoor met een factor 1,67 betekent nog steeds een 

aanzienlijk verschil. De eigenfrequentie bij TC4 bedraagt 4,13 Hz. Dit betekent dat de 

eigenfrequentie bij de joggers groter dan 4,13 Hz zal zijn. Boven een frequentie van 3,5 Hz 

treedt geen aanstoting door joggers meer op, ook al is hun aanstootbelasting groter dan 

van de voetgangers. De versnelling zal daarom 0 m/s2 < 0,7 m/s2 zijn. Dit voldoet.  

   

 

 

Figuur 7-5: Trillingsvorm bij 1 persoon per 5 m2 (TC2) 

 

 

Figuur 7-6: Trillingsvorm bij 1 persoon per m2 (TC4) 
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Figuur 7-7: Vervorming bij excitatiebelasting behorende bij TC4 

 

7.6 Knik 

Ook de vaste brug is gecontroleerd op knik. Het meest gevoelige belastingsgeval is 

UGTgr1 met de negatieve temperatuurbelasting, en geeft een knikreserve van 3.02 (Figuur 

7-8).  

 

 

Figuur 7-8: Eerst knikvorm voor de vaste brug 
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  Vermoeiingssterkte draaibrug 

Vermoeiing treedt op bij het openen en sluiten van de beweegbare brug, waarbij het 

eigengewicht als belasting optreedt. De maximale drukspanningen in de UD-lagen van de 

bodem van de open brug onder eigengewicht zijn hieronder weergegeven. Boven de 

draaikrans plus 1 m aan weerszijden is glasvezellaminaat aangebracht. Het 

vlasvezellaminaat begint daarna pas. De spanningen in het vlasvezellaminaat worden hier 

gecontroleerd. De maximale drukspanning bedraagt 26,7 MPa. In dichte toestand is er 

eveneens een drukspanning op deze plek die minimaal 16,9 MPa bedraagt. De amplitude 

bij openen en sluiten is dan (26,7 MPa – 16,9 MPa) / 2  = 4,9 MPa en het gemiddeld is 

(26,7 MPa + 16,9 MPa) / 2  = 21,8 MPa. De rekenwaarde van de vermoeiingssterkte op 

druk bedraagt 79,6 MPa / 1,2 = 66,3 MPa. Het aantal wisselingen tot breuk bedraagt dan: 

 

𝑁𝑓 = (
66,3⋅[1−

21,8

66,3
]

4,9
 )

8

=  46,3 x 106 

 

Het aantal openingen in 100 jaar bedraagt 1.000.000 [E0120]. Dit voldoet. 

 

 

Figuur 8-1: Maximale drukspanning in de UD-lagen van de bodem onder eigengewicht bij 

open brug. 

 

 

Figuur 8-2: Maximale drukspanning in de UD-lagen van de bodem onder eigengewicht bij 

dichte brug. 
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 Kruipvervorming draaibrug 

9.1 Kruip van de dichte draaibrug 

De kruipfactoren voor vervorming voor 100 jaar zijn bepaald op maximaal 3,29 voor de 

bodem en maximaal 3,69 voor het dek en de lijven. Deze factoren zijn voor trek bepaald en 

wordt ook voor druk toegepast, totdat kruipdata voor druk bepaald zijn. Het kruipen van de 

brug in dichte toestand vindt vooral plaats in de buurt van de draaikrans (voorbij het 

glaslaminaat) in de bodem omdat hier de spanningen lokaal hoger zijn. In het dek en de 

lijven zijn de spanningen lager, waardoor daar minder kruip zal optreden. Door de toog van 

de brug (R = 1000 m) zijn de elastische doorbuigingen nu nauwelijks zichtbaar (ca. 12 

mm). Een toename naar 12 mm x (3,29 + 3,69) /2 = 42 mm door kruip blijft nog binnen de 

toog van de brug (R = 1000) over de 22 m overspanning van 61 mm. Er resteert dan 19 

mm hetgeen groter is dan de minimaal vereiste toog L/2000 = 11 mm. [E0227] 

 

De UD drukspanning voor de kruipbeoordeling in het vlasepoxy laminaat van de bodem 

van de brug onder eigengewicht in dichte toestand bedraagt 11,1 MPa (voorbij de 

draaikrans en het lokale glasepoxy laminaat). De kruipfactor voor de sterkte van het 

bodemlaminaat is 4,16. Voor de beoordeling van de UD-spanning is dit te hoog en wordt 

dit gecorrigeerd naar 3,82. De spanning wordt dan 11,1 MPa x 3,82 = 42,4 MPa. De UGT 

UD drukspanning in de bodem op deze plaats is 39,0 MPa, zie Figuur 26-5Figuur 26-5. Het 

totaal is 39,0 – 11,1 + 42,4  = 70,3 MPa. De rekenwaarde bedraagt 79,6 MPa / 1,2 = 66,3 

MPa. Deze waarde wordt nu iets overschreden. Dit wordt in het UO nog verbeterd.   

9.2 Langdurige open stand van de draaibrug 

Het is niet uit te sluiten dat de brug in open stand langdurig (lees: weken) kan blijven 

openstaan bijvoorbeeld bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. De kruipfactor (na 30 

dagen vóórkruipen) voor de open stand van de brug gedurende 10 dagen is bepaald op 

1,08. In combinatie met de hot-wet factor die gemiddeld op 1,016 is bepaald voor 100 jaar, 

maar veiligheidshalve op 1,1 wordt aangehouden verbruikt dit de marge van 1,2 die in de 

berekeningen is opgenomen. Vandaar dat onderstaand voorschrift opgenomen moet 

worden in het protocol voor de bediening van de brug: 

 

Bij een langdurige open stand van de brug, dient de tijdsduur van de open stand beperkt te 

blijven tot 3 dagen. Indien een langere tijdsduur noodzakelijk is, dienen de einden van de 

brug onderstempeld te worden. 

9.3 Kortdurende open stand bij brugbediening  

Bij de open stand van de draaibrug tijdens brugbediening is de openingstijd relatief kort, 

maximaal een kwartier. Na 30 dagen vóórkruipen is de kruipfactor door 1 miljoen 

openingen ingeschat op 1,64. 
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9.4 UO-aanpak kruip 

Aangezien de drukkruiptesten nog niet voltooid zijn en kruip een belangrijk aspect vormt 

voor het functioneren van de draaibrug wordt in het UO dit onderdeel opnieuw geverifieerd 

wanneer ook de drukkruipdata beschikbaar zijn.  
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 Controleberekening bodemspanningen draaibrug 

De controleberekening wordt uitgevoerd bij de open stand van de brug waarvan de 

spanningen in hoofdstuk 6 behandeld zijn. In de bodem wordt op 1 m naast de draaikrans 

onder eigengewicht een maximale UD-spanning van 26,7 MPa gevonden, zie Figuur 8-1. 

Op grond van de geometrie en de laminaatopbouw kunnen de EI en de positie van de 

neutrale lijn bepaald worden: 

 

  

 

De UD-spanning in de bodem onder eigengewicht van 158 kg/m2 is nu te bepalen: 

 

𝜎𝑏 =

1
2

⋅ 158
𝑘𝑔
𝑚2 ⋅ 𝑔 ⋅ 3,65𝑚 ⋅ (22𝑚 − 1,5 𝑚 − 1 𝑚)2

9,016 ⋅ 1014 𝑁 ⋅ 𝑚𝑚2 ⋅ 648,14𝑚𝑚 ⋅ 24𝐺𝑃𝑎 = 18,6 𝑀𝑃𝑎 

 

Deze waarde is lager dan in de FE-calculatie. Het verschil wordt veroorzaakt door de 

invloed van de stalen krans onder het dek, die lokaal tot hogere spanningen leidt. 

 

Indien we 3,65 m vanaf het middelpunt van de stalen krans kijken is de UD-spanning 14,1 

MPa. Volgens bovenstaande berekening is de spanning daar: 

 

𝜎𝑏 =

1
2

⋅ 158
𝑘𝑔
𝑚2 ⋅ 𝑔 ⋅ 3,65𝑚 ⋅ (22𝑚 − 3,65 𝑚)2

9,016 ⋅ 1014 𝑁 ⋅ 𝑚𝑚2
⋅ 648,14𝑚𝑚 ⋅ 24𝐺𝑃𝑎 = 16,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Deze waarden liggen al dichter bij elkaar, omdat de verstoring van de stalen krans voor 

een deel verdwenen is. 

 

Deze controleberekening bevestigt de orde van grootte van de spanningen in de bodem. 

De spanningspieken kunnen niet gereproduceerd worden omdat deze door verhindering 

van vervorming bij de stalen krans ontstaan.  
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 Bevestiging draaibrug aan draaikrans 

De bevestiging van de brug aan de draaikrans vindt plaats met behulp van een wigvormige 

vierkante stalen tussenplaat die de stand en hoogte van de brug op het draaipunt bepaalt. 

Deze plaat zit met voorspanbouten vast aan de ring van de draaikrans. De draaikans wordt 

aangedreven door een elektromechanisch bewegingswerk bestaande uit planetaire 

tandwielkasten. [E0166] [E0348] De bevestiging van de plaat aan de brug vindt plaats met 

verbindingselementen die met bouten M30 op afschuiving aan de schotten van de brug 

vastzitten en met bouten M30 op voorspanning aan de tussenring. Om voorspanning van 

de bouten op de ring van het draaiwerk mogelijk te maken worden bussen rond 50 mm 

toegepast. Hierdoor wordt de krachten rechtstreeks van het draaiwerk naar de 

verbindingselementen overgebracht. Het bodemlaminaat hoeft niks op te nemen. 

Daarnaast worden de verbindingselementen verlijmd om vochtindringing te voorkomen. 

[E0161] Deze kracht moet wel van het verbindingselement naar de schotten worden 

overgebracht. Hier worden bussen rond 60 mm toegepast om de belasting af te dragen 

naar de schotten. Het laminaat van de schotten is 20,57 mm dik en wordt lokaal 2 x dikker 

vanwege het lamineren van de schotten, zodat het laminaat hier 41,14 mm is. 

De grootste shearkracht op de bouten met bussen bij de verbinding naar de schotten (zie 

Tabel 8)  is 48,5 kN (UGT). Dit veroorzaakt een bearingspanning van σb = 4/π x 48500 N / 

41,14 mm / 60 mm = 25,0 MPa. Rekenwaarde van de druksterkte is 35,8 MPa /1,2 = 29,8 

MPa. Dit voldoet. 

 

De noodstopbelasting veroorzaakt een moment van 112 kNm op de draaikransverbinding. 

Dit moment is klein t.o.v. de momenten die als gevolg van de aanvaarbelasting kunnen 

optreden. De verbinding voldoet dus ook voor dit geval. 

 

Bij de draaikrans is lokaal glasvezelepoxy toegepast in de bodem en de onderzijde van de 

lijven om de grootste drukspanningen in de bodem en de lijven te kunnen opnemen. De 

opgelegde vervormingen door doorbuiging van het dek en als gevolg van de 

temperatuurbelasting en de hoge uitzettingscoëfficiënten zijn zodanig groot dat dit niet met 

zekerheid door vlasvezelepoxy opgenomen kan worden. 

De glasvezelepoxy in de bodem beperkt zich tot de draaikrans plus 1 m aan weerszijden  

(in totaal 5 m). De overgang van glasvezel- naar vlasvezellaminaat vindt geleidelijk plaats 

door het laminaat over 1 m te laten verlopen. De lijven hebben over dezelfde lengte over 

een kwart van de hoogte glasvezellaminaat dat geleidelijk overgaat in vlasvezellaminaat. 

De toegepaste verbindingsmethode blijft dezelfde.  
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 Opzetwerk en vergrendeling van de draaibrug 

Het opzetwerk wordt uitgevoerd met wielen op een as met motor en gecombineerd  met 

vergrendeling op dezelfde as. Dit type opzetwerk wordt zowel bij de middenpijler als bij het 

landhoofd toegepast.  

 

 

 

Figuur 12-1: Uitvoering opzetwerk draaibrug 

 

Voor het openen van de brug wordt het opzetwerk van de brug weggedraaid, waardoor 

deze vrijkomt en kan draaien. Bij dit opzetwerk ontstaat geen torsie op de brug bij openen 

en sluiten. Het opzetwerk heeft twee wielen die omhoog draaien, met dien verstande dat 

de wielen breed worden uitgevoerd en een stalen plaat onder de brug de belasting spreidt. 

De vergrendeling met de vergrendelpen vindt tegelijk met het opzetten plaats. De pen 

draait bij het opzetten in een opening in de staalplaat die begrensd wordt door twee stalen 

blokken die op de staalplaat gelast worden. De blokken geven de kracht door aan de 

staalplaat onder de brug die verlijmd wordt aan de bodem van de brug. 

De vergrendeling wordt uitgevoerd met een blokvormige pen 100 mm x 100 mm. De pen is 

los van de wielen uitgevoerd, zodat deze beter vastgezet kan worden aan de as. De 

maximale kracht van 781 kN (zie Tabel 6) die door aanvaring van de brug kan optreden 

moet hierdoor afgedragen kunnen worden. De hoogte van de pen is 600 mm. Het moment 

op de verbinding van de pen aan de as bedraagt dan 468,6 kNm. Bij de verbinding van de 

pen aan de as is deze breder 300 mm uitgevoerd om dit moment te kunnen opnemen. 

Buigspanning 468,6 kNm / 1/6 / 100 mm / (300 mm)2 = 312 MPa. Voor de pen van het 

opzetwerk is uitgegaan van S355J2+N. Dit staal heeft conform NEN-EN 10025-2 tabel 7 

een dikte gerelateerde vloeigrens van 335 N/mm2. Dit voldoet. 

De kracht van 781 kN wordt afgedragen aan de gelaste blokken op de staalplaat. De plaat  

is 725 mm breed en 3650 mm lang en 20 mm dik. De plaat is over de gehele breedte 

uitgevoerd om de thermische spanningen in het bodemlaminaat te verminderen. De 

blokken zijn 305 mm lang, 150 mm breed en 35 mm dik. Op de blokken komt een kracht 

van 781 kN plus een moment door excentriciteit van 781 kN x 35 mm = 27,34 kNm. De 

blokken worden rondom gelast. Aangenomen wordt dat de lassen in dwarsrichting de 

kracht opnemen en de lassen in lengterichting het moment.  

De schuifspanning in de dwarslassen τ2 = 781 kN / 2 / 150 mm / a =  2603 N/mm / a. Het 

moment van 27,34 kNm wordt opgenomen door een koppel met een arm van 150 mm. De 
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kracht op de langslassen is 27,34 kNm / 150 mm = 182,27 kN. Dit geeft σ1 = τ1 = 182,27 

kN / √2 / 305 mm / a = 423 N/mm /a. De vergelijkspanning in de dwarslassen is  

σw =  √3 τ2 = 4509 / a ≤ 510 MPa / 0,9 / 1,25. Hieruit volgt a ≥ 9,95 mm. De vergelijk-

spanning in de langslassen is σw = {σ1
2 + 3 τ1

2)}1/2 = 2 x (423 N/mm / a) = 846 N/mm / a ≤ 

510 MPa / 0,9 / 1,25.  Hieruit volgt a ≥ 1,9 mm. Gekozen wordt overal a = 10 mm. 

De kracht van 781 kN veroorzaakt een gemiddelde lijmspanning van 781 kN / 725 mm / 

3650 mm = 0,30  MPa. De rekenwaarde voor de sterkte van de lijm bedraagt 5,2 MPa / 1,2 

= 4,3 MPa. Dit voldoet. 

 

 

Figuur 12-2: Uitvoering plaat opzetwerk en vergrendeling 

 

 

Figuur 12-3: Detaillering lassen blokken  

150 

a = 10 35 
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 Leuningbevestiging 

De leuningen zijn 1,2 m hoog en worden belast door 3 kN/m op de bovenregel zowel een 

keer horizontaal als een keer verticaal. Door het toepassen van slobgaten is de leuning in 

alle richtingen stelbaar. [E0127]. Het randelement en de leuning zijn niet destructief 

vervangbaar. [E0125]. De leuningposten staan 2 m uit elkaar. De belasting op één 

leuningpost wordt dan 6 kN. Hierop moet een factor 1,75 gerekend worden voor de sterkte 

van de verbinding zodat de rekenwaarde van de belasting Fd = 10,5 kN wordt.   

 

Figuur 13-1: Leuning volgens tekening 

 

De  reactiekrachten: 

 

𝑅𝑜 = −34,5 𝑘𝑁 en 𝑅𝑏 = 45,0 𝑘𝑁 

 

De reactiekrachten worden opgenomen met 2 bouten M16 8.8. Deze bouten hebben een 

treksterkte 0,72 x 0,85 x 800 MPa x 157 mm2 = 76,9 kN. Rekenwaarde is dan 76,9 kN / 

1,25 = 61,5 kN. Twee bouten 123 kN > 45,0 kN. Dit voldoet. 

 

Het koppel van de twee reactiekrachten veroorzaakt een moment. De kracht Rb = 45,0 kN 

moet dan door de lijm opgenomen kunnen worden. De gemiddelde lijmspanning bedraagt 

45000 N / 180 mm / 125 mm = 2,0 MPa. De rekenwaarde voor de sterkte van de lijm 

bedraagt 5,2 MPa / 1,2 = 4,3 MPa. Dit voldoet. 

 

De rekenwaarde van het moment is 34,5 kN x 400 mm = 13,8 kNm. Het sandwich dek 

heeft huiden van 14,6 mm (11,1 mm QI en 3,4 mm UD) en een Balsa-kern van 44,5 mm. 

De I van het dek per eenheid van breedte is I = ½ x t x (h-t)2 = ½ x 14,6 mm x (44,5 mm + 

14,6 mm)2  = 25498 mm4/mm. De running load wordt dan: Tb = 13800000 Nmm x (44,5 

mm + 2 x 14,6 mm) / 2 /25498 mm3 = 19944 N/mm.  Met een rekenwaarde voor de sterkte 
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van 35,8 MPa met een hot-wet factor 1,2  is dan een meewerkende breedte van 19944 

N/mm / (35,8 / 1,2) MPa = 669 mm nodig.  

Het dek met het moment door de leuningbelasting aangebracht als koppel is in het FE-

programma Kolibri en daarbij de buigspanning in de maatgevende UD-ply berekend. De 

maximale buigspanning is 65,3 MPa. De rekenwaarde voor de sterkte is 79,6 MPa /1,2 = 

66,3 MPa. Dit voldoet. 

 

 

Figuur 13-2: Maximale buigspanning in dek (UD-ply) door leuningbelasting 

 

Tevens is de maximale schuifspanning in de Balsakern door de leuningbelasting bepaald. 

De bedraagt 2,22 MPa. De rekenwaarde voor de sterkte van het Balsa SB150 is 3,1 MPa / 

1,2 = 2,6 MPa. Dit voldoet. 

 

Figuur 13-3: Maximale schuifspanning in Balsa-kern van dek door leuningbelasting 

 

De 3 kN/m verticaal betekent Fd = 10,5 kN rekenwaarde per post. Hierbij komt het 

eigengewicht van de leuning van 40 kg/m. Voor elke post betekent dit een rekenwaarde 

van 1,5 m x 40 kg/m x 9,81 m/s2 x 1,75 = 1,030 kN met een kruipfactor 4,5.  De kracht 

wordt door vier bouten M16 opgenomen. De stuikspanning op het laminaat wordt dan: 
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𝜎𝑏 =
4

𝜋
⋅

𝐹𝑑+𝐸𝐺𝑑⋅𝛾𝑐𝑟

4⋅𝑡⋅𝐷
=

4

𝜋
⋅

10500𝑁+1030 𝑁⋅ 4,5

4⋅ 12,86 𝑚𝑚⋅16 𝑚𝑚
=  23,4 𝑀𝑃𝑎  De rekenwaarde van de druksterkte is 

35,8 MPa /1,2 = 29,8 MPa. Dit voldoet. 

 

De stijlen van de leuning worden belast met een UGT moment ter grootte van 6 kN x 1,315 

m x 1,5 = 11,835 kNm. De maximale buigspanning in de stijlen (kokers 120 mm x 40 mm x 

4 mm) wordt hierdoor 11,835 kNm / 31150 mm3 = 380 MPa. De rekenwaarde voor de 

sterkte van staal FeE355 is 510 MPa /1,25 = 408 MPa. Dit voldoet. 
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 Bevestiging randelementen 

De randelementen zijn 1,2 m hoog en worden belast met 0,93 kN/m2. Deze belasting kan 

zowel druk als zuiging zijn. De verbinding is niet bereikbaar van het brugdek en derhalve 

niet vandalisme gevoelig. [E0039] 

De horizontale belasting op een verbindingspunt wordt 2 m x 1,3 m / 4 x 0,93 kN/m2 = 

0,605 kN. De rekenwaarde is dan 1,5 x 0,605 kN = 0,907 kN. De verticale belasting op een 

verbindingspunt wordt 2 m x 0,4 m / 4 x 0,93 kN/m2 = 0,186 kN. De rekenwaarde is dan 1,5 

x 0,186 kN = 0,279 kN 

Het eigengewicht van de randelementen, bestaande uit huiden van 3,4 mm vlasvezel- 

composiet en 25 mm Balsa SB.50, bedraagt 2 x 3,4 mm x 1300 kg/m3 + 25 mm x 94 kg/m3 

= 11,26 kg/m2. De verticale belasting op een verbindingspunt is 2 m x 2 m / 4 x 11,26 

kg/m2 x 9,81 m/s2 = 110 N. De rekenwaarde is 1,2 x 110 N = 133 N.  

 

Figuur 14-1: Randelement volgens tekening 

 

De verbinding moet de horizontale en verticale component van de belasting opnemen en 

het excentriciteitsmoment van de belastingen. 

 

Rekenwaarde verticale belastingen: (279 N + 133 N) x 2 = 823 N 

De stuikspanning op het laminaat wordt dan:  𝜎𝑏 =
4

𝜋
⋅

𝐹𝑑+𝐸𝐺𝑑⋅𝛾𝑐𝑟

2⋅𝑡⋅𝐷
=

4

𝜋
⋅

558𝑁+265 𝑁⋅ 4,5

2⋅ 10 𝑚𝑚⋅16 𝑚𝑚
=

 7,0 𝑀𝑃𝑎 De rekenwaarde van de druksterkte is 35,8 MPa /1,2 = 29,8 MPa. Dit voldoet. 

 

 

Rekenwaarde horizontale belasting plus moment door excentriciteit belasting (aan de 

onderzijde maatgevend):  (907 N + 412 N x 80 mm / 50 mm + 907 N x 400 mm / 50 mm = 

907 N + 659 N + 7256 N) x 2 = 17644 N. De rekenwaarde van de bouten M16 8.8 is 76,9 

kN / 1,25 = 61 kN. Dat is ruim voldoende. 
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De verbinding van het laminaat van het randelement aan de bovenzijde vindt plaats met 

twee bouten M16 8.8. Deze moet de horizontale belasting van 907 N door middel van stuik 

kunnen opnemen. De stuikspanning is 4/π x 907 N / 16 mm / 2 / 6,8 mm = 5,3 MPa. De 

rekenwaarde van de druksterkte is 35,8 MPa / 1,2 = 29,8 MPa. Dit voldoet. 

 

De verbinding van het randelement moet naast de verticale en horizontale belastingen ook 

de momenten ten gevolge van de excentriciteit van de belastingen kunnen opnemen. De 

maximale belasting op de bouten is:  

907 N / √2 / 4 + 907 x 140 mm / 80 mm / 2 + 412 N / √2 / 4 + 412 N x  50 mm / 80 mm / 2 = 

1155 N. De laminaatdikte is hier 5,1 mm. De ILSS in het laminaat wordt 3/2 x 1155 N / (1/2 

π x 22 mm) / 5,1 = 9,8 MPa. De rekenwaarde voor de ILSS sterkte is 22,1 MPa / 1,2 = 

18,4 MPa. Dit voldoet. 
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 Bevestiging bordes voor slagboom vaste brug 

Op de vaste brug wordt op 5 m voor de voeg tussen de beweegbare brug en de vaste brug 

een slagboom aangebracht. Deze slagboom wordt op een bordes geplaatst dat aan de 

vaste brug verbonden wordt. De slagboomkast heeft afmetingen 500 mm x 500 mm. De 

slagboom is in open stand 5 m hoog t.o.v. bovenkant brugdek. Het bordes wordt 

uitgevoerd in staal met afmetingen 600 mm x 600 mm. De belasting voor de bevestiging 

van het bordes bestaat uit het eigengewicht van het bordes van 190 kg en de slagboom 

plus kast van 600 kg en de windbelasting die 1,08 kN/m2 bedraagt. De diameter van de 

slagboom is 150 mm. 

De rekenwaarde voor de verticale belasting door eigengewicht van bordes en slagboom 

bedraagt FVd = (190 kg + 600 kg) x 9,81 m/s2 x 1,2 = 7,75 kN x 1,2 = 9,3 kN  

De rekenwaarde voor de horizontale belasting door de wind bedraagt: FHdy = 1 m x 0,5 m x 

1,08 kN/m2 x 1,5 + 4 m x 0,15 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 = 0,81 kN + 0,97 kN = 1,8 kN. 

De rekenwaarde van de horizontale belasting door het moment van eigengewicht en 

windbelasting bedraagt  Mdx = 7,75 kN x 0,6 m / 2 x 1,2 + 1 m x 0,5 m x 1,08 kN/m2 x 1 m / 

2  x 1,5 + 4 m x 0,15 m x 1,08 kN/m2 x (4 m / 2 + 1 m) x 1,5 = 2,79 kNm + 0,41 kNm + 2,92 

kNm = 6,12 kNm.  

De windbelasting kan ook van de andere zijde komen en moet dan door het boutenpatroon 

opgenomen worden en gecombineerd met de verticale en horizontale belasting. De 

rekenwaarde voor het moment is Mdy = 1 m x 0,5 m x 1,08 kN/m2 x 1 m / 2  x 1,5 + 4 m x 

0,15 m x 1,08 kN/m2 x (4 m / 2 + 1 m) x 1,5 = 0,41 kNm + 2,92 kNm = 3,33 kNm. 

De rekenwaarde voor de horizontale belasting door de wind is: FHdx = 0,4 m x 0,6 m x 1,08 

kN/m2 x 1,5 + 1 m x 0,5 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 4 m x 0,15 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 = 0,39 kN 

+ 0,81 kN + 0,97 kN = 2,2 kN. 

 

De  reactiekrachten: 

 

𝑅𝑜 = −26,0 𝑘𝑁 en 𝑅𝑏 = 27,8 𝑘𝑁 

 

De reactiekrachten worden opgenomen met 2 x 2 bouten M20 8.8. Deze bouten hebben 

een treksterkte 0,72 x 0,85 x 800 MPa x 245 mm2 = 120 kN. Rekenwaarde is dan 120 kN / 

1,25 = 96 kN. Vier bouten 384 kN > 27,3 kN. Dit voldoet. 

 

Het koppel van de twee reactiekrachten veroorzaakt een moment. De kracht Rb = 27,8 kN 

moet dan door de lijm opgenomen kunnen worden. De gemiddelde lijmspanning bedraagt 

27800 N / 2 / 150 mm / 125 mm = 0,74 MPa. De rekenwaarde voor de sterkte van de lijm 

bedraagt 5,2 MPa / 1,2 = 4,3 MPa. Dit voldoet. 

 

De rekenwaarde van het moment is 6,12 kNm. Voor de leuningpostenverbinding is 

aangetoond dat het dek dit kan opbrengen. 

 

De verticale rekenlast is 9,3 kN verdeeld over 2 x 4 bouten M20.  De stuikspanning per 

bout bedraagt dan 4/π · 9300 N / 2 / 4 / 10 mm / 20 mm = 7,4 MPa. Deze spanning wordt 

volledig door eigengewicht veroorzaakt en daarop moet een kruipfactor worden toegepast. 

De kruipfactor voor de sterkte bedraagt 4,5. De te beoordelen spanning wordt dan 7,4 MPa 

/1,2 x 4,5 = 27,8 MPa. De rekenwaarde van de druksterkte is 35,8 MPa /1,2 = 29,8 MPa. 

Dit voldoet.  



2016036-180125-1431 – BIOBASED BRUG RITSUMASYL- DO CONSTRUCTIEF ONTWERP 64 

 

Het moment door wind van de andere zijde wordt door  2 x 4 bouten M20 opgenomen door 

rotatie om hun middelpunt.  

 

Momentenevenwicht: 𝑀𝑑𝑦 −  4 ⋅ 𝐹𝑏 ⋅ 0,25 𝑚 − 4 ⋅ 𝐹𝑏 ⋅
0,175 𝑚

0,25 𝑚
⋅ 0,175 𝑚  = 0 

Boutkracht:   𝐹𝑏 =
𝑀𝑑𝑦

4 ⋅ 0,25 𝑚+4⋅
0,175 𝑚

0,25 𝑚
⋅0,175 𝑚  

=
3300 𝑁𝑚

4 ⋅ 0,25 𝑚+4⋅
0,175 𝑚

0,25 𝑚
⋅0,175 𝑚 

= 2,21 𝑘𝑁 

 

De horizontale belasting van de andere zijde geeft nog een kracht op de bouten van 2,2 kN 

/ 2 / 4 = 0,28 kN. Deze kracht wordt opgeteld bij de bovenstaande, zodat de totale 

horizontale boutkracht 2,21 kN + 0,28 kN = 2,5 kN. Deze kracht moet vectorieel 

gecombineerd worden met de verticale kracht op de bouten van 9,3 kN / 2 / 4 = 1,2 kN. Dit 

geeft dan een totale boutkracht van (2,52 + 1,22)1/2 = 2,8 kN. De stuikspanning per bout 

bedraagt dan 4/π · 2800 N / 10 mm / 20 mm = 17,8 MPa. De rekenwaarde van de 

druksterkte is 35,8 MPa /1,2 = 29,8 MPa. Dit voldoet.  
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 Bevestiging bordes voor lichtmast met stoplicht 

vaste brug 

Op de vaste brug wordt op 5 m voor de voeg tussen de beweegbare brug en de vaste brug 

een lichtmast met stoplicht aangebracht. Deze mast wordt op een bordes geplaatst dat aan 

de vaste brug verbonden wordt. De mast is 6 m hoog t.o.v. bovenkant brugdek. Het bordes 

wordt uitgevoerd in staal met afmetingen B = 350 mm x H = 350 mm x L = 450 mm. Het 

bordes weegt 100 kg. De belasting voor de bevestiging van het bordes bestaat uit het 

eigengewicht van het bordes, de lichtmast plus stoplicht en bord en de windbelasting die 

1,08 kN/m2 bedraagt. De diameter van de lichtmast is 152,4 mm over 1,4 m, dan 101,6 

mm over 2,14 m en 60,3 mm over 2,46 m. De mast weegt 51 kg. Het stoplicht is op 0,3 m x 

0,8 m op 2,85 m boven het wegdek. Bord 0,6 m x 0,6 m op 1,75 m boven het wegdek. De 

armatuur heeft 0,11628 m2 oppervlak. Lichtmast, stoplicht en bord wegen samen100 kg. 

De rekenwaarde voor de verticale belasting door eigengewicht van bordes en mast plus 

toebehoren bedraagt FVd = (100 kg + 100 kg) x 9,81 m/s2 x 1,2 = 1,96 kN x 1,2 = 2,35 kN  

De rekenwaarde voor de horizontale belasting door de wind bedraagt: FHdy = 0,3 m x 0,8 m 

x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 0,6 m x 0,6 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 1,4 m x 0,1524 m x 1,08 kN/m2 x 

1,5 + 2,14 m x 0,1016 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 2,46 m x 0,0603 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 

0,11628 m2 x 1,08 kN/m2 x 1,5 = 0,39 kN + 0,58 kN + 0,35 kN + 0,35 kN + 0,24 kN = 1,91 

kN. 

De rekenwaarde van de horizontale belasting door het moment van eigengewicht en 

windbelasting bedraagt  Mdx = 2,35 kN x 0,35 m / 2 x 1,2 + 0,3 m x 0,8 m x 1,08 kN/m2 x 

2,85 m x 1,5 + 0,6 m x 0,6 m x 1,08 kN/m2 x 1,75 m x 1,5 + 1,4 m x 0,1524 m x 1,08 kN/m2 

x 1,4 m / 2 x 1,5 + 2,14 m x 0,1016 m x 1,08 kN/m2 x (1,4 + 2,14/2) m x 1,5 + 2,46 m x 

0,0603 m x 1,08 kN/m2 x (1,4 + 2,14 + 2,46/2) m x 1,5 + 0,11628 m2 x 1,08 kN/m2 x 6 m x 

1,5 = 0,49 kNm + 1,11 kNm + 1,02 kNm + 0,24 kNm + 0,87 kNm + 1,15 kNm + 1,13 kNm = 

6,01 kNm.  

De windbelasting kan ook van de andere zijde komen en moet dan door het boutenpatroon 

opgenomen worden en gecombineerd met de verticale en horizontale belasting. De 

rekenwaarde voor het moment is Mdy = 0,3 m x 0,8 m x 1,08 kN/m2 x 2,85 m x 1,5 + 0,6 m 

x 0,6 m x 1,08 kN/m2 x 1,75 m x 1,5 + 1,4 m x 0,1524 m x 1,08 kN/m2 x 1,4 m / 2 x 1,5 + 

2,14 m x 0,1016 m x 1,08 kN/m2 x (1,4 + 2,14/2) m x 1,5 + 2,46 m x 0,0603 m x 1,08 kN/m2 

x (1,4 + 2,14 + 2,46/2) m x 1,5 + 0,11628 m2 x 1,08 kN/m2 x 6 m x 1,5 = 1,11 kNm + 1,02 

kNm + 0,24 kNm + 0,87 kNm + 1,15 kNm + 1,13 kNm = 5,52 kNm. 

De rekenwaarde voor de horizontale belasting door de wind is: FHdx = 0,35 m x 0,35 m x 

1,08 kN/m2 x 1,5 + 0,3 m x 0,8 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 0,6 m x 0,6 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 

1,4 m x 0,1524 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 2,14 m x 0,1016 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 2,46 m x 

0,0603 m x 1,08 kN/m2 x 1,5 + 0,11628 m2 x 1,08 kN/m2 x 1,5 = 0,20 kN + 0,39 kN + 0,58 

kN + 0,35 kN + 0,35 kN + 0,24 kN = 2,11 kN. 

 

De  reactiekrachten: 

 

𝑅𝑜 = −24,8 𝑘𝑁 en 𝑅𝑏 = 26,7 𝑘𝑁 

 

De reactiekrachten worden opgenomen met 2 bouten M20 8.8. Deze bouten hebben een 

treksterkte 0,72 x 0,85 x 800 MPa x 245 mm2 = 120 kN. Rekenwaarde is dan 120 kN / 1,25 

= 96 kN. Twee bouten 192 kN > 26,7 kN. Dit voldoet. 
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Het koppel van de twee reactiekrachten veroorzaakt een moment. De kracht Rb = 26,7 kN 

moet dan door de lijm opgenomen kunnen worden. De gemiddelde lijmspanning bedraagt 

26700 N / 2 / 150 mm / 125 mm = 0,71 MPa. De rekenwaarde voor de sterkte van de lijm 

bedraagt 5,2 MPa / 1,2 = 4,3 MPa. Dit voldoet. 

 

De rekenwaarde van het moment is 6,01 kNm. Voor de leuningpostenverbinding is 

aangetoond dat het dek dit kan opbrengen. 

 

De verticale rekenlast is 2,35 kN verdeeld over 2 x 4 bouten M20.  De stuikspanning per 

bout bedraagt dan 4/π · 2350 N / 2 / 4 / 12,86 mm / 20 mm = 1,45 MPa. Deze spanning 

wordt volledig door eigengewicht veroorzaakt en daarop moet een kruipfactor worden 

toegepast. De kruipfactor voor de sterkte bedraagt 4,5. De te beoordelen spanning wordt 

dan 1,45 MPa /1,2 x 4,5 = 5,4 MPa. De rekenwaarde van de druksterkte is 35,8 MPa /1,2 = 

29,8 MPa. Dit voldoet.  

 

Het moment door wind van de andere zijde wordt door 2 x 4 bouten M20 opgenomen door 

rotatie om hun middelpunt.  

 

Boutkracht:   𝐹𝑏 =
𝑀𝑑𝑦

4 ⋅ 0,201 𝑚+4 ⋅
0,01954

0,201
 𝑚 

=
5520 𝑁𝑚

4 ⋅ 0,201𝑚 + 4 ⋅0,097 𝑚 
= 4,63 𝑘𝑁 

 

De horizontale belasting van de andere zijde geeft nog een kracht op de bouten van 2,11 

kN / 8 = 0,26 kN. De verticale kracht op de bouten is 2,35 kN / 8 = 0,29 kN. Vectorieel 

opgeteld is dit 0,39 kN. Deze kracht wordt opgeteld bij de bovenstaande, zodat de totale 

boutkracht 4,63 kN + 0,39 kN = 5,02 kN. De stuikspanning per bout bedraagt dan 4/π · 

5020 N / 12,86 mm / 20 mm = 24,9 MPa. De rekenwaarde van de druksterkte is 35,8 MPa 

/1,2 = 29,8 MPa. Dit voldoet. 
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 Bevestiging veerbuffer 

Op verzoek van de beheerders van de bio-based brug Ritsumasyl van de provincie 

Friesland wordt, naast de elektromechanische besturing van de draaibrug met de 

gebruikelijke sensoren, ook een veerbuffer aangebracht bij as 1. Deze kan onafhankelijk 

van de andere besturingssystemen de beweging van de brug aansturen. 

De veerbuffer wordt via een T-vormig stalen deel aan de stalen plaat onder de draaibrug 

bij de oplegging van as 1 aangebracht. De verbinding van de T-vorm met de plaat vindt 

plaats met bouten. De kracht op de buffer moet beperkt blijven tot maximaal 150 kN. Een 

en ander is in onderstaande figuur (bron: SPIE 2019-01-14) weergegeven. 

 

 

 

Figuur 17-1: Veerbuffer bij as 1  

 

 

Figuur 17-2: Afmetingen T-vorm  
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150 kN 
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De kracht op de veerbuffer van maximaal 150 kN grijpt aan op 250 mm van de verbinding 

van de T-vorm aan de stalen oplegplaat. Dit geeft een moment van 37,5 kNm dat 

opgenomen wordt door de verticale plaat van de T-vorm (130 mm x 20 mm) die met een 

schot (120 mm x 20 mm) is verstijfd. De neutrale lijn van de verstijfde plaat ligt op een 

afstand van 
130 𝑚𝑚⋅20 𝑚𝑚⋅

20 𝑚𝑚

2
+120 𝑚𝑚⋅20 𝑚𝑚⋅(20 𝑚𝑚+

120 𝑚𝑚

2
)

130 𝑚𝑚⋅20 𝑚𝑚+120 𝑚𝑚⋅20 𝑚𝑚
= 43,6 𝑚𝑚.  

Het traagheidsmoment van de verstijfde plaat is  𝐼 =  130 𝑚𝑚 ⋅ 20 𝑚𝑚 ⋅ (
20 𝑚𝑚

2
−

43,6 𝑚𝑚)2 + 120 𝑚𝑚 ⋅ 20 𝑚𝑚 ⋅ (20 𝑚𝑚 +
120 𝑚𝑚

2
− 43,6 𝑚𝑚)

2
+

1

12
⋅ 130 𝑚𝑚 ⋅ (20 𝑚𝑚)3 +

1

12
⋅ 20 𝑚𝑚 ⋅ (120 𝑚𝑚)3 = 2,935 + 3,180 + 0,087 + 2,880 =  9,082 ⋅  106 𝑚𝑚4. De maximale 

buigspanning 𝜎 =
37,5 ⋅ 106 𝑁𝑚𝑚

9,082 ⋅ 106 𝑚𝑚4 ⋅ (140 𝑚𝑚 − 43,6 𝑚𝑚) = 398 𝑀𝑃𝑎 ≤
510

1,25
= 408 𝑀𝑃𝑎. Dit 

voldoet.  

De bevestiging vindt plaats met bouten in sleufgaten. Hieronder is het patroon van de 

bouten rood omcirkeld aangegeven. Het zijn in totaal 8 stuks. Het moment van 37,5 kNm 

moet samen met de afschuiving door deze bouten opgenomen worden. Voor de 

berekening van de boutkracht wordt rotatie om de rand van de plaat aangenomen. 

De krachtsverdeling over de bouten om het moment te leveren  is dan als volgt (2 x 42,52 + 

2 x 112,52 + 2 x 122,52 + 2 x 192,52) x K = 133050 mm2 x K = 37,5 x 106 Nmm → K = 

281,9 N/mm. De zwaarst belaste bouten krijgen een trekkracht van 192,5 mm x 281,9 

N/mm = 54,3 kN. De afschuifkracht per bout is 150 kN / 8 = 18,75 kN. Bouten M20, 

kwaliteit 8.8, gerolde draad, hebben een rekenwaarde van de treksterkte van 0,9 x 245 

mm2 x 800 MPa /1,25 = 141,12 kN en een rekenwaarde van de afschuifsterkte 

(schroefdraad in schuifvlak) van 0,6 x 245 x  800 MPa / 1,25 = 94,08 kN. Combinatie van 

trek en afschuiving geeft nu 54,3 / 141,12 / 1,4 + 18,75 / 94,08 = 0,2748 + 0,1993 = 

0,4741. Dit voldoet. 

 

 
 

 

 

Figuur 17-3: Boutgatenpatroon bevestiging T-vorm  
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Door de sleufgaten is de doorsnede van de kopplaat verzwakt. Er resteert nog een breedte 

van 2 x 40 mm + 20 mm = 100 mm. Het moment door de trekkracht van de twee zwaarst 

belaste bouten ten opzichte van de verticale plaat van de T-vorm is 75 mm x 2 x 54,3 kN = 

8145 Nm. De plastische buigsterkte is 1/4 x 100 mm x (20 mm)2 x 355 MPa  = 2350 Nm. 

De breeksterkte is 1/4 x 100 mm x (20 mm)2 x 510 MPa = 5100 Nm. Dit betekent dat de 

kopplaat ruimschoots voor het bereiken van de kracht van 150 kN plastisch gaat 

vervormen en ook zal afbreken voor het bereiken van de 150 kN. Op deze manier wordt te 

grote krachtsopbouw voorkomen. 
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 Bevestiging kantelmasten seinlichten 

De bevestiging van de kantelmasten met de seinlichten van de brug wordt gecombineerd 

met de bevestiging van de leuningposten. Aan de leuningposten worden twee plaatjes 

gelast 200 mm x 200 mm x 15 mm waaraan de twee verbindingen van de kantelmast 

kunnen plaatsvinden met vier bouten M16. 

 

 

 

Figuur 18-1: Kantelmast met seinlichten 

 

Het gewicht van de kantelmasten met seinlichten bedraagt 100 kg. De randelementen 

steken 300 mm uit vanaf zijkant brug. De leuningposten steken 100 mm uit vanaf zijkant 

brug. Het is dan voldoende om met een arm van 300 mm te rekenen voor de excentriciteit 

van de mast. Het rekenmoment bedraagt dan 100 kg x 9,81 m/s2 x 0,3 m x 1,2 = 353 Nm. 

De leuningbevestiging is berekend op een rekenmoment van 10,36 kNm = 10360 Nm. 

Deze belasting is slecht 3,4 % daarvan en kan gemakkelijk opgenomen worden.  
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 Voegovergangen draaibrug 

Bij de voegovergangen moet de uitzetting en krimp van de bruggen door thermische 

belasting toegestaan worden. Voor de uitzetting moet gerekend worden met +47ºC en -

51ºC. Deze waarden zijn de maximale ΔT’s plus 10ºC extra. [E0221] 

 

Voor de beweegbare brug is de draaipijler het vaste oplegpunt. Deze brug wordt gemaakt 

met epoxyhars en heeft een uitzettingscoëfficiënt van 23,6 ∙ 10-6 K-1 ≤ 10ºC en 17,6∙ 10-6 K-

1 > 10ºC.  Het lange deel van de brug van 22 m kan  17,6 ∙ 10-6 K-1 x 47 K x 22 m = 18,2 

mm uitzetten en 23,6 ∙ 10-6 K-1 x 51 K x 22 m = 26,5 mm krimpen. In totaal kan de 

temperatuur een variatie van 18,2 + 26,5 = 44,7 mm geven. Dit is dan tevens de 

spleetbreedte die hier kan optreden. Het korte contradeel van de brug van 12 m kan 17,6 ∙ 

10-6 K-1 x 47 K x 12 m = 9,9 mm uitzetten en 23,6 ∙ 10-6 K-1 x 51 K x 12 m = 14,4 mm 

krimpen. In totaal kan de temperatuur een variatie van 9,9 + 14,4 = 24,3 mm geven. Dit is 

dan tevens de spleetbreedte die hier kan optreden. 

 

Voor de vaste brug is het landhoofd het vaste oplegpunt. Deze brug wordt eveneens 

gemaakt met epoxyhars met dezelfde uitzettingscoëfficiënten als hierboven vermeld. De 

hele brug van 31,5 m kan 17,6 ∙ 10-6 K-1 x 47 K x 31,5 m = 26,1 mm uitzetten en 23,6 ∙ 10-6 

K-1 x 51 K x 31,5 m = 37,9 mm krimpen. In totaal kan de temperatuur een variatie van 26,1 

+ 37,9 = 64,0 mm geven. Dit is dan tevens de spleetbreedte die hier kan optreden. Het 

korte deel van de vaste brug tot aan de pijler van 10 m kan 17,6 ∙ 10-6 K-1 x 47 K x 10 m = 

8,3 mm uitzetten en 23,6 ∙ 10-6 K-1 x 51 K x 10 m = 12,0 mm krimpen. Hier is geen voeg, 

maar deze vervorming bepaalt samen met de wrijvingscoëfficiënt de horizontale kracht op 

deze pijler.  

 

Bij de uitvoering van de voegovergangen moet rekening gehouden worden met de grote 

spleetbreedte 64,0 mm die bij strenge vorst kan optreden bij de vaste brug. Ook bij de 

beweegbare brug is de spleetbreedte groot met 44,7 mm. Groter dan 20 mm is niet 

wenselijk. Voor de vaste brug is het aanbrengen van een overstekende stalen plaat op het 

0,5 m brede stalen tussenstuk die de spleet afdekt een veilige en eenvoudige oplossing. 

De overstekende stalen plaat krijgt een dikte van 8 mm en wordt in een uitsparing op de 

brug gelegd, zodat bovenzijde brug en bovenzijde staalplaat gelijk zijn. Op de bruggen en 

de staalplaat komt een slijtlaag van 5 mm. [E0188] Door het toepassen van een 

overstekende stalen plaat is er voldoende ruimte op de kopse kant voor het aanbrengen 

van een nieuwe coating. [E0232] Voor de beweegbare brug moet rekening gehouden 

worden met de hoogte van de schampstrook van 60 mm. Deze mag nooit tegen de plaat 

kunnen komen bij het openen van de brug. Vandaar dat gekozen wordt voor een oplossing 

waarbij de schampstrook op de bruggen eerder beëindigd wordt en voortgezet wordt op de 

staalplaat. Dit is hieronder geschetst. 
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Figuur 19-1: Schets uitvoering voegovergangen met minimum en maximum spleetbreedtes 

op grond van temperatuur 
 

Door remkrachten kunnen ook horizontale vervormingen optreden omdat de fundering 

elastisch vervormt. Ingeschat wordt dat deze vervorming maximaal 10 mm ter hoogte van 

het dek kan bedragen. Op grond hiervan moeten alle spleetbreedtes in bovenstaande 

figuur met 10 mm vergroot worden. De spleetbreedtes zijn nu alle 20 mm of meer. Vandaar 

dat ook de voegovergangen bij de beide landhoofden hetzelfde uitgevoerd worden als bij 

de middenpijler. 

 

 

Figuur 19-2: Schets uitvoering voegovergangen met minimum en maximum spleetbreedtes 

op grond van temperatuur en remkrachten 

 

Bovenstaande bepaling van de voegopeningen volgens Eurocode wordt overruled door 

RTD 1007-2.  RTD 1007-2 beschouwt de voegopeningen in de gesloten situatie van de 

brug. De voegopeningen in de open situatie van de draaibrug behandelt RTD 1007-2 

echter niet. Ook NEN 6786 geeft geen voorschriften voor de voegopeningen, terwijl het 

voor een beweegbare brug toch vrij essentieel is dat hij vrij ligt bij de voegovergang.  

 

Hier wordt nu eerst de open situatie van de draaibrug bij as 3 van het lange deel 

beschouwd. De volgende componenten worden onderscheiden:  
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1.a.  Gelijkmatige temperatuurcomponent karakteristiek is 37 K/47 K x 18,2 mm = 14,3 

mm 

1.b.  Ongelijkmatige temperatuurcomponent geeft 85 mm doorbuiging bij as 3. Dit is 

een constante kromming van 1/2845 m. De rek is dan 1/2845 m x 500 mm = 

1,7575 x 10-4. De verlenging aan de bovenzijde is 1,7575 x 10-4 x 22 m = 3,9 mm 

2. Elastische doorbuiging van de brug onder eigengewicht is 151 mm. Dit geeft een 

hoekverdraaiing van 4/3 x 151 mm / 22 m = 9,152 x 10-3 rad. De verlenging aan 

de bovenzijde is dan 9,152 x 10-3 x 500 mm = 4,6 mm 

3. Kruip van de brug. Na de vóórkruip kan nog maximaal 207 mm kruip optreden. 

Deze kruip geeft een verlenging aan de bovenzijde van 207 mm/151 mm x 4,6 

mm = 6,3 mm 

4. Windbelasting geeft 17 mm doorbuiging. De verlenging aan de bovenzijde is 

hierdoor 17 mm /151 mm x 4,6 mm = 0,5 mm 

5.  Variabel dekgewicht geeft 10 mm doorbuiging. De verlenging aan de bovenzijde 

is hierdoor 10 mm /151 mm x 4,6 mm = 0,3 mm 

6. Hot-wet toename van doorbuiging met factor 1,2. Dit geldt voor elastische 

doorbuiging door eigengewicht, windbelasting en variabel dekgewicht.  

7. In combinaties Ψ0 = 0,8, behalve voor eigengewicht, variabel dekgewicht, kruip en 

zettingen 

Dit is in totaal: 14,3 + 3,9 + 4,6 x 1,2 + 6,3 + 0,5 x 0,8 x 1,2 + 0,3 x 1,2 = 30,9 mm. 

Hierbij komt dan nog de component door zettingen van 10 mm, zodat in totaal 41 mm moet 

worden aangehouden (i.p.v. 28 mm) 

 

Nu wordt de gesloten situatie van de draaibrug bij as 3 beschouwd volgens RTD 1007-2:  

1.a.  Gelijkmatige temperatuurcomponent karakteristiek is 14,3 mm (zie hierboven) 

1.b.  Ongelijkmatige temperatuurcomponent geeft 85 mm doorbuiging bij as 3 als brug 

open is. Dit is een constante kromming van 1/2845 m. De rek is dan 1/2845 m x 

500 mm = 1,7575 x 10-4. De verlenging aan de bovenzijde is 1,7575 x 10-4 x 22 m 

= 3,9 mm. Als de brug dicht gaat drukt het opzetwerk de 85 mm dicht. Dit geeft 

een hoekverdraaiing bij as 3 van 3/2 x 85 mm/22 m = 5,795 x 10-3. De verkorting 

aan de bovenzijde is dan 5,795 x 10-3 x 500 mm = 2,9 mm. Resteert 1,0 mm.  

2. Elastische doorbuiging van de brug onder eigengewicht is 1,52/5 x 12 mm = 3,6 

mm. Dit geeft een hoekverdraaiing van 185/48 x 3,6 mm / 22 m = 6,307 x 10-4 

rad. De verlenging aan de bovenzijde is dan 6,307 x 10-4 x 500 mm = 0,3 mm 

3. Elastische doorbuiging onder voetgangersbelasting is 12 mm. Dit geeft een 

hoekverdraaiing van 185/48 x 12 mm / 22 m = 2,102 x 10-3 rad. De verlenging aan 

de bovenzijde is dan 2,102 x 10-3 x 500 mm = 1,1 mm 

4. Kruip van de brug onder eigengewicht. Met een kruipfactor 3,29 betekent dit nog 

2,29 x 3,6 mm = 8,2 mm kruip. De kruip geeft een verlenging aan de bovenzijde 

van 8,2 mm / 3,6 mm x 0,3 mm = 0,7 mm 

5. Windbelasting geeft 0,73/5 x 12 mm = 1,75 mm doorbuiging. De verlenging aan 

de bovenzijde is hierdoor 1,75 mm /12 mm x 1,1 mm = 0,2 mm 

6. Hot-wet toename van doorbuiging met factor 1,2. Dit geldt voor elastische 

doorbuiging door eigengewicht, voetgangers en windbelasting 

7. In combinaties Ψ0 = 0,8, behalve voor eigengewicht, kruip en zettingen 

Dit is in totaal: 14,3 + 1,0 + 0,3 x 1,2 + 1,1 x 0,8 x 1,2 + 0,7 + 0,2 x 0,8 x 1,2 = 17,6 mm. 

Hierbij komt dan nog de component door remkrachten/zettingen van 10 mm, zodat in totaal 

28 mm moet worden aangehouden. Het is duidelijk dat de open situatie met 41 mm bij as 3 

voor de voegopening van de draaibrug maatgevend is. 
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Bij as 1 wordt de voegopening verhoudingsgewijs vergroot van 20 mm naar 29 mm.  

 

Nu wordt de gesloten situatie van de vaste brug bij as 3 beschouwd volgens RTD 1007-2:  

1.a.  Gelijkmatige temperatuurcomponent karakteristiek is 37K/47K x 26,1 mm = 20,5 

mm 

1.b.  Ongelijkmatige temperatuurcomponent geeft 85 mm doorbuiging bij as 3 als brug 

open zou zijn. Dit is een constante kromming van 1/2845 m. De rek is dan 1/2845 

m x 500 mm = 1,7575 x 10-4. De verlenging aan de bovenzijde is 1,7575 x 10-4 x 

22 m = 3,9 mm. Met de brug dicht is de 85 mm weer dichtgedrukt. Dit geeft een 

hoekverdraaiing bij as 3 van 3/2 x 85 mm/22 m = 5,795 x 10-3. De verkorting aan 

de bovenzijde is dan 5,795 x 10-3 x 500 mm = 2,9 mm. Resteert 1,0 mm.  

2. Elastische doorbuiging van de brug onder eigengewicht is 10,7 mm Dit geeft een 

hoekverdraaiing van 185/48 x 10,7 mm / 22 m = 1,875 x 10-3 rad. De verlenging 

aan de bovenzijde is dan 1,876 x 10-3 x 500 mm = 0,9 mm 

3. Elastische doorbuiging onder voetgangersbelasting is 48,8 mm. Dit geeft een 

hoekverdraaiing van 185/48 x 48,8 mm / 22 m = 8,549 x 10-3 rad. De verlenging 

aan de bovenzijde is dan 8,549 x 10-3 x 500 mm = 4,3 mm 

4. Kruip van de brug onder eigengewicht. Met een kruipfactor 3,29 betekent dit nog 

2,29 x 10,7 mm = 24,5 mm kruip. De kruip geeft een verlenging aan de 

bovenzijde van 24,5 mm / 48,8 mm x 4,3 mm = 2,2 mm 

5. Windbelasting geeft 0,73/5 x 48,8 mm = 7,1 mm doorbuiging. De verlenging aan 

de bovenzijde is hierdoor 7,1 mm /48,8 mm x 4,3 mm = 0,6 mm 

6. Hot-wet toename van doorbuiging met factor 1,2. Dit geldt voor elastische 

doorbuiging door eigengewicht, voetgangers, windbelasting. 

7. In combinaties Ψ0 = 0,8, behalve voor eigengewicht, kruip en zettingen 

Dit leidt in totaal tot 20,5 + 1,0 + 0,9 x 1,2 + 4,3 x 0,8 x 1,2 + 2,2 + 0,6 x 0,8 x 1,2 = 29,5 

mm. Hierbij komt dan nog de component door remkrachten van 10 mm, zodat in totaal 40 

mm moet worden aangehouden (i.p.v. 36 mm).  

 

Hieronder is de nieuwe situatie van de voegopeningen weergegeven. 

 

 

 

Figuur 19-3: Schets uitvoering voegovergangen met minimum en maximum spleetbreedtes 

op grond van RTD 1007-2 en situatie open draaibrug.  
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 Ophanging ballast draaibrug 

Het benodigde ballastgewicht volgens FE-berekening bedraagt 8110 kg. Dit wordt met zijn 

zwaartepunt op 0,5 m vanaf het eindschot opgehangen, d.w.z. 0,85 m vanaf het brugeinde. 

De ballast wordt gelijk verdeeld over de drie lijven van de brug d.w.z. per lijf 2703 kg. De 

ballast wordt uitgevoerd in staal. Dat betekent dat een volume staal van 2703 kg / 7850 

kg/m3 = 0,344 m3 per lijf opgehangen moet worden. De afmetingen van het staal in hoogte 

en breedte moet beperkt blijven en rekening houden met enige manoeuvreerruimte tot 0,9 

m in de breedte en 0,9 m in de hoogte. Dit betekent een dikte van 0,344 m3 / 0,9 m / 0,9 m 

= 0,425 m staal. Het staal is voorzien van een gat waardoor een stalen buis steekt. De 

stalen buis heeft een diameter van 88,9 mm x 5 mm. Deze buis heeft gelaste kopplaten 

400 mm x 400 mm x 20 mm  die aan de lijven verbonden worden met pasbouten en 

bussen. Per lijf komt 2703 kg te hangen met een belastingfactor 1,2 voor eigen gewicht is 

dat 2703 kg x 9,81 m/s2 x 1,2 = 31,82 kN die opgenomen moet kunnen worden. Met vier 

bouten M30 en bussen rond 70 mm en een lokale massieve lijfdikte van 24 mm betekent 

dit een stuikspanning op het laminaat van 𝜎𝑏 =
4

𝜋
⋅

31820 𝑁

4⋅70 𝑚𝑚⋅24 𝑚𝑚
= 6,0 𝑀𝑃𝑎. De 

karakteristieke kruipfactor voor de sterkte van QI-laminaat is 4,50. De spanning wordt 

daarmee 4,50 x 6,0 = 27,1 MPa. De rekenwaarde voor de druksterkte is 35,8 MPa / 1,2 = 

29,8 MPa. Dit voldoet. Het lokaal dikkere laminaat van 24 mm aanbrengen over de gehele 

hoogte en 900 mm breedte. 

 

De momenten in de lijven blijven nagenoeg nul omdat de bouten deze doorkoppelen. 

Alleen de momenten op de zijkanten belasten het laminaat. Ingeklemd berekend bedraagt 

het moment M = 31,82 kN / 2 x (0,14 m)2 x 0,77 m / (0,91m)2 = 0,290 kNm. Dit moment 

veroorzaakt een buigspanning in de zijkant. De dikte van het laminaat is lokaal vergroot tot 

24 mm. De buigspanning is  𝜎𝑏 =
290 𝑁𝑚 / 2 

1

6
⋅400𝑚𝑚⋅(24𝑚𝑚)2

= 3,8 𝑀𝑃𝑎 . De karakteristieke kruipfactor 

voor de sterkte van QI-laminaat is 4,50. De spanning wordt daarmee 4,50 x 3,8 MPa = 

17,1 MPa. De rekenwaarde voor de sterkte van dit QI laminaat is 35,8 MPa /1,2 = 29,8 

MPa. Dit voldoet.  

 

Wanneer de drukkruipdata beschikbaar zijn wordt in het UO opnieuw een berekening 

uitgevoerd om na te gaan of er nog aanpassingen nodig. 

Bij montage kan alle ballast in het midden staan en zijn de kopplaten nog niet bevestigd, 

dan is de rekenwaarde van het moment: M = 1/4 x 31,82 kN x 0,91 m = 7,24 kNm. Dan is 

de buigspanning 276,6 MPa. Dat voldoet met FeE235 met een rekenwaarde van de sterkte 

van 360 MPa /1,25 = 288 MPa. 

 

Ballastgewicht: {6 x (10 x 20 + 1 x 10) x (900 x 900 – ¼ π x 88,92)} x 7850 = 7950 kg  

Buizen: 4 x 0,91 x 10,35 kg/m = 38 kg  

Kopplaten: 8 x 20 x 300 x 300 x 7850 = 113 kg 

Totaal: 8101 kg dit is nagenoeg de benodigde 8110 kg. Nauwkeurig balanceren moet in 

het werk gebeuren. 

 

De noodstopbelasting veroorzaakt een versnelling van ac = 0,194 m/s2. Dit betekent dat er 

een horizontale kracht optreedt van 8110 kg x 0,194 m/s2 = 1573 N. Dit wordt met een 

factor 2 verhoogd omdat het een sprongbelasting is, zodat met 3147 N gerekend wordt. 

Deze belasting wordt loodrecht voornamelijk op de lijven van de brug afgedragen. Hierop 
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wordt een belastingfactor 1,5 toegepast voor de sterkte. Voor de meewerkende breedte bij 

buiging is een factor 2 toegepast. 

De ILSS in de lijven bedraagt: 1,5 x 1,5 x 3147 N / 3 / (4 x 400 mm) / 24 mm = 0,06 MPa. 

De rekenwaarde van de ILSS sterkte is 22,1 MPa / 1,2 = 18,4 MPa. Dit voldoet.  

De buigspanning in de lijven bedraagt: 1,5 x ¼ x 3147 N / 3 x 1108 mm / {1/6 x 2 x 400 mm 

x (24 mm)2 = 5,7 MPa. De rekenwaarde van de druksterkte bedraagt 35,8 MPa / 1,2 = 29,8 

MPa. Dit voldoet. 

De vervorming van de lijven bedraagt maximaal: 1/48 x 3147 N / 3 x (1108 mm)3 / 10,8 

GPa / {1/12 x 2 x 400 mm x (24 mm)3} = 3,0 mm. Dit is acceptabel. 
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 Opleggingen vaste brug 

De opleggingen voor de vaste brug worden gerealiseerd door het aanbrengen van stalen 

oplegplaten op de pijlers en het landhoofd en aluminium platen en blokken aan de 

onderzijde van de brug, waartussen een rubberen oplegblok wordt aangebracht. 

Aluminium wordt toegepast vanwege de betere thermisch passing met vlasepoxy.  Het 

rubberen oplegblok wordt bij de assen 3 en 4 voorzien van teflon, zodat in lengterichting 

weinig oplegreactie wordt opgebouwd. Zijdelingse verplaatsing van de brug bij aanvaring 

wordt verhinderd door het aanbrengen van zijdelingse nokken. Het vaste punt op het 

landhoofd wordt gerealiseerd door het aanbrengen van nokken die in  lengterichting geen 

verplaatsing toestaan en door het aanbrengen van een boutverbinding die opwippen 

voorkomt. Een en ander is hieronder geschetst.  

 

Figuur 21-1: Opleggingen vaste brug 

 

De verticale oplegreactie is per oplegvlak maximaal 315 kN (UGT) bij de pijler in het 

midden (as 4). De kracht wordt opgenomen door twee oplegvlakken van 250 mm x 325 

mm x 40 mm. Deze kracht wordt afgedragen naar het lijf en het schot. De lijven en 

schotten zijn lokaal uitgevoerd met een massieve dikte van minimaal 20,57 mm laminaat. 

Deze dikte wordt nog vergroot met gemiddeld 10,29 mm door het lamineren van de 

schotten aan de lijven. De drukspanning in de schotten bedraagt dan 315000 N / (250 mm 

+ 325 mm) / 30,86 mm = 17,8 MPa. De rekenwaarde voor de druksterkte is 35,8 MPa / 1,2 

= 29,8 MPa. Dit voldoet. Het aandeel van het eigengewicht in deze reactiekracht wordt in 

het UO nog nader beschouwd voor de kruipsterkte. 

 

De afstand tussen onderkant brug en oplegging wordt 150 mm gekozen vanwege  de 

toegankelijkheid voor montage en om te kunnen vijzelen. De aanvaarbelasting van 1000 

kN veroorzaakt een maximale reactiekracht in dwarsrichting van 1000 kN bij as 4. Bij as 3 

is deze kracht maximaal 722 kN. Bij as 5 is deze kracht 245 kN en is de reactiekracht in 

lengterichting maximaal 176 kN. Deze krachten worden opgenomen met nokken zoals 

geschetst in onderstaande figuren. De nokken van as 3 en 4 worden beide berekend op de 

maximale kracht van 1000 kN. Deze kracht wordt opgenomen door twee nokken. De 

hoogte van de nokken is 100 mm, de dikte is 50 mm en de lengte is 300 mm. 

Buigspanning: 1000 kN / 2 x 100 mm / 1/6 / 300 mm / (50 mm)2 = 400 MPa. Rekenwaarde 

van de sterkte is 510 MPa / 1,25 = 408 MPa. Dit voldoet. Afschuifspanning: 3/2 x 1000 kN / 

2 / 50 mm /300 mm = 50 MPa.  Rekenwaarde van de sterkte is 1/3 √3 x 510 MPa / 1,25 = 

236 MPa. Dit voldoet. De nokken worden gelast op voetplaten die met 4 M24 bouten 

verbonden moeten worden. De lasverbinding moet het moment en de afschuifkracht 

21500 10000 

21250 9700 

1900 
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kunnen opbrengen. De koppelkracht per las bedraagt 1000 kN / 2 x 100 mm / 50 mm = 

1000 kN. De schuifkracht per las is 1000 kN / 2 / 2 = 250 kN. σ1 = τ1 = (1000 kN + 250 kN) 

/ 300 mm / a√2 = 4167 N/mm / a√2. De vergelijkspanning is dan σw = (σ1
2 + 3 τ1

2)1/2 =√2 x 

4167 N/mm / a = 5893 N/mm / a ≤ 510 MPa / 0,9 / 1,25, zodat a ≥ 13,0 mm. Gekozen 

wordt a = 14 mm.  

 

 

Figuur 21-2: Lasdetails nokken as 3 en 4 

 

De kracht wordt aan de bodem van de brug overgedragen met behulp van een 300 mm 

brede doorlopende aluminiumplaat met een dikte van 20 mm en een lengte van 3 m. Deze 

aluminiumplaat wordt verlijmd en 8 bouten M30 worden toegepast om de lijmnaad aan te 

drukken. De krachtsoverdracht vindt plaats door de lijmverbinding. De gemiddelde 

lijmspanning bedraagt 1000 kN / 300 mm / 3000 mm = 1,11 MPa. De rekenwaarde voor de 

sterkte van de lijm bedraagt 5,2 MPa / 1,2 = 4,3 MPa. Dit voldoet. 

De voetplaten 600 mm x 350mm x 20 mm van de oplegzadels worden vastgezet met 4 

bouten M24. Maximale zijdelingse kracht (UGT) 1000 kN op beide oplegblokken/zadels. 

Per bout M24 kwaliteit 8.8 is dat 1000 kN / 2 / 4 = 125 kN < 173,57 kN/1,25 = 139 kN. Dit 

voldoet. De bouten worden vastgezet in tapgaten in de bovenflens van de pijler. Dit om te 

voorkomen dat de luchtdichtheid van de stalen pijler aangetast wordt en corrosie in de 

pijler kan optreden. 

De kracht op de rubberen oplegblokken wordt maximaal 315 kN (UGT) per oplegblok. 

Deze kracht geeft een druk van 315000 N / 325 mm / 250 mm = 3,9 MPa. 

De lassen van de aluminiumblokken 325 mm x 250 mm x 100 mm worden belast door 

1000 kN bij as 4. Deze kracht wordt opgenomen door 2 blokken met een hoogte van 100 

mm en een breedte van 250 mm. De blokken worden rondom gelast. Voor de berekening 

wordt aangehouden dat de lassen in lengterichting van de brug het moment opnemen en 

de lassen in breedterichting de afschuifkracht. Het moment is 1000 kN x 100 mm = 100 

kNm. Per lengtelas: σ1 = τ1 = 100 kNm / 2 / 325 mm / 250 mm / a√2 = 615 N/mm / a√2. De 

vergelijkspanning is dan σw = (σ1
2 + 3 τ1

2)1/2 =√2 x 615 N/mm / a = 870 N/mm / a ≤ 190 

MPa /1,25, zodat a ≥ 5,7 mm. Per breedtelas: τ 2 = 1000 kN / 2 / 2 / 325 mm / a = 769 

N/mm / a. De vergelijkspanning is dan σw = (3 τ2
2)1/2

 = 1332 N/mm / a ≤ 190 MPa /1,25, 

zodat a ≥ 8,8 mm. Gekozen wordt 9 mm. Dit is maatgevend. Alle aluminiumlassen van de 

aluminiumblokken worden daarom met  a = 9 uitgevoerd. 

 

100 

50 

nok 

a = 14 

20 



2016036-180125-1431 – BIOBASED BRUG RITSUMASYL- DO CONSTRUCTIEF ONTWERP 79 

 

Figuur 21-3: Lasdetails aluminium oplegblokken 

 

Bij het landhoofd (as 5) worden nokken in beide richtingen aangebracht. Deze nokken 

worden berekend op 245 kN zijdelingse kracht. Additioneel komt op twee nokken bij 

aanvaring een maximale trekkracht van 102 kN doordat het dek kantelt. De hoogte van de 

nokken is 100 mm, de dikte is 30 mm en de lengte is 300 mm. Buigspanning + 

trekspanning: 245 kN / 2 x 100 mm / 1/6 / 300 mm / (30 mm)2 + 102 kN / 300 mm / 30 mm 

= 283 MPa. Rekenwaarde van de sterkte is 510 MPa / 1,25 = 408 MPa. Dit voldoet. 

Afschuifspanning: 3/2 x 245 kN / 2 / 30 mm /300 mm = 20,4 MPa.  Rekenwaarde van de 

sterkte is 1/3 √3 x 510 MPa / 1,25 = 236 MPa. Dit voldoet. De nokken worden gelast op 

voetplaten. De lasverbinding moet het moment, de trekkracht en de afschuifkracht kunnen 

opbrengen. De koppelkracht per las bedraagt 245 kN / 2 x 100 mm / 30 mm = 408 kN. De 

trekkracht per las is 102 kN / 2 = 51 kN. De schuifkracht per las is 245 kN / 2 / 2 = 61 kN. 

σ1 = τ1 = (408 kN + 51 kN + 61 kN) / 300 mm / a√2 = 1733 N/mm / a√2. De 

vergelijkspanning is dan σw = (σ1
2 + 3 τ1

2)1/2 =√2 x 1733 N/mm / a = 2451 N/mm / a ≤ 510 

MPa / 0,9 / 1,25, zodat a ≥ 5,4 mm. Gekozen wordt a = 8 mm.  

Voor het lassen van de aluminium blokken 325 mm x 250 mm x 100 mm worden ook hier 

lassen met a = 9 toegepast. 

 

Figuur 21-4: Lasdetails nokken as 5 

 

Aangezien hier een betonnen oplegging is worden de nokken op een voetplaat gelast en 

deze plaat wordt met 4 ankers in het beton vastgezet. De ankers moeten de 
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aanvaarbelasting als schuifkracht kunnen opnemen en de trekkracht bij aanvaring van de  

brug. Per betonanker moet 245 kN / 8 = 31 kN afschuifkracht opgenomen kunnen worden 

en 102 kN /2 = 51 kN trekkracht. Betonankers van rond 20 mm zijn voldoende Deze 

kunnen 58 kN / 1,25 = 46,4 kN afschuifkracht opnemen en 116 kN / 1,5 = 77 kN trekkracht. 

De trekkracht bedraagt bij aanvaring maximaal 101 kN per oplegpunt. Deze kracht wordt 

opgenomen met een verbindingselement en 2 bouten M30 met bussen rond 100 mm door 

het laminaat van het eindschot (met inspectiegat 11,31 mm dik) dat lokaal 22,62 mm dik 

wordt door de gelamineerde verbinding van schot aan bodem. Bearingspanning 4/π x 102 

kN / 2 / 100 mm / 22,62 mm = 28,7 MPa. Rekenwaarde voor de sterkte is 35,8 MPa / 1,2 = 

29,8 MPa. Dit voldoet. De kracht wordt door middel van voorspanning overgebracht naar 

de aluminium plaat met een M30 bout en een bus rond 50 mm.  

Op de aluminium plaat is een strip gelast van 20 mm dikte en 200 mm breedte. In de strip 

is een gat (30 x 40) waardoorheen een M30 wordt aangebracht naar de nok waarin 

schroefdraad is getapt. Het gat worden als slobgat (30 x40) uitgevoerd zodat in 

lengterichting geen trekkracht opgenomen wordt. De twee platen moeten 5 mm uit elkaar 

blijven om zijdelings geen kracht op te pakken.  

Deze bout kan met kwaliteit 8.8 een kracht van 184 kN / 1,25 = 147 kN opnemen op 

afschuiving. Dat voldoet voor het staal. Voor de boutverbinding naar het aluminium wordt 

de sterkte als volgt berekend. Afschuifweerstand bout: 0,6 x 800 MPa x 561 mm2 / 1,25 = 

215 kN > 102 kN. Dit voldoet. Stuikweerstand: 2,5 x 0,5 x 290 MPa x 30 mm x 20 mm / 

1,25 = 174 kN > 102 kN. Dit voldoet. 

De twee lassen aan de aluminium strips moeten de 101 kN kunnen opnemen plus nog een 

excentriciteitsmoment van 102 kN x 0,1 m / 2 = 5,1 kNm.  

σ1 = τ1 = (102 kN / 2 / 200 mm + 5,1 kNm / 20 mm / 200 mm) / a√2 = 1530 N/mm / a√2. De 

vergelijkspanning is dan σw = (σ1
2 + 3 τ1

2)1/2 =√2 x 1530 N/mm / a = 2164 N/mm / a ≤ 190 

MPa /1,25, zodat a ≥ 14,2 mm. Gekozen wordt a = 15 mm. 

 

 

Figuur 21-5: Lasdetails aluminium strips 

 

De zijdelingse ruimte tussen de nokken en de platen moet voldoende zijn om de 

thermische uitzetting en krimp van het val in dwarsrichting toe te staan. Voor de uitzetting 

moet gerekend worden met +47ºC en -51ºC. Deze waarden zijn de maximale ΔT’s plus 

10ºC extra. De zijdelingse uitzetting van het val is 47ºC x 47,1 x 10-6 K-1 x 2,225 m = 4,9 

mm. De krimp van het val is 51ºC x 50,7 x 10-6 K-1 x 2,225 m = 5,8 mm. Door een 

spleetbreedte van 3 mm aan weerszijden is te voorkomen dat thermische belasting tot 

krachten tegen de nokken kan leiden. 
  

a = 15 
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 Mangaten, inspectiegaten en ventilatiegaten 

Beide bruggen moeten toegankelijk zijn voor inspectie. Voor de draaibrug is dat nodig, 

omdat hier speciale verbindingselementen naar de draaikrans zijn gemaakt. Ook moet het 

contragewicht toegankelijk blijven en de optie open blijven om een tuned-mass-damper 

aan te brengen. [E0232] Voor de vaste brug is dat minder evident, omdat deze brug 

eenvoudiger is en geen bijzondere verbindingen heeft die inspectie behoeven. 

Inspectiemogelijkheid is ook hier echter vereist. Vandaar dat de draaibrug van mangaten 

en inspectiegaten worden voorzien en de vaste brug alleen van inspectiegaten. [E0023] 

[E0024][E0016] 

Bij de draaibrug vindt de belangrijkste krachtsoverdracht via de verbindingselementen naar 

de draaikrans plaats. Alle kokers worden toegankelijk gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door 

ovale mangaten 400 mm x 600 mm in beide eindschotten van de kokers aan te brengen. 

De gaten worden op halve hoogte aangebracht. De eindschotten worden versterkt door het 

toepassen van een dikker laminaat. De mangaten in de eindschotten worden met een 

deksel en bouten weer dichtgemaakt. Bij de draaikrans worden de schotten voorzien van 

inspectiegaten rond 300 mm. Door deze gaten kan, naast inspectie, ook montage van 

bouten nog plaatsvinden en demontage van het brugdek. [E0030] [E0031] De positie van 

de gaten in de draaibrug is in Figuur 22-1 geschetst. 

De grootste drukspanning in de UD-lagen van de schotten boven de draaikrans is 34,8 

MPa (UGT), zie Figuur 26-13. Ter plaatse van de gaten is de spanning ca. 16 MPa. Door 

het aanbrengen van gaten wordt de spanning langs de gatrand 3 x zo hoog voor een QI-

materiaal. De rekenwaarde van de druksterkte van het materiaal is 79,6 MPa /1,2 = 66,3 

MPa. De huidige dikte van de gatrand voldoet omdat 16 MPa x 3 / 66,3 MPa = 0,72 < 1. 

De afschuifstijfheid van het schot mag echter ook niet teveel verzwakken door het gat. 

Praktisch gezien betekent dit dat elk eindschot waarin een mangat gemaakt wordt 1,3 maal 

zo dik en elk schot waarin een inspectiegat gemaakt wordt 1,1 maal zo dik gemaakt moet 

worden.  

 

Figuur 22-1: Mangaten en inspectiegaten in draaibrug. 

 

inspectiegaten rond 300 mangaten 400 x 600 mangaten 400 x 600 
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  Figuur 22-2: Mangaten en inspectiegaten in schotten draaibrug 

 

Bij de vaste brug worden inspectiegaten rond 300 mm in de eindschotten aangebracht, zie 

Figuur 22-3. Deze eindschotten krijgen een dikte van 1,1 x 12,86 mm = 14,15 mm. Voor 

inspectie wordt de brug zover omhoog gevijzeld dat de gaten via de eindschotten 

toegankelijk worden. Inspectie vindt plaats met een robotcamera.  

 

 

Figuur 22-3: Inspectiegaten in vaste brug. 

 

Elk compartiment van de draaibrug en de vaste brug moet voorzien zijn van ventilatiegaten 

rond 20 mm in de schotten. Dit ter voorkoming van drukopbouw bij temperatuurtoename. 

In dit geval zijn er al overal mangaten en inspectiegaten die deze rol kunnen vervullen. De 

afdichting van de gaten in de eindschotten met deksels moet dan echter niet luchtdicht 

gebeuren. In de deksels in dat geval ventilatiegaten met gaas aanbrengen.  

mangat 
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rond 300 

1100 
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dikte eindschot 1,3 x 10,28 = 13,71  dikte schot draaikrans 1,1 x 20,57 = 23,14  

inspectiegaten rond 300 inspectiegaten rond 300 
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 Gewichtscontrole draaibrug 

Leuningen per kant om de 2 m: 

18 koker stijlen 120 x 40 x 4 mm: 18 x 9,22 kg/m x 2,1 m = 349 kg 

18 x 2 schetsplaten: 18 x 2 x 100 mm x 180 mm x 20 mm x 7850 kg/m3 = 102 kg 

2 buizen 33,7 x 3,2 : 2 x 34 m x 2,41 kg/m = 164 kg 

18 glijplaten op stijlen: 18 x 100 mm x 180 mm x 8 mm x 7850 kg/m3 = 20 kg 

18 trekbak: 18 x (595 mmx180 mm + 105/2 mmx460 mm)x 10 mm x 7850 kg/m3 = 185 kg 

bovenregel composiet: 34 m x 680 mm x 6 mm x 1300 kg/m3 = 180 kg 

Totaal:   349 kg + 102 kg + 164 kg + 20 kg + 185 kg + 180 kg = 1000 kg = 29,4 kg/m 

 

Randelementen per kant: 

randelementen : 34 m x 1,8 m x (6,8 mm x 1300 kg/m3 + ½ x 25 mm x 94 kg/m3) = 613 kg 

haken: 18 x 2 x 90 mm x (140 mm + 100 mm) x 6 mm x 7850 kg/m3 = 37 kg 

onderlegplaten RVS: 18 x 2 x 100 mm x 100 mm x 2 x 8000 kg/m3 = 6 kg 

Totaal: 613 kg + 37 kg + 6 kg = 656 kg → 19,3 kg/m 

 

Mantelbuizen: 4 x π x 90 mm x 7,5 mm / 2  x 960 kg/m3 = 4,1 kg/m 

 

Gewicht draaibrug:      hoogte lijven: (1200 mm – 2 x 14,56 mm – 44,45 mm -18,85 mm) = 1107,58 mm 

 

Dek huiden:  3,65 m x 34 m x 2 x 14,56 mm x 1300 kg/m3 = 4698 kg 

Dek kern Balsa SB150: 3,65 m x 34 m x 44,45 mm x 247 kg/m3 = 1363 kg 

Bodem:    3,65 m x 34 m x 18,85 mm x 1300 kg/m3 = 3041 kg 

Bodem kern knikverst.: 2 x 4 x 0,7 m x 12,7 mm x 3 m x 94 kg/m3 = 20 kg 

Bodem huid knikverst.: 2 x 4 x 0,7 m x 2,57 mm x 3 m x 1300 kg/m3 = 56 kg 

Lijven huiden: 3 x 1107,58 mm x (34 m - 3 m) m x 2 x 3,43 mm x 1300 kg/m3 = 916 kg 

Lijven kern:  3 x 1107,58 mm x 12,7 mm x (34 m – 3 m) x 94 kg/m3 = 123 kg 

Zijkanten:  2 x 1107,58 mm x 12,86 mm x 34 m x 1300 kg /m3 = 1259 kg 

Flenzen lijven en zijkanten:5 x 2 x 150 mm x 10,28 mm x 34 m x 1300 kg/m3 = 682 kg 

Lokaal lijven contragew.:  3 x 1,1 m x 0,9 m x (24 mm – 6,86 mm) x 1300 kg/m3 = 66 kg 

Lokaal zijkanten contrgew.:2 x 1,1 m x 0,9 m x (24 mm – 11,14 mm) x 1300 kg/m3 = 33 kg 

Lijven bij draaikrans: 3 x 3 m x 1107,58 mm x 20,56 mm x 1300 kg/m3 = 266 kg 

Schotten bij draaikrans: 3 x 3,65 m x 1107,58 mm x 20,56 mm x 1300 kg/m3 = 324 kg 

Lamineren schotten drkrn: 2 x 3 x 3,65 m x 150 mm x 20,56 mm x 1300 kg/m3 = 88 kg 

   8 x 1107,58 mm x 150 mm x 20,56 mm x 1300 kg/m3 = 36 kg 

Eindschotten:  2 x 3,65 m x 1107,58 mm x 10,28 mm x 1300 kg/m3 = 108 kg 

Lamineren eindschotten: 16 x 1107,58 mm x 150 mm x 10,28 mm x 1300 kg/m3 = 36 kg 

Glasvezel bodem draaikr.:  3,65 m x 5 m x 18,85 mm x (1875-1300) kg/m3 = 198 kg 

Glasvezel lijven draaikr.:     3 x 5 m x 400 mm x 20,56 mm x (1875-1300) kg/m3 = 71 kg 

Coating binnen en buiten: {34 m x (3 x 3,65 m + 10 x 1,2 m) + 3,65 m x 10 x 1,2 m)} x 0,5 

mm x 1200 kg/m3 = 495 kg  

Lijm:   2 x 5 x 34 m x 150 mm x 3 mm x 1200 kg/m3 = 184 kg 

Slijtlaag:   5 mm x 34 m x 3 m x 1875 kg/m3 = 956 kg 

Leuningen incl. bevest.: 2 x 29,4 kg/m x 34 m = 1999 kg   

Randelementen incl. bev.:  2 x 19,3 kg/m x 34 m = 1312 kg   

Mantelbuizen:  4,1 kg/m x 34 m = 139 kg  

Kantelmasten:  4 x 100 kg = 400 kg 
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Trekbakken kransbev.:  12x{(300+140)x240+300x140)} x 15 mm x 7850 kg/m3 = 209 kg 

Bouten+bussen trekbkn:  34 x 4 kg = 136 kg 

Platen opzetw. + vergr.:  2 x 20 mm x 3,65 m x 0,6 m x 8750 kg/m3 = 767 kg 

Bak voor vergr.: 1 x (2 x 465 mm + 160 mm + 4 x 200 mm / 2) x 100 mm x 20 

mm x 7850 kg/m3 = 23 kg 

Bouten platen opzetw.: 2 x 21 x 1,5 kg = 63 kg 

Totaal:   20067 kg / 34 m / 3,65 m = 161,7 kg/m2 
 

Het gewicht overschrijdt het in het VO bepaalde gewicht van 158 kg/m2 met 2 %.  

In de FE-berekening is het aangebrachte gewicht 155 kg/m2. Dit gewicht wordt met 4 % 

overschreden. Het verschil is met name ontstaan door het gewicht van de leuningen en 

randelementen dat gaandeweg gegroeid is. In het UO worden de leuningen en 

randelementen verder gedetailleerd en wordt dit gewicht gereduceerd. 

 
Het contragewicht  bedraagt volgens de FE-berekening 8110 kg.  

Aan eis [E0236]: ‘Het bio-based dek dient te allen tijde vervangbaar te zijn door een 

vergelijkbaar dek in glasvezel versterkt composiet’ kan voldaan worden op grond van de 

volgende redenatie. De stijfheid is de dominante factor voor het ontwerp van de brug.  

Het UD vlasvezelepoxy composiet heeft een E-modulus van 24 GPa, terwijl het UD 

glasvezelepoxy composiet een E-modulus van 36 GPa heeft. De dichtheid van 

vlasvezelepoxy composiet is 1,3 terwijl de dichtheid van glasvezelepoxy composiet 1,9 is. 

De verhouding tussen de E-moduli is 36 GPa / 24 GPa = 1,5. De verhouding tussen de 

dichtheden is 1,9 / 1,3 = 1,46. Dit betekent dat de glasvezelepoxy brug iets lichter zal zijn. 

Deze redenatie is ook van toepassing voor knikstijfheid omdat in dat geval een sandwich 

kan worden toegepast. Voor wat betreft sterkte, hot-wet gedrag, kruip en vermoeiing is 

glasvezelepoxy composiet beter zodat dit geen belemmering vormt. [E0005] 
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 Onderhoudbaarheid 

24.1  Coating 

Het dek zal worden voorzien van een gepigmenteerde coating en de randelementen van 

een kleurloze coating. [E0256]  Op het dek worden 3 lagen coating aangebracht  elke laag 

heeft een dikte van 200 tot 300 µm, hiermee wordt de minimaal vereiste dikte van 350 µm 

behaald. [E0298]  

 

De toplaag van de coating zorgt voor de UV-bescherming [E0239] en de bescherming 

tegen dooizouten. [E0241] Er worden momenteel nog testen uitgevoerd ten aanzien van 

de vorst-dooi cycli. [E0240] [E0014] Alle gebruikte materialen in het dek zijn corrosie 

resistent. [E0242] 

 

Het dek is bestand tegen osmose en hydrolyse. [E0243]  

24.2 Reiniging 

De coating is als volgt te reinigen [E0175] [E0231][E0176]: 

• Verwijderen van grof vuil door middel van het afspuiten met leidingwater 

• Benevelen met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel (pH 6-8) en laten 

inwerken volgens opgave van producent reinigingsmiddel 

• Het vuilaanslag van de ondergrond losmaken met behulp van telescopische 

krasvrije borstel met wateraansluiting 

• Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater. 

• Breng 1 maal per jaar een hoogwaardige waslaag zonder schuurmiddelen aan 

(bijvoorbeeld een autowas). 

Producten die schuurkrassen of diepe krassen veroorzaken, zoals schuurpapier, staalwol 

en staalborstels, mogen niet worden gebruikt. De reinigingsmiddelen dienen chemisch 

neutraal te zijn met een pH tussen de 6 en 8. Dus geen alkalische middelen, zoals 

ammonia of soda, maar ook geen zure producten, zoals zoutzuur of fosforzuurhoudende 

reinigingsmiddelen. Het te hanteren protocol bij reinigen zal nader worden uitgewerkt in het 

onderhoudsplan. 

24.3 Anti-graffiti 

Het randelement en de leuning worden voorzien van een anti-graffiti coating [E0038] 

24.4 Slijtlaag 

De bovenzijde van het dek wordt voorzien van een slijtlaag en alarmlaag. [E0183] De 

slijtlaag wordt uitgevoerd in wit parelgrond met een korrelgrootte van 1-3mm. [E0198]  
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Er loopt momenteel nog een mogelijke optimalisatie ten aanzien van het toepassen van 

een zouthoudende slijtlaag om het strooien te beperken. Het is nog niet duidelijk of deze 

slijtlaag voldoet aan de vereiste levensduur van 15 jaar. [E0230] 

24.5 Ophoping vuil 

Er bevinden zich geen inkassingen of dode hoeken waar vuil zich kan ophopen [E0133] 

[E0174] 

24.6 Reparaties 

Het is mogelijk het bio-based dek te repareren met ‘standaard’ glasvezelcomposiet. 

[E0028] Het te hanteren protocol bij reparaties zal nader worden uitgewerkt in het 

onderhoudsplan. 
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 UO-aandachtspunten 

1. Het kruipgedrag van de brug verifiëren met volledige kruiptestdata en 

segmenttestresultaten. 

2. Kruipfactor voor druksterkte bepaald uit metingen verifiëren en  waar nodig 

aanpassen met name bij ophanging contragewicht en oplegpunten. 

3. Nadere bepaling van de straal waarmee de brug geproduceerd zal worden. Tevens 

bepaling van de hoek van de wigvormige ring onder de brug op grond hiervan.  

4. Bepaling van de precieze hoogte van de na-stelmogelijkheid bij de draaikrans op 

grond van gemeten stijfheid en vóórkruip van de brug.  
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 Verificatie eisen 

26.1 Topeisen 

De volgende topeisen worden aangetoond middels onderliggende eisen: 

• [E0004]:  Het systeem dient een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling  

  van bio-composiet; 

• [E0043]:  Deelsystemen, objecttypen en objecten binnen het Systeem  

  dienen zonder verlies van elkaars functionaliteit op elkaar aan  

  te sluiten en tevens moet de functionaliteit van het gehele  

  Systeem gewaarborgd blijven; 

• [E0400]:  Het systeem dient een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling  

  van bio-composiet; 

• [E0041]:  Het Systeem en externe systemen dienen zonder verlies van  

  functionaliteit en kwaliteit op elkaar aan te sluiten en   

  gezamenlijk te functioneren; 

• [E0002]:  Het Systeem dient de leefbaarheid van het gebied Ritsumasyl  

  te waarborgen; 

• [E0022]  Het Systeem dient op een efficiënte, effectieve en veilige  

  manier te kunnen worden beheerd en onderhouden in  

  overeenstemming met Arbo-wetgeving en de gemaakte  

  afspraken met de gebruiker (conform VTZD09- afsprakenlijst  

  Nautische Zaken) 

• [E0234]:  Ontwerp en realisatie van onderdelen van de brug in bio-` 

  composiet dienen bij te dragen aan de ontwikkeling en verdere 

  toepassing van bio-composiet; 

• [E0007]:  Het Systeem dient betrouwbaar te zijn; 

• [E0035]:  Het Systeem dient veilig te zijn voor alle beheerders, gebruikers 

  en de omgeving; 

• [E0037]:  Het Systeem dient vandalismebestendig te zijn; 

• [E0107]:  De Brug dient de kruisende verkeersstromen te kunnen dragen; 

• [E0110]:  De Fietsbrug Ritsumasyl dient voor regulier gebruik geschikt te 

  zijn voor: tweerichtingsverkeer door fietsers en bromfietsers. 
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26.2 Eisverwijzingen 

De onderstaande eisen worden in voorliggend document aangetoond: 

[E0003] ................................................. 4 
[E0005] ............................................... 71 
[E0006] ................................................. 7 
[E0009] ............................................... 12 
[E0010] ............................................... 12 
[E0011] ............................................... 16 
[E0014] ............................................... 72 
[E0015] ............................................... 13 
[E0016] ............................................... 67 
[E0023] ......................................... 22, 67 
[E0024] ............................................... 67 
[E0028] ............................................... 73 
[E0030] ............................................... 67 
[E0031] ............................................... 67 
[E0034] ................................................. 9 
[E0036] ............................................... 12 
[E0038] ............................................... 72 
[E0039] ............................................... 51 
[E0040] ......................................... 11, 13 
[E0042] ................................................. 5 
[E0105] ................................................. 5 
[E0106] ................................................. 4 
[E0108] ............................................... 12 
[E0109] ................................................. 7 
[E0111] ............................................... 12 
[E0112] ............................................... 12 
[E0113] ................................................. 4 
[E0114] ................................................. 5 
[E0115] ................................................. 4 
[E0117] ................................................. 4 
[E0120] ............................................... 39 
[E0121] ................................................. 8 
[E0125] ............................................... 48 
[E0127] ............................................... 48 
[E0133] ............................................... 73 
[E0153] ............................................... 13 
[E0154] ................................................. 4 
[E0156] ............................................... 13 
[E0157] ............................................... 13 
[E0158] ............................................... 11 
[E0159] ............................................... 11 
[E0161] ............................................... 43 
[E0164] ............................................... 29 
[E0165] ......................................... 12, 13 
[E0166] ............................................... 43 
[E0172] ................................................. 7 
[E0174] ............................................... 73 

[E0175] ............................................... 72 
[E0176] ............................................... 72 
[E0183] ............................................... 73 
[E0184] ................................................. 9 
[E0187] ............................................... 13 
[E0188] ............................................... 57 
[E0189] ............................................... 37 
[E0192] ................................................. 5 
[E0197] ............................................... 12 
[E0198] ............................................... 73 
[E0199] ............................................... 13 
[E0201] ............................................... 11 
[E0213] ................................................. 5 
[E0214] ............................................... 22 
[E0215] ............................................... 12 
[E0216] ............................................... 22 
[E0217] ................................................. 7 
[E0218] ................................................. 7 
[E0219] ................................................. 7 
[E0221] ..................................... 7, 16, 57 
[E0222] ................................................. 7 
[E0223] ............................................. 7, 9 
[E0224] ................................................. 7 
[E0225] ................................................. 8 
[E0226] ............................................... 27 
[E0227] ............................................... 40 
[E0228] ................................................. 9 
[E0229] ............................................... 13 
[E0230] ............................................... 73 
[E0231] ............................................... 72 
[E0232] ......................................... 57, 67 
[E0235] ............................................... 13 
[E0236] ............................................... 71 
[E0239] ............................................... 72 
[E0240] ............................................... 72 
[E0241] ............................................... 72 
[E0242] ............................................... 72 
[E0243] ............................................... 72 
[E0244] ............................................... 11 
[E0245] ............................................... 11 
[E0249] ............................................... 16 
[E0250] ............................................... 16 
[E0251] ............................................... 11 
[E0256] ............................................... 13 
[E0298] ............................................... 72 
[E0348] ............................................... 43 
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26.3 Vervallen eisen 

• [E0008]:   Document VTZD09 - afsprakenlijst Nautische zaken ‘ 

   is vervallen. 

 

 

 
  



2016036-180125-1431 – BIOBASED BRUG RITSUMASYL- DO CONSTRUCTIEF ONTWERP 91 

Bijlage 1 - FE figuren draaibrug 

 

Figuur 26-1: Maximale trekspanning in dek voor UGTgr2 

 

 

Figuur 26-2: Maximale drukspanning in dek voor UGTT1/T8 

 

 

Figuur 26-3: Maximale trekspanning in dek voor UGTA1 
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Figuur 26-4: Maximale trekspanning in bodem voor UGTT1/T8 

 

 

Figuur 26-5: Maximale drukspanning in bodem voor UGTT1/T8 

 

 

Figuur 26-6: Maximale trekspanning in bodem voor UGTA1b 

 

 

Figuur 26-7: Maximale drukspanning in bodem voor UGTA1b 
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Figuur 26-8: Maximale trekspanning in liggers voor UGTgr1 

 

 

Figuur 26-9: Maximale drukspanning in liggers voor UGTgr1/T8 

 

 

Figuur 26-10: Maximale trekspanning in liggers voor UGTA1b 

 

 

Figuur 26-11: Maximale drukspanning in liggers voor UGTA1b 
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Figuur 26-12: Maximale trekspanning in schotten voor UGTgr2 

 

 

Figuur 26-13: Maximale drukspanning in schotten voor UGTT1/T8 

 

 

Figuur 26-14: Maximale trekspanning in schotten voor UGTA1b 

 

 

Figuur 26-15: Maximale drukspanning in schotten voor UGTA1b 



2016036-180125-1431 – BIOBASED BRUG RITSUMASYL- DO CONSTRUCTIEF ONTWERP 95 

Bijlage 2 - FE figuren vaste brug 

 

Figuur 26-16: Maximale trekspanning in dek voor UGTT2 

 

 

Figuur 26-17: Maximale drukspanning in dek voor UGTT2/T8 

 

 

Figuur 26-18: Maximale trekspanning in bodem voor UGTgr1 
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Figuur 26-19: Maximale drukspanning in bodem voor UGTT1/T8 

 

 

Figuur 26-20: Maximale trekspanning in bodem voor UGTA1 

 

 

Figuur 26-21: Maximale drukspanning in bodem voor UGTA1b 

 

 

Figuur 26-22: Maximale trekspanning in liggers voor OAV 

 

 

Figuur 26-23: Maximale drukspanning in liggers voor UGTgr2/T8 
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Figuur 26-24: Maximale trekspanning in liggers voor UGTA1 

 

 

Figuur 26-25: Maximale drukspanning in liggers voor UGTA1b 

 

 

Figuur 26-26: Maximale trekspanning in schotten voor UGTT2 
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Figuur 26-27: Maximale drukspanning in schotten voor UGTgr2/T8 

 

 

Figuur 26-28: Maximale trekspanning in schotten voor UGTA1b 

 

 

 

Figuur 26-29: Maximale drukspanning in schotten voor UGTA1b 
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Bijlage 3   Bandbreedtes opzethoogte en opzetkracht 

Het raakvlak van de brug met het opzetwerk is kritisch vanwege de capaciteit van de motor 

van het opzetwerk en de ruimte tussen de onderbouw en de brug. De mogelijke variatie in 

materiaaleigenschappen (E-modulus, hot-wet gedrag, uitzettingscoëfficiënten, kruip) , de 

eventuele toename van het eigen gewicht en de invloed van de temperatuurbelastingen is 

apart onderzocht.  

Voor de materiaaleigenschappen is uitgegaan van karakteristieke waarden (5 % en 95 % 

grenzen) ter bepaling van de bandbreedte. Voor het eigengewicht is 20 % extra 

aangehouden. De temperatuurbelasting is opgesplitst in het uniforme en  lineaire deel. 

 

Parameters met onzekerheid voor opzetwerk (opzetkracht en opzethoogte): 

• E-modulus 

• Hot-wet gedrag 

• kruip 

• (niet)lineaire uitzettingscoëfficiënt 

• EG 

• (Rotatieveer as 2) 

• Temperatuurgradiënt 

 

Van de eerste 4 parameters is de bandbreedte bepaald uitgaande van 5 % en 95% 

karakteristieke waarden met “Vx bekend” volgens Eurocode 0, D 7.2. Hieronder zijn de 

resultaten daarvan weergegeven. 

 

E-moduli 

Op grond van metingen aan vlas-bio-epoxy met een hogere post-cure. Tevens bevestigd 

door testen bij Stenden met vlas-epoxy met een hogere post-cure. 

 

Karakteristieke waarden E-moduli UD vlasvezelepoxy composiet 

 Ontwerpwaarde 

[GPa] 

Gemiddelde 

waarde [GPa] 

5% Karakteristieke 

waarde [GPa] 

95% Karakteristieke 

waarde [GPa] 

E1 24 24,6 22,2 27,1 

E2 5 5,0 4,82* 5,25* 

G12 1,4 1,4 1,35 1,47 

ν12 0,3 0,3 0,3 0,3 

* van E2 zijn geen gemeten waarden beschikbaar, de karakteristieke waarden zijn naar rato van die van G12 bepaald 

 

 

Hot-wet factor  

Op grond van de testen met de meerlaagse coating: 

 

Karakteristieke waarden hot-wet factor UD vlasvezelepoxy composiet met meerlaags 

coating 

 Gemiddelde 

waarde  

5% Karakteristieke 

waarde  

95% Karakteristieke 

waarde  

γhot-wet-50jaar 1,016 1,009 1,028 

γhot-wet-100jaar 1,016 1,010 1,029 
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Vanwege de gevoeligheid van het materiaal voor hot-wet en de beperkte dataset in de tijd 

wordt deze factor toch iets conservatiever aangenomen, zoals hieronder aangegeven. 

 

 Gemiddelde 

waarde  

5% Karakteristieke 

waarde  

95% Karakteristieke 

waarde  

γhot-wet-100jaar 1,1 1,0 1,2 

 

  

Kruip onder trek 

De kruipvervorming is aanvankelijk groot en vlakt na ca. 40 dagen af. Door vóórkruipen 

wordt een groot deel hiervan reeds weggenomen. Hier is uitgegaan van 10 dagen 

vóórkruipen. Langer vóórkruipen is de beheersmaatregel als dat nodig mocht zijn. 

 

Karakteristieke waarden kruipvervormingsfactor QI vlasvezelepoxy composiet na 10 dagen 

vóórkruipen 

 

Bij 9,66 MPa 

Gemiddelde 

waarde  

5% Karakteristieke 

waarde  

95% Karakteristieke 

waarde  

γcrQI-10dagen 1,113 1,088 1,141 

γcrQI-1 kwartier 1,00015 1,00011 1,00019 

 

Karakteristieke waarden kruipvervormingsfactor  ½ QI+½ UD-vlasvezelepoxy composiet 

na 10 dagen vóórkruipen 

 

Bij 15,6 MPa 

Gemiddelde 

waarde  

5% Karakteristieke 

waarde  

95% Karakteristieke 

waarde  

γcrQI-10dagen 1,087 1,051 1,111 

γcrQI-1 kwartier 1,00012 1,00007 1,00015 

 

De beste schatting die nu gegeven kan worden is dat 1.000.000 openingen van 1 kwartier 

leiden tot een factor 1,02. 

 

Gezien de geringe variatie en de beschikbare beheersmaatregelen is de kruip niet 

meegenomen in de analyse. De beheersmaatregelen zijn: langer vóórkruipen, een 

nastelmogelijkheid met een vulring bij de draaikrans en onderstempeling van de brug bij 

een open stand van meer dan 3 dagen. 

 

Opmerking  

Op dit moment zijn nog geen kruipdata onder druk beschikbaar. Voorlopig is aangenomen 

dat kruip onder druk hetzelfde gedrag vertoont als onder trek. Dit moet echter nog 

aangetoond worden. 

 

 

Uitzettingscoëfficiënt 

 

Uitzettingscoëfficiënt // UD  Van -20 ºC tot +10 ºC Van +10 ºC tot +40 ºC 

Gemiddeld  α1 8,3 x 10-6 K-1 0,8 x 10-6 K-1 

5% karakteristieke waarde  α1 6,0 x 10-6 K-1 -0,9 x 10-6 K-1 
→

 0* 

95% karakteristieke waarde  α1 10,6 x 10-6 K-1 2,5 x 10-6 K-1 

* de negatieve waarde is op 0 gezet om interactie met de temperatuurbelasting te vermijden 
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Uitzettingscoëfficiënt  ┴ UD  Van -20ºC tot +40ºC 

Gemiddeld α2 83,6 x 10-6 K-1 

5% karakteristieke waarde  α2 79,4 x 10-6 K-1 

95% karakteristieke waarde  α2 87,8 x 10-6 K-1 

EG 

De toename van het EG door: 

• aanpassingen in de vlasvezel lay-up van de brug (10 %),  

• lokale toepassing van glasvezels (5 %) en  

• nog te reduceren gewicht leuningen & randelementen (5 %).  

Totaal toename EG: + 20 % 

 

Temperatuurgradiënt 

Uniforme temperatuurbelasting ΔTN = +37/-41°C (referentietemperatuur van 10 °C).  

Lineaire temperatuurbelasting ΔTM = +29/-8°C  over de hoogte van het val.  

Voor het opzetwerk wordt gerekend met de maatgevende UGT-combinaties (zonder 

belastingfactor):  ΔTM + 0,35 ∙ ΔTN en  0,75 ∙ ΔTM + ΔTN. Bepaald wordt welke van de 8 

mogelijke combinaties het grootste thermische effect geeft. 

 

Welke momentaan factor voor de brug in geopende stand toegepast wordt is aan de 

hoofdconstructeur. 

 

Uitvoering FE-berekening ter bepaling max. opzetkracht en max. opzethoogte 

De parameters worden in de FE-berekening zo gekozen dat deze max. opzetkracht en 

max. opzethoogte geven. Sommige parameters (E en α) hebben een interactie.  

Per belastinggeval voor de brug in geopende toestand (EG, VD, WI en ΔT) wordt de 

invloed op de opzetkracht en opzethoogte bepaald. 

 

 

Resultaat bandbreedte analyse 

Hieronder is het resultaat van de bandbreedteanalyse weergegeven. Het EG is volledig 

aangebracht met zijn bandbreedte. Een éénheidsdrukbelasting van 1 kN/m2 is op het dek 

aangebracht waarmee de WI en VD berekend kunnen worden. Voor de 

temperatuurbelasting zijn voor het uniforme en lineaire deel 1ºC temperatuurverschil 

aangebracht. Dit is nog opgesplitst in een +1ºC en -1ºC omdat de uitzettingscoëfficiënt 

verschilt onder en boven de referentietemperatuur van 10 ºC. 

De respons van de brug op deze parameters is weergegeven en vervolgens is berekend 

welke maximale opzetkracht en welke maximale en minimale zakking van het lange deel 

(22 m) en het korte deel (12 m) kunnen optreden. De maximale opzethoogte volgt uit het 

verschil tussen de maximale en minimale zakking. De belastingsituatie waarvan is 

uitgegaan is naast het EG, +/- 100 N/m2 VD, +/- 170 N/m2 WI en de maatgevende UGT ΔT 

combinaties voor hoge en lage temperatuur. Er zijn géén belastingfactoren en geen 

momentaan factoren toegepast. De drie relevante responsdelen zijn hier geel gearceerd. 

Voor het lange deel van 22 m is de maximale opzetkracht 74 kN en de maximale 

opzethoogte (335 mm – 32 mm =) 303 mm. 

Voor het korte deel van 12 m is de maximale opzetkracht 118 kN en de maximale 

opzethoogte (93 mm – 24 mm =) 69 mm. 

De opzetkracht en opzethoogte van het lange deel zijn maatgevend voor het opzetwerk. 
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Voor de opzethoogte kan de volgende opsplitsing in de verschillende aandelen gegeven 

worden:     

EG   56 mm  

WI + VD 72 mm 

ΔT   175 mm 

Totaal  303 mm 

 

Van belang voor de interpretatie van deze resultaten is in te zien dat deze uitkomst een 

omhullende is. Dit betekent dat de uitkomsten conservatief zijn. In de werkelijkheid zijn de 

resultaten wat gunstiger. In het hier beschouwde maximale geval is de combinatie van lage 

E en hoge CTE met hoge E en lage CTE feitelijk niet-bestaand. Ze kunnen niet 

gezamenlijk voorkomen. Dit betekent dat de opzethoogte in werkelijkheid iets kleiner is.  

 

In het laatste deel is nog onderzocht wat de invloed van een lagere temperatuurbelasting 

is. Het resultaat is als Excel sheet beschikbaar zodat zelf variaties in belastingen 

onderzocht kunnen worden.  

 

 

Gevoeligheid brugconstructie en beheersmaatregelen 

De gevoeligheid van de brugconstructie en de beheersmaatregelen zijn hieronder verder 

beschouwd. Het toevoegen van extra materiaal heeft nauwelijks effect, want extra stijfheid 

wordt opgeheven door extra eigengewicht. 

Op het eigengewicht zit 20% reserve vanwege de hot-wet factor en dus feitelijk 30 mm 

marge. Verder kan het variabel dekgewicht gehalveerd worden, hetgeen nog 10 mm 

scheelt. Deze marges zijn echter nodig om toleranties voor kruip van 20-30 mm en 20 mm 

voor de bouw te kunnen opnemen. Dus de capaciteit van de Auma motor 288 mm x 0,285 

kN/mm = 82 kN zit op de grens. Op grond hiervan is besloten een zwaarder type Auma 

motor te kiezen.  

Belasting Lang Kort Lang Kort Lang Kort

EG totaal 33447 57292 -189.2 -64.9 -133 -46.1

Druk 1 kN/m2 37275 15589 -155.5 6.05 -111 5

Temperatuur * gradient is ±1° op het dek en 0° bij de bodem

    +1° Uniform 239.29 432.13 -0.8345 -0.2245 -0.483 -0.0861

    +1° Gradient* 928.4 1761.82 -3.196 -0.9385 -1.845 -0.5426 Lage E modulus, hoge CTE

    -1° Uniform -209.83 -390.16 0.6115 0.175 1.037 0.3661 Hoge E modulus, lage CTE

    -1° Gradient* -986.9 -1858.03 2.866 0.8389 4.824 1.411

Loadcase: meeste zakking Kort Lang

   - Gewicht - 118211.5 73545.62 Kracht [N]

   - Variabel dekgewicht [Pa] 100 -93.4015 -334.7175 Max. Vervorming [mm]

   - Winddruk op dek [Pa] 170 -61.6047 -222.754 Min. Vervorming [mm]

   - Temp unform [°C] 13

   - Temp gradient [°C] 29

Loadcase: minste zakking Kort Lang

   - Gewicht - 25938.23 8858.32 Kracht [N]

   - Variabel dekgewicht [Pa] -100 -54.3251 -104.9475 Max. Vervorming [mm]

   - Winddruk op dek [Pa] -170 -23.9739 -31.569 Min. Vervorming [mm]

   - Temp unform [°C] -41

   - Temp gradient [°C] -6

Loadcase: meeste zakking -20 <= T <= 36 Kort Lang

   - Gewicht - 111629.65 70042.55 Kracht [N]

   - Variabel dekgewicht [Pa] 100 -89.9125 -322.626 Max. Vervorming [mm]

   - Winddruk op dek [Pa] 170 -59.7186 -215.77 Min. Vervorming [mm]

   - Temp unform [°C] 10

   - Temp gradient [°C] 26

Loadcase: minste zakking -20 <= T <= 36 Kort Lang

   - Gewicht - 34131.59 13264.75 Kracht [N]

   - Variabel dekgewicht [Pa] -100 -58.0001 -117.789 Max. Vervorming [mm]

   - Winddruk op dek [Pa] -170 -31.662 -53.346 Min. Vervorming [mm]

   - Temp unform [°C] -20

   - Temp gradient [°C] -6

Max. Kracht  [N] Max. Vervorming [mm] Min. Vervorming [mm]
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Uitzettingscoëfficiënten vlas-epoxy 

 

Door de KU Leuven zijn nieuwe metingen van de uitzettingscoëfficiënten uitgevoerd. Deze 

zijn hieronder weergegeven en vergeleken met de metingen door de TU Delft. De KU 

Leuven meet lagere waarden. Voor het hoge temperatuurbereik dat voor het opzetwerk 

van belang is scheelt dit ca. 35 %. Dit geeft een grotere marge op het temperatuuraandeel 

voor de opzethoogte.   

 

Hieronder de meetresultaten van de uitzettingscoëfficiënten van de TU Delft aan het UD en 

de daaruit afgeleide 0/90, QI en ½ QI + ½ UD laminaten. Deze waarden zijn in het DO 

gebruikt. 

 

Thermische eigenschappen van Amplitex-Resoltech ECO 1800 epoxy  

Lineaire 

uitzettingscoëfficiënt 

UD-ply 0°/90°- ply Quasi-isotroop  

laminaat 

½ UD + ½ QI  

laminaat 

α1    -20ºC ≤ T ≤ + 10ºC 8,3 ∙ 10-6 K-1 23,6 ∙ 10-6 K-1 23,6 ∙ 10-6 K-1 12,8 ∙ 10-6 K-1 

α1   +10ºC ≤ T ≤ + 40ºC 0,8 ∙ 10-6 K-1 17,6 ∙ 10-6 K-1 17,6 ∙ 10-6 K-1   5,8 ∙ 10-6 K-1 

α2    -20ºC ≤ T ≤ + 10ºC 
83,6 ∙ 10-6 K-1 

23,6 ∙ 10-6 K-1 23,6 ∙ 10-6 K-1
 43,5 ∙ 10-6 K-1 

α2   +10ºC ≤ T ≤ + 40ºC 17,6 ∙ 10-6 K-1 17,6 ∙ 10-6 K-1 39,5 ∙ 10-6 K-1 

 

Hieronder de meetresultaten van de uitzettingscoëfficiënten van de KU Leuven.  

 

In UD 0 richting meet de KU Leuven over het bereik van -20 ºC tot + 40ºC iets lagere 

waarden: 2 – 4 ∙ 10-6 K-1
 lager. In UD 90 richting meet de KU Leuven over dit bereik een 

verloop van 40 naar 80 ∙ 10-6 K-1
. Hier meet de TU Delft vrijwel constant 83,6 ∙ 10-6 K-1. 

Deze twee verschillen maken dat voor de laminaten van de brug de uitzettingscoëfficiënten 

aanzienlijk kleiner worden. De gemeten waarden van de XP (0/90 cross-ply) van de KU 

Leuven geven dat al aan. Hieronder zijn de waarden voor 0/90, QI en ½ QI + ½ UD 

berekend uitgaande van de gemeten UD-waarden van de KU Leuven. 

 

Lineaire 

uitzettingscoëfficiënt 

UD-ply 0°/90°- ply Quasi-isotroop  

laminaat 

½ UD + ½ QI  

laminaat 

α1    -30ºC ≤ T ≤ 0ºC  6 ∙ 10-6 K-1 12,9 ∙ 10-6 K-1 12,9 ∙ 10-6 K-1 8,0 ∙ 10-6 K-1 

α1     0ºC ≤ T ≤ + 20ºC -3 ∙ 10-6 K-1   7,8 ∙ 10-6 K-1   7,8 ∙ 10-6 K-1 0,2 ∙ 10-6 K-1 

α1   +20ºC ≤ T ≤ + 60ºC -2 ∙ 10-6 K-1 14,7 ∙ 10-6 K-1 14,7 ∙ 10-6 K-1 2,9 ∙ 10-6 K-1 

α2    -30ºC ≤ T ≤ 0ºC 40 ∙ 10-6 K-1 12,9 ∙ 10-6 K-1
 12,9 ∙ 10-6 K-1

 21,9 ∙ 10-6 K-1 

α2     0ºC ≤ T ≤ + 20ºC 50 ∙ 10-6 K-1   7,8 ∙ 10-6 K-1   7,8 ∙ 10-6 K-1 21,8 ∙ 10-6 K-1 

α2   +20ºC ≤ T ≤ + 60ºC 80 ∙ 10-6 K-1 14,7 ∙ 10-6 K-1 14,7 ∙ 10-6 K-1 36,3 ∙ 10-6 K-1 
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De uitzettingscoëfficiënten van de laminaten van de brug zijn in het temperatuurbereik van -

20 ºC tot + 20 ºC een factor 1,5 tot 2 maal kleiner. In het temperatuurbereik van + 20 ºC  tot 

+ 40 ºC is het verschil een factor 1,1 tot 1,2 kleiner. Dit betekent dat de brug minder 

vervorming en spanning door temperatuurbelasting zal geven dan nu berekend is. 

Ruwweg ingeschat scheelt het een factor 1,75 over 2/3 van het temperatuurbereik en een 

factor 1,15 over 1/3 van het temperatuurbereik. Gemiddeld is dat een factor 1,55.  

Voor het opzetwerk is vooral het hoge temperatuurbereik (van + 10 ºC  tot + 40 ºC) 

belangrijk. Het verschil is hier wat geringer, naar schatting 1/3 x 1,75 + 2/3 x 1,15 = 1,35. 

Dit betekent dat de extra opzethoogte en opzetkracht door temperatuur ca. 35 % kleiner 

kunnen uitvallen.  

De gemeten uitzettingscoëfficiënten vertonen bij beide universiteiten vrij veel variaties per 

proefstuk. De hier vermelde waarden zijn gemiddelden. Door de grote variaties moet 

rekening gehouden worden met spreiding op de waarden en de daaruit berekende 

spanningen en vervormingen. Aangezien de berekeningen nu met de relatief hoge 

waarden gemeten door de TU Delft zijn uitgevoerd zijn berekende waarden conservatief. 

 

Kruipeffect 

Kruip is een belangrijk fenomeen bij vlasepoxy. Door vóórkruipen van de brug wordt een 

deel van de kruip reeds weggenomen, waardoor het opzetwerk daarmee niet belast wordt. 

Toch resteert er dan nog een aanzienlijk deel kruip dat bij as 3 maximaal tot 207 mm kan 

oplopen. Uit cyclische metingen is gebleken dat de kruip minder groot is, omdat de brug 

10% open en 90% dicht is. Rekening moet gehouden worden met 100 mm kruip bij as 3. 

Toch is dit nog zoveel dat het na-stellen van de brug noodzakelijk maakt om te voorkomen 

dat de capaciteit van de Auma motor overschreden wordt. Dit is een extra reden om te 

kiezen voor een zwaardere uitvoering van de Auma motor. 

 

Beheersmaatregel 

Als beheersmaatregel wordt de vaste brug eerst gebouwd en vóórgekropen. Hierbij kan 

vastgesteld worden hoe de brug zich op volledige schaal gedraagt. Eventuele bevindingen 

worden meegenomen in de bouw van de draaibrug. 
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Bijlage 5 Indicatie vermoeiingsspectrum momenten 

op as 2 

 

Inleiding en methode 

In onderstaand overzicht zijn een groot aantal opzet condities doorgerekend om een 

inschatting te maken van het vermoeiingsspectrum op as 2. De genoemde waardes zijn 

indicatief. De interactietussen de krachten vanuit beide zijden is vereenvoudigd tot een 

maximum waarbij voor beide zijden met de maximale stijfheid is gerekend (2 kN/mm op as 

1 en 0,285 kN/mm op as 3). Met deze stijfheid zijn alle Excel berekeningen met het sheet 

van Spie doorgerekend. Onderstaand is een voorbeeld van de sheet gepresenteerd. 

Opgemerkt dient te worden dat het moment is berekend op de buitenzijde van de ring en 

dat het geen waardes zijn op as 2. de werkelijke invloed van de afmetingen van de ring op 

de momenten kan alleen uit een totaal model worden bepaald. 

 

  

 
Statisch schema 

 

 
Relatie opzetkracht/koppel 

aandrijving 

 

 

Dit betreft het geval met tolerantie op as 3; zonder kruip, 75% van de maximale 

temperatuur en 1 seconde vertraging tussen beide opzetwerken. 
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Bovenstaand is te zien hoe het sheet per stap de opzetkracht en koppels bepaald. 

 

Op basis van de door DIC opgegeven stijfheden als er slechts aan één zijde  is handmatig 

een correctie doorgevoerd. Als er slechts aan 1 zijde een opzetkracht werkt kan de 

correctie direct volgens de stijfheidsverhouding ingevoerd worden. Op as 1 is de stijfheid 

dan 77% en op as 3 92% van de waarde bij gelijktijdig opzetten.  

Deze correctie is alleen maar doorgevoerd in de eerste fase van het opzetten, als het 

opzetwerk nog maar aan één zijde aanligt. De wijze van verrekening is bij het geval van de 

maximale kruip nader toegelicht. 
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Aangehouden opzethoogtes 

Basiswaarde minimale opzethoogte 

De minimale opzethoogte op is 1: (geval 1) 

Vrijdraai      15 mm 

Wind         2 mm 

VD         1 mm 

Temperatuur  0,7 x 18 =  13 mm 

Totaal    31 mm 

De minimale opzethoogte op is 3: (geval 1) 

Vrijdraai     15 mm 

Wind    17 mm 

VD    10 mm 

Temperatuur 0,7 x 57 =   40 mm 

Totaal    82 mm 

 

Extra hoogte in verband met toleranties 

Een extra opzethoogte is ongunstig. Er is voor de gevallen zonder en 25% kruip zowel 

gekeken naar de situatie met tolerantie op as 1, as 3 en aan beide zijden.  

Onderstaande waardes zijn aangehouden: 

- As 1 : 10 mm 

- As 3 : 20 mm 

 

Voor het geval met maximale kruip is alleen beschouwd in combinaties met de tolerantie 

aan beide zijden.  

 

Temperatuur 

Opwarming is ongunstig. 

Het temperatuurspectrum is als volgt (conform de eerdere toetsen van de buiging in het 

dek.) 

De maximale vervormingen uit temperatuur zijn: 

- As 1: 17 mm 

- As 3: 60 mm  

 

De volgende gevallen zijn beschouwd: 

• Geen temperatuur:  40% van de tijd (koud is gunstig dit is niet beschouwd) 

• 25% van de maximale temperatuur:  20% van de tijd 

• 50% van de maximale temperatuur:  20% van de tijd 

• 75 % van de maximale temperatuur:  10% van de tijd 

• 100% van de maximale temperatuur  10% van de tijd 
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Kruip 

De maximale kruip per zijde is: 

- As 1: 9,4 mm 

- As 3: 151 m 

De onderstaande gevallen zijn beschouwd: 

Geen kruip 

- 25% van de maximale kruip 

- 100% van de maximale kruip 

 

Presentatie resultaten 

In de tabellen met resultaten is steeds één vast waarde voor de kruip gepresteerd. 

 

Bij tabel met de maximale kruip is een nadere toelichting van de correcties beschreven. 

 

Per kruipwaarde is eerst een tussenconclusie getrokken.  

 

In de tabel zijn onderstaande waardes weergegeven: 

 

Waarbij:  

δi : de opzethoogte op as i 

Fi : de opzetkracht bij volledig opzetten op as i 

Ti : de tijdsduur voor volledig opzetten over 90 graden 

Δt: het later inschakelen op as 3 (fase verschik) 

M1- M3 : het verschil tussen de koppels aan beide zijde. a/b/c: 

 a: het maximale initiële verschil met M3 > M1; - als dit niet optreedt 

 b: het maximale verschil tijdens het opzetten 

Als dit kleiner is dan de eindwaarde is - weergegeven 

 c: het maximale verschil in de eindstand 

 + toename vanuit as 3/- afname vanuit as 3 

 

Per situatie is de invloed van het later starten met opzetten op as 3 weergegeven. 

a: 1 seconde vertraging  

b: 2 secondes vertraging 

etc. 

 

0/25/50/75/100 heeft betrekking op het percentage van de maximale temperatuur 

vervorming. 

 

Uit de analyses blijkt dat er in veel gevallen sprake is van meerdere wisselingen. Dit is 

afhankelijk van de tolerantie en het verschil in starttijd. 

Omdat as 3 verder doorbuigt en as 1 stijver is, is het volgende patroon vaak zichtbaar: 

- start vanuit as 3 

- het hoger oplopen bij as 1 door de hogere stijfheid als deze ook aanligt 

- het weer groter worden vanuit as 3 omdat deze later start en langer doorgaat. 
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Resultaten analyses opzetkrachten 

Geen kruip 

As 1 met tolerantie, geen kruip 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval 

correctie 

stijfheid* 

0 41 82 62 18 0 102/-/-485 102/-587 93/-578 

0a     1 -/-539/-485 -539/54 -485 

25 45 90 77 22 0 182/-/-486 182/-668 167/-653 

25a     1 -/-539/-486 -539/53 -486 

50 49 98 92 26 0 183/-/488 183/-671 168/-656 

50a     1 -/-540/-488 -540/52 -488 

75 53 106 107 30 0 267/-/-489 267/-756 245/-734 

75a     1 13/-541/-489 13/-554/52 12/-489 

100 57 114 122 35 0 361/-/-470 361/-831 332/-802 

100a     1 102/-523/-470 102/-625/53 94/563 

*Bij de correctie voor de stijfheid is aangehouden “hogere” tussenwaarde niet optreedt. 

 

As 1/3 met tolerantie, geen kruip 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval 

correctie 

stijfheid* 

0 41 82 82 23 0 214/-/-430 214/-644 197/-626 

0a     1 -/-434/-383 -434/51 -383 

25 45 90 97 28 0 302/-/-363 302/-665 278/-640 

25a     1 70/-417/-363 70/-484/54 64/-427 

50 49 98 112 32 0 303/-/-365 303/-668 279/-644 

50a     1 74/-418/-365 74/-492/53 68/-433 

75 53 106 127 36 0 386/-/-366 386/-752 355/-721 

75a     1 130/-419/-366 549/53 120/-486 

100 57 114 142 40 0 470/-/-367 470/-837 432/-799 

100a     1 216/-420/-367 216/-636/53 199/-566 

*Bij de correctie voor de stijfheid is aangehouden “hogere” tussenwaarde niet optreedt 

  

As 3 met tolerantie, geen kruip (beperkt beschouwd niet maatgevend) 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval 

correctie 

stijfheid* 

0 31 62 82 23 0 291/-/-175 291/-466 277/-442 

0a     1 94/-226/-175 94/-320/51 86/-261 

25 35 70 97 28 0    

25a     1    

50 39 78 112 32 0    

50a     1    

75 43 86 127 36 0 472/-/-158 472/-630 434/-592 

75a     1 249/-211/-158 249/-460/53 229/-387 

100 47 94 142 40 0    

100a     1    
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*Bij de correctie voor de stijfheid is aangehouden “hogere” tussenwaarde niet optreedt 

 

Niet alle situaties doorgerekend. Deze tolerantie is niet maatgevend. 

 

Verschillen zonder kruip naar tolerantie zonder stijfheidscorrectie 

Geval As 1 As 3 Beide 

0 102/-587 291/-466 214/-644 

0a -539/54 94/-320/51 -434/51 

25 182/-668  302/-665 

25a -539/53  70/-484/54 

50 183/-671  303/-668 

50a -540/52  74/-492/53 

75 267/-756 472/-630 386/-752 

75a 13/-554/52 249/-460/53 549/53 

100 361/-831  470/-837 

100a 102/-625/53  216/-636/53 

Een tolerantie op as 3 is niet maatgevend. De verschillen tussen een tolerantie op as 1 en 

as 3 en alleen as 1 is klein.  

 

Verschillen zonder kruip naar tolerantie met stijfheidscorrectie 

Geval As 1 As 3 Beide 

0 93/-578 277/-442 197/-626 

0a -485 86/-261 -383 

25 167/-653  278/-640 

25a -486  64/-427 

50 168/-656  279/-644 

50a -488  68/-433 

75 245/-734 434/-592 355/-721 

75a 12/-489 229/-387 120/-486 

100 332/-802  432/-799 

100a 94/563  199/-566 

 

Bij een tolerantie op as 1 is en een startverschil is het moment in eerste instantie vaak 

negatief. Dit neemt af bij hogere temperaturen. Ook in de tussenfase is het koppel vanuit 

as 1 dan vaak het grootst. 

 

Door het feit dat met name op as 1 de stijfheid aanzienlijk afneemt als deze als eerste 

aanligt is de correctie voor de stijfheid relatief groot en is een startverschil van 1 seconden 

zelfs zonder kruip als gunstig. 
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Analyses met 25% kruip 

As 1 met tolerantie, kruip 25% 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval 

correctie* 

0 43 86 100 29 0 328/-/-301 328/-629 283/-602 

0a     1 95/-356/-301 95/-460/55 51/-396 

25 47 94 115 33 0 365/-/-303 365/-668 336/-639 

25a     1 134/-357/-303 134/-491/-54 123/-508 

50 51 102 130 37 0 405/0/-304 405/-709 372/-675 

50a     1 148/-358/-304 148/-506/54 136/-440 

75 55 110 145 41 0 489/-/-306 489/-795 450/-755 

75a     1 234/-358/-306 234/-592/52 215/-573 

100 59 118 160 46 0 585/-/-286 585/-871 538/-824 

100a      325/-340/-286 325/-665/54 299/-585 

* Bij de correctie voor de stijfheid is aangehouden “hogere” tussenwaarde niet optreedt 

 

As 3 met tolerantie, kruip 25% 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval 

correctie 

0 33 66 120 34 0 477/-/9 477/-468 439/-431 

0a     1 278/-44/9 278/-322/53 256/-300/53 

25 37 74 135 38 0 519/-/8 519/-511 47/-470 

25a     1 293/-45/8 293/-338/53 270/-314/53 

50 41 82 150 43 0 617/-/27 617/-590 568/-543 

50a     1 386/-27/27 386/-413/54 355/-381/54 

75 45 90 165 47 0 694/-/25 694/-669 638/-615 

75a     1 465/-28/25 465/-493/53 428/-494/53 

100 49 98 180 51 0 694/-/24 694/-670 638/-616 

100a     1 466/-29/24 466/-495/53 429/-458/53 

 

As 1/3 met tolerantie, kruip 25% 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval 

correctie* 

0 43 86 120 34 0 436/-/-199 436/-635 401/-600 

0a     1 208/-252/-199 208/-460/53 191/-390 

25 47 94 135 38 0 471/-/-201 471/-672 433/-634 

25a     1 245/-253/-201 245/-498/52 225/-426 

50 51 102 150 43 0 525/-/-182 525/-707 483/-647 

50a     1 266/-235/-182 266/-501/53 245/-426 

75 55 110 165 47 0 609/-/-183 609/-792 560/-743 

75a     1 352/-236/-183 352/-588/53 324/-506 

100 59 118 180 51 0 692/-/-184 692/-876 636/-820 

100a     1 437/-237/-184 437/-674/53 402/-586 

* Bij de correctie voor de stijfheid is aangehouden “hogere” tussenwaarde niet optreedt 
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Verschillen met kruip naar tolerantie zonder stijfheidscorrectie 

Geval As 1 As 3 Beide 

0 328/-629 477/-468 436/-635 

0a 95/-460/55 278/-322/53 208/-460/53 

25 365/-668 519/-511 471/-672 

25a 134/-491/-54 293/-338/53 245/-498/52 

50 405/-709 617/-590 525/-707 

50a 148/-506/54 386/-413/54 266/-501/53 

75 489/-795 694/-669 609/-792 

75a 234/-592/52 465/-493/53 352/-588/53 

100 585/-871 694/-670 692/-876 

100a 325/-665/54 466/-495/53 437/-674/53 

 

Verschillen met kruip naar tolerantie met stijfheidscorrectie 

Geval As 1 As 3 Beide 

0 283/-602 439/-431 401/-600 

0a 51/-396 256/-300/53 191/-390 

25 336/-639 47/-470 433/-634 

25a 123/-508 270/-314/53 225/-426 

50 372/-675 568/-543 483/-647 

50a 136/-440 355/-381/54 245/-426 

75 450/-755 638/-615 560/-743 

75a 215/-573 428/-494/53 324/-506 

100 538/-824 638/-616 636/-820 

100a 299/-585 429/-458/53 402/-586 

 

Te zien valt dat een startverschil van 1 sec gunstig is. 2 seconden is niet onderzocht. 

 

 

Verschillen met en zonder kruip /correctie met tolerantie as 1/3 

 Zonder kruip Met kruip 

Geval stijf slap stijf slap 

0 214/-644 197/-626 436/-635 401/-600 

0a -434/51 -383 208/-460/53 191/-390 

25 302/-665 278/-640 471/-672 433/-634 

25a 70/-484/54 64/-427 245/-498/52 225/-426 

50 303/-668 279/-644 525/-707 483/-647 

50a 74/-492/53 68/-433 266/-501/53 245/-426 

75 386/-752 355/-721 609/-792 560/-743 

75a 549/53 120/-486 352/-588/53 324/-506 

100 470/-837 432/-799 692/-876 636/-820 

100a 216/-636/53 199/-566 437/-674/53 402/-586 

 

Bovenstaande laat zien dat geval met kruip (meestal) maatgevend is. De verschillen zijn 

niet heel groot. Het geval met kruip wordt aangehouden als minimum spectrum.   
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Maximale kruip 

 

As 1/3 met tolerantie, max kruip 

Geval δ1 (mm) F1 (kN) δ3 

(mm) 

F3 (kN) Δt (s) M3- M1 (kNm) Interval stijf Interval correctie 

stijfheid 

0 50 100 253 72 0 1120/-/432 1120/-688 1030/-598 

0a     1 872/379/423 872/-493/44 802/-423/44 

0b     2 582/224/432 582/-358/208 535/-382/208 

0c     3 239/-22/432 239/-261/453 213/-235/453 

0d     4 -/-345/432 -345/777 -266/697 

25 54 118 268 76 0 1203/-/431 1203/-772 1107/-671 

25a     1 948/377/431 948/-571/54 872/-495/54 

25b     2 634/223/431 634/-411/208 583/-360/208 

25c     3 273/-21/431 273/-294/452 215/-272/452 

25d     4 -/-343/431 -343/774 -264/695 

50 58 116 283 81 0 1302/-/450 1302/-852  1198/-748 

50a     1 1044/396/450 1044/-648/54 960/-564/54 

50b     2 728/240/450 728/-488/210 670/-430/210 

50c     3 363/-7/450 363/-370/457 334/-341/457 

50d     4 -/-334/450 -334/784 -257/707 

75 62 124 298 85 0 1353/-/449 1353/-904 1245/-796 

75a     1 1095/395/449 1095/-700/54 1007/-612/54 

75b     2 780/240/449 780/-540/209 718/-478/209 

75c     3 417/-7/449 417/-424/456 387/-391/456 

75d     4 -/-331/449 -331/780 -255/704 

100 66 132 313 89 0 1365/-/447 1365/-918 1256/-809 

100a     1 1096/394/447 1096/-702/53 1008/-614/53 

100b     2 781/239/447 781/-542/208 718/-480/208 

100c     3 419/-7/447 419/-426/454 385/-392/454 

100d     4 21/-330/447 21/-351/777 19/349/447 

Toelichting reductie: Patroon 1: 1120/-/432 

Stap 1: toename as 3; reductie tot 92%: voorbeeld 0,92 x 1120 = 1030  

Stap 2: eerste toename uit as 3 tot 92% als reductie interval.  

Voorbeeld -0,92 x 1120 + 432 = -598 

Patroon 2: 872/379/423 

Stap 1: toename as 3; reductie tot 92%: voorbeeld 0,92 x 872 = 802 

Stap 2: tegendruk vanuit as 1. Eerst toename 92% als reductie interval:  

voorbeeld -0,92 x 802+379 = -423  

Stap 3: geen reductie van interval. Beide zijden drukken. 423-379 = 44 

Patroon 3: -/-345/432 

Stap 1: toename vanuit as 1 77%; voorbeeld -0,77 x 345 = - 266 

Stap 2: eerste toename vanuit as 1 met 77%  als reductie interval;  

voorbeeld -0,77x 345 + 432 = 697 

 

Een start verschil van 3 seconden is het meest gunstig. Als bij de toename van de kruip 

het startverschil aangepast kan worden dan geeft dit een aanzienlijk reductie van de 

vermoeiingsbelasting. 
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Keuze spectrum 

 

Keuze materiaal in de verbinding op as 2 

Voor de beoordeling de invloed van vermoeiing op de keuze van het materiaal in de 

verbinding op as 2 wordt het spectrum bij 25% kruip en de tolerantie op zowel as 1 als 3 

aangehouden. Hierbij is ook de correctie op de stijfheid bij ongelijk opzetten meegenomen. 

 

Deze keuze betekent ook dat het dek bij een kruip van ca 35 mm op as 3 moet worden 

bijgesteld. 

 

Geval Percentage van de 

tijd 

Wisseling in kNm 

ΔT = 0 40 191/-390 

ΔT = 25% 20 225/-426 

ΔT = 50% 20 245/-426 

ΔT = 75% 10 324/-506 

ΔT = 100% 10 402/-586 

 

Er is sprake van een dubbele wisseling per opening. De genoemde waarde moeten met 

20% verhoogd worden in verband met alle onzekerheden in de aanpak. 

 

Maximaal spectrum als het dek niet wordt bijgesteld en er een kruip tot 151 mm optreedt 

Voor bovengrens van het spectrum wordt aangehouden dat de brug niet kritisch is m.b.t. 

het opzetten maar wel aanzienlijk kruipt. 

 

In de tijd zal het startverschil steeds bijgesteld moeten worden. Als dit niet goed gebeurt 

worden de momenten tot bijna een factor 3 hoger. 

 

De beschouwing met een startverschil van 3 seconden is aangehouden voor de keuze van 

het spectrum. In deze situatie is er sprake van 3 wisselingen per opening. 

 

Geval Percentage van de 

tijd 

Wisseling in kNm 

ΔT = 0 40 213/-235/453 

ΔT = 25% 20 215/-272/452 

ΔT = 50% 20 334/-341/457 

ΔT = 75% 10 387/-391/456 

ΔT = 100% 10 385/-392/454 

 

Er is sprake van een dubbele wisseling per opening. De genoemde waarde moeten met 

25% verhoogd worden in verband met alle onzekerheden in de aanpak. 
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Bijlage 6 Uitwerking vermoeiingswisseling volgens 

reservoirmethode door Jeroen Koot 

 

Het openen geeft geen nieuwe wisseling. In de onderstaande schets heb ik een complete 

cyclus van het geval delta T = 0, volledige kruip en 3 seconden startverschil geschetst. 

 

 

(reservoir methode) 

 

 


