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De atriagevels aan de straatzijde zijn

circa 8 meter breed en 13 meter hoog.

Aan de kadezijde zijn de gevels onder-

broken door vloeren en de hoogte is

daardoor circa 3 meter. De lengte van de

ruiten is 1.550 tot 4.000 millimeter en

de hoogte 950 millimeter. De gevel

bestaat uit twee lagen glas op een

afstand van circa 700 millimeter van

elkaar. In het vooraanzicht wisselen de

ruiten verticaal ten opzichte van elkaar,

waardoor een horizontaal lijnenspel

ontstaat. Deze manier van positioneren

van de ruiten was noodzakelijk om de
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Complexe constructie
van glas en staalkabels

De door Glasimpex uit Vlaardingen gemaakte glas -

gevel van het woongebouw Jobsveem te Rotterdam

kende veel ontwerptechnische uitdagingen. De bui-

tengevels van de atria zijn opgebouwd uit een combi-

natie van glasstroken en stalen kabels.

>
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gevel voldoende regendicht te maken en

tegelijk ook een hoge mate van luchttoe-

treding te bereiken, noodzakelijk omdat

het om een niet-geklimatiseerde ‘be -

schutte buitenruimte’ gaat. De brandei-

sen aan een dergelijke gevel zijn lager

dan die van een gesloten gevel; de bin-

nengevels tussen de woningen en het

atrium zijn 30 minuten rookwerend.

Technische problemen

De constructie rondom de glasgevel is

van staal en staalbeton. Ter plaatse van

de voorgevels zijn verticale stalen kabels

(rond 40 mm) aangebracht op een af -

stand van 2,3 en 1,25 meter. De ruit-

breedtes hebben een relatie met de

bouwkundige omgeving. 

De keuze voor verticale stalen kabels als

stabilisatie voor de glasstroken gaf tech-

nisch een aantal problemen:

• De beweging van de stalen kabels in de

richting loodrecht op de gevel moet be -

perkt blijven. Er mag geen gevoel van on -

veiligheid ontstaan voor de bewoners.

• De beweging van de ruiten parallel aan

de gevel moet beperkt blijven. Dit om te

voorkomen dat de ruiten de zijkant van

de bouwkundige gevel zouden kunnen

raken. Dit is opgelost met horizontale

spankabels.

> Complexe constructie van glas en staalkabels

Kabelsysteem

Wanneer de glasstroken door wind

belast worden, zal de verplaatsing van

de glasstroken  loodrecht op de gevel,

zonder enige voorzorg, erg groot zijn.

Een kabel met een lengte van 13,74

meter heeft, met een windbelasting van

2,85 Kn/m (280 kg/m), een horizontale

verplaatsing van circa 250 millimeter.

Dit ontstaat louter door verlenging van

de kabel. Doordat de horizontale

opvangconstructie (aan de onder- en

bovenzijde) door de trekkracht van de

kabels naar binnen beweegt, ontstaat er

een bijkomende horizontale verplaat-

sing van circa 145 millimeter. De totale

verplaatsing is dan dus 395 millimeter.

• De horizontale bouwkundige con-

structie aan de onder- en bovenzijde

van de atriumgevels moet zo stijf zijn

dat de trekkrachten van de kabels, die

hieraan verankerd zijn, slechts tot mi -

nimale verplaatsingen van deze hori-

zontale constructies leiden. De reden

hiervan zal later duidelijk worden.

• De twee rijen ruiten achter elkaar

mogen elkaar niet raken.

Het ontwerpen van een bevestigingssys-

teem tussen staalkabels en glasruiten

kent daarnaast de volgende aandachts-

punten:

- De verplaatsing van de verticale kabels,

loodrecht op de gevel, zal niet gelijk-

matig zijn. Om die reden moet de ver-

binding tussen de ruiten en de staalka-

bel kunnen roteren (hoekverdraaiing).

- Stelbaar in de drie asrichtingen om

positietoleranties (verschil tussen de

plek waar de constructie volgens de

tekeningen moet staan en de plek waar

deze werkelijk zou kunnen staan ) van

de staalkabels en het glas te kunnen

vereffenen.

- Grote verplaatsingen loodrecht op de

gevel geven ook een horizontale ver-

plaatsing. Het systeem moet dus blij-

vend horizontaal kunnen schuiven. 

Het constructief ontwerp van de kabels, bevesti-

gingspunten en het glas is een intensief karwei

geweest.
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Dit is natuurlijk niet acceptabel. Om die

reden worden de kabels voorgespannen. 

Dit betekent dat er zowel aan de boven-

als aan de onderzijde constant getrok-

ken wordt. Door dit mechanisme gaat

de kabel pas horizontaal verplaatsen als

de voorspanning volledig is benut door

belasting van de kabel. De voorspan-

ning van de kabels aan de verticale

bouwkundige zijde van de atria is gro-

ter dan die van de middelste kabels. Dit

is gedaan om de verplaatsing van de

kabels parallel aan de gevels te vermin-

deren. De voorspanning van de kabels

varieert tussen de 100 en 75 Kn (10.000

en 7.500 kg). De te verwachten horizon-

tale verplaatsingen zijn hierdoor respec-

tievelijk 175, 290 en 320 millimeter. Er

zijn situaties waarin één ruit deze ver-

schillende verplaatsingen moet onder-

gaan. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor

het verloop van de buig- en trekspan-

ningen in de ruit.   

Bevestigingssysteem 

Een belangrijk punt in de engineering

van een bevestigingssysteem tussen de

staalkabels en glasruiten zijn de te ver-

wachten toleranties van het bouwkun-

dige kader (in dit geval de stalen kabel

en de bouwkundige omgeving van de

atria) ten opzichte van de theoretische

positie.

In dit geval moet rekening gehouden

worden met een mogelijke positietoler-

antie (verschil tussen de plek waar de

constructie volgens de tekeningen moet

staan en de plek waar deze zou kunnen

staan) van  circa 15 millimeter. Deze

toleranties gelden dus in drie asrichtin-

gen. Tolerantie op productieafmetingen

en gatposities van de ruiten kunnen in

dit project worden verwaarloosd.
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Er is sprake van een groot verschil in

verplaatsing (loodrecht op de gevel) tus-

sen meerdere bevestigingspunten in één

ruit.  Door dit verschil ontstaat er ook

een horizontale verplaatsing, parallel

aan de gevel. In dit project is deze hori-

zontale verplaatsing tussen het bevesti-

gingspunt aan de ruit en het bevesti-

gingspunt aan de kabel circa 3 millime-

ter. Deze verschuiving is een gevolg van

een verschil in verplaatsing van de aan-

grenzende kabels onder de windbelas-

ting van 115 millimeter. 

Een complex gietstuk als bevestigingspunt.

>
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Bevestigingspunt aan de ruit

De bevestiging van de horizontale span-

kabels aan de verticale spankabels vindt

alleen plaats op die punten waar twee

ruiten samenkomen aan één ruitzijde.

Het deel van de windbelasting schuin of

parallel op de ruit wordt via één bevesti-

gingspunt (rotule) aan de horizontale

spankabels overgedragen. Dit heeft

gevolgen: die rotule wordt belast door

een hoge horizontale belasting.

Dit alles geeft de volgende eisen aan de

bevestigingspunten tussen glas en staal-

kabel:

• bevestiging aan kabelsysteem door

klemming,

• stelbaar +/-15 mm,

• schuifmogelijkheid van 3 mm hori-

zontaal,

• ruit vast op positie horizontaal en ver-

ticaal,

• schuifbaar verticaal en horizontaal

om verschil in thermische verplaat-

sing tussen glas en staalkabel te kun-

nen volgen.

Gietstuk

De vormgeving van de bevestigingspun-

ten is redelijk complex en is alleen als

gietstuk goed te produceren. Het giet-

stuk bestaat in feite uit verschillende

onderdelen die apart zijn geproduceerd:

het tweedelige lijf, armen, rvs-plaatjes

en de rotule.

Het tweedelige lijf. Het lijf is, op de

plaats waar deze aan de kabel geklemd

wordt, voorzien van horizontale ribben.

Deze ribben hebben als doel het gietstuk

van een goede klemming op de staalka-

bel te voorzien, ook indien de staalkabel

plaatselijke oneffenheden heeft. Het lijf

wordt door middel van twee bouten M12

‘momentgecontroleerd’ bevestigd aan de

staalkabel. 

> Complexe constructie van glas en staalkabels

de te overbruggen maat 130 millimeter

wat een ‘wring’ geeft in zowel het lijf als

de armen. Om die reden kunnen de

armen niet blijvend schuiven in het lijf.

Door de wring klemt de arm zich vast

in het lijf. Het blijvend schuiven  kan

Daar waar twee ruiten samenkomen, is

het lijf voorzien van armen. Deze armen

overbruggen een horizontale maat van

155 millimeter, parallel aan de gevel

(gemeten vanuit het hart van de vertica-

le staalkabel). Loodrecht op de gevel is
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dus niet in de arm van het gietstuk

opgelost worden. Om het draaien van

de armen (door wring) in het lijf te voor-

komen, zijn de armen in het lijf vier-

kant gemaakt. 

De rvs-plaatjes aan de voorzijde van de

armen of aan het gietstuk (alleen die

posities met 1 bevestigingspunt naar de

ruiten) hebben verschillende gaten.

Deze verschillende gaten zijn noodzake-

lijk omdat de verschillende bevesti-

gingspunten van de ruiten aan de

kabels op andere manieren moeten

kunnen bewegen of juist niet kunnen

bewegen. Namelijk een verticaal en

horizontaal vast punt, een verticaal vast

en horizontaal schuifbaar punt, als ook

een horizontaal en verticaal schuifbaar

punt. Deze plaatjes hebben dus een

unieke plek.

De rotule dient zoveel mogelijk te schar-

nieren in het hart van de ruit. Dit om

bijkomende spanningen uit verschoven

lijnen (lijn hart schanier rotule en hart-

lijn ruit) te voorkomen. De benodigde

rotatie is minimaal 5 graden. 

Glasplaat

Doordat de staalkabels ongelijk ver-

plaatsen tijdens de windbelasting ont-

staat een andere vervorming van de

ruit. Dit effect is vooral van belang bij

de ruiten die op zes punten bevestigd

zijn (over drie kabels). De buig- en trek-

spanningen in deze ruit ter plaatse van

de middelste steunpunten (rotules) zijn

maatgevend. In de berekeningen zijn de

kabel als veren ingevoerd (afhankelijk

van de kracht op de veer ontstaat een

indrukking van de veer). Hierdoor ont-

staat een heel ander spanningsveld in

de plaat dan wanneer de steunpunten

star zijn. In deze situatie nemen de veld-

momenten toe en de steunpunt-

momenten af. De maximaal optredende

buig- en trekspanning neemt af ten

opzichte van het model met starre

opleggingen. Dit komt doordat de krom-

ming van de ruit ter plaatse van het

middensteunpunt minder wordt. Dit

effect is eindig, op een bepaald moment

worden de veldmomenten hoger.

Tot slot

Er zijn veel punten waarmee rekening

moet worden gehouden in het ontwerp-

proces van een gevel als deze. Indien

met één van de optredende bewegingen

van de constructie in het constructief

ontwerp geen rekening gehouden

wordt, is het mogelijk dat er problemen

in de constructie ontstaan. Glasbreuk

zou dan zeker mogelijk zijn. <

Ron Kruijs,
Glasimpex Vlaardingen

Tekeningen: Tekenbureau Ron van Slobbe

Foto's: Glasimpex
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