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1 Inleiding 

1.1 Introductie 
Voor DOC Kaas aan de Alteveerweg te Hoogeveen worden geluidswanden geleverd voor 4 posities met 
koelerbanken. Dit naar aanleiding van akoestisch onderzoek door Adviesbureau van der Boom. 
 
De koelers staan op stalen liggers welke op het dak zijn geplaatst. Deze zijn echter niet mechanisch bevestigd aan 
dragende constructie van het gebouw. 
• Voor POS A, C Oost en C West liggen betontegels op de dakbedekking met hierop rubberen tegels. Op deze 

rubberen tegels liggen de stalen liggers los. De koelers zijn middels c-klemmen of boutverbindingen bevestigd 
aan de stalen liggers. 

• POS B bestaat uit 4 losse liggers op de dakbedekking. De koelers zijn middels c-klemmen of boutverbindingen 
bevestigd aan de stalen liggers. 

1.2 Beschouwing 
De geluidswanden zullen rusten op het dak. De ondersteunende kolommen en schoren zijn bevestigd aan de 
bestaande staalconstructie. 
 
Voor de beschouwing geldt dat het geheel niet mag gaan schuiven. Voor deze berekening wordt gekeken naar het 
volgende: 
 
De globale wrijvingskracht die wordt opgewekt door het bruto gewicht van het totaal, moet groter zijn dan het 
bruto totaal aan windkrachten maal een veiligheidsfactor. 

1.3 Referenties 
• Gewichten koelers (firma Helpman div types) ontvangen van Cofely Noord BV 25-04-2014  
• Windlastberekening volgens NEN–EN 1991-1-4 §7.4.1 Vrijstaande wanden en borstweringen 
• Winddruk qp(z) volgens NEN–EN 1991-1-4 Tabel NB.4 voor Windgebied III (Hoogeveen), Categorie bebouwd. 

Hoogte kaaspakhuis (POS B en C) 8m, ketelhuis (POS A) 9m. 
• Wrijvingscoëfficiënt μstat = 1,35 (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wrijvingsco%C3%ABffici%C3%ABnt) 
• Tekeningen Alara-Lukagro, zie bijlagen. 
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2 Beschouwing 
 Onderstaande figuur toont de beschouwing van de gewichten en windlasten. 
 

 
 
De berekening van de windlast is te vinden in de bijlagen. 
 
Een veiligheidsfactor gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde drukcoëfficiënt en de hoogst optredende 
drukcoëfficiënt cp levert de volgende factoren: 
 
POS Cp,gemm Cp,max,lokaal Veiligheidsfactor 
A 1,47 2,5 1,66 
B 1,47 2,5 1,66 
C 1,45 2,7 1,86 

 
Deze lijken ons te hoog voor deze beschouwing aangezien er al enige veiligheid zit in de windlast. 
De waarden uit NEN-EN 1991-1-4 zijn karakteristieke waarden welke een jaarlijkse overschrijdingskans hebben 
van 0,02 wat overeenkomt met een herhalingstijd van 50 jaar. 
 
De blijvende onzekerheid zit in de gewichten van de koelers en wanden welke zijn gebaseerd op schattingen. 
 
De aangenomen veiligheidsfactor hiervoor is 1,2. 
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3 Conclusie 

3.1 Analyse 
Zoals te zien voor POS B (120%) en C-oost (101%) overschrijdt de totale windlast hier de totale wrijvingslast. Hier zal in extreme 
windcondities het geheel van wand, constructie en koelerbanken gaan verschuiven. 
 
POS C-west toont geen overschrijding, maar zit met 95% dicht op de grens. 
 
POS A toont met 43% geen overschrijding van de totale wrijvingskracht. 

3.2 Aanbevelingen 
Verankeren van de koelers met constructie naar de onderliggende constructie van het gebouw. 

1. Pos. B : Fw=3700 kg ofwel 37.000N. Bij gebruik van M16 draadeinden, kan per M16 draadeind 18.457 N aan afschuiving opgenomen 
worden. Aanbeveling is om het geheel met minimaal 6 stuks M16 bouten te bevestigen. 

2. Pos. C Oost : Fw = 12290kg ofwel 122900 N. Bij gebruik van M16 draadeinden, kan per M16 draadeind 18.457 N aan afschuiving 
opgenomen worden. Aanbeveling is om het geheel met minimaal 10 stuks M16 bouten te bevestigen. 

3. Pos. C West : Zie pos. C Oost 
4. Pos. A : Hier zijn geen extra bevestigings punten nodig. Indien gewenst kunnen er voor de zekerheid 4 stuks bouten M16 geplaatst 

worden. 
 

4 Bijlagen 
 

• Windlastberekeningen 
• Tekeningen Alara-Lukagro BV Posities A t/m C  
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