
TNO Bouw 1

Onderzoek bij TNO

Opdracht AI:

wat is de oorzaak ?



TNO Bouw 2

Methode van onderzoek
(zou een rechtzaak worden):  langs 2 wegen

Methodiek:
feiten

+

+                                              conclusie:      bezwijkscenario (1)

+

+

+

+         

mogelijke                                          - conclusie:     uitgesloten

oorzaken                                          +  

(62)                                             +

A

B



TNO Bouw 3

Deel onderzoeken   (A en B)

1 Ontwerp

2 Uitvoering

3 Materialen       

4 Gebruik

oorzaak: 1, 2, 3 of 4

: combinatie



TNO Bouw 4

Systeem steiger        

63m vloer

21m vloer

6m vloer

steiger /

werkvloeren

trog

base
11m vloer



TNO Bouw 5

Onderdelen    (belangrijkste)

staander

ligger

schoor

spindel

spindelpijp

koppeling



TNO Bouw 6

Hoe zag de steiger er

werkelijk uit ?       

waarneming:
• één tekening,

andere richting ontbreekt

• verschil tussen tekening 

en foto’s

besluit:
• afbeelding model

• rekenmodel ontwerp

• rekenmodel uitvoering



TNO Bouw 7

Computermodellen        

Ontwerp                                         Reconstructie uitvoering (TNO)



TNO Bouw 8

Computermodellen gebaseerd op:    1 tekening + foto’s

vraag OM:   Zag de ingestorte steiger er nu echt zo uit ?

Besluit: Controleren bij ontruiming

Ontruiming ketel op zodanige wijze:

• hoe was steiger echt geconstrueerd

• wat wordt er nog meer gevonden

• eventueel sporenonderzoek mogelijk is

• geen gegevens verloren gaan

• beoordeling achteraf mogelijk is

• beoordeling steigermateriaal

• hoeveelheid grit



TNO Bouw 9

Beeldvastlegging ontruiming  (NFI)

• Overall beeld met videocamera

• 4 Automatische digitale camera’s, 

opslag op laptop

• Server voor beeldopslag

• Labelmachines

• Digitale handcamera’s



TNO Bouw 10

Ontruiming vanaf hangbruggen



TNO Bouw 11

Ontruiming vanaf hangbruggen



TNO Bouw 12

Ontruiming vanaf hangbruggen



TNO Bouw 13

Ontruiming         (Hoe zag de steiger eruit voor de instorting)

(gewicht, materiaal, bijzondere zaken)

Fase 1:

bovenste

14 slagen

Fase 2:

rest boven

21m vloer

Fase 3:

onder de

21m vloer



TNO Bouw 14

Ontruiming   per fase verschillende aanpak

Fase 2

Fase 3

Fase 1



TNO Bouw 15

Verwerking waarnemingen

Conclusies

1. geen explosies, 

sabotage, ......

2. geen wijzigingen 

(“meubelen”)

3. geen onzekerheid 

mbt geometrie



TNO Bouw 16

Ontruiming in cijfers

• Ontruiming van bovenaf, werkend vanaf hangbruggen

• Tijdsduur:  ca 6 weken, vol continue

• Materiaal:  ca 180 ton (steigerdelen, planken, lampen C ) 

• Inzet AI:  ca 30 personen, 6000 uur

• Inzet aannemer:  ca 200 personen

• Beeld vastlegging:  350.000 foto’s



TNO Bouw 17

4 Gebruik    (+)
1. Gritbelasting 

• Hoeveelheid            (50   vs 83 ton)

• Verdeling                 (onderbouwing met AI)

• Zwaardere soort     (verrekend)

2. Schoonmaken               (verdeling)

3. Ventilatie                        (geen onderdruk)

4. Teveel personen, teveel grit

5. Explosies, Sabotage     (ontruiming)

6. “Meubelen”                    (ontruiming)



TNO Bouw 18

3 Materiaal    (NFI)                     (+)

Conform specificatie ?

Slipkracht koppelingen ?

Oorzaak gebroken onderdelen ?

Interpretatie alle NFI

rapporten door TNO

Conclusie:

Materiaal geen oorzaak



TNO Bouw 19

Deel onderzoeken   (A en B)

1 Ontwerp

2 Uitvoering

3 Materialen

4 Gebruik

oorzaak: 1, 2, 3 of 4

: combinatie



TNO Bouw 20

2  Uitvoering                                     (+)

waarnemingen

bij ontruiming

foto’s

geen oorzaak 

NFI

ontwerp 

tekening
model zoals

uitgevoerd

model

ontwerp

verschil

TNOkromme pijpen



TNO Bouw 21

Deel onderzoeken   (A en B)

1 Ontwerp

2 Uitvoering

3 Materialen

4 Gebruik

oorzaak: 1, 2, 3 of 4

: combinatie



TNO Bouw 22

1  Ontwerp                                (-)

waarnemingen

bij ontruiming

belastingen

γγγγ.eg + γγγγ.var (=100%)

analyse:   41%     

beoordeling 

ontwerp Albuko

hand-

berekening

beschrijving 

FEM model
model zoals

ontworpen

tekening + foto’s
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Bezwijken verklaren (model zoals uitgevoerd)

• Krachtsverdeling (L.E.)

• Stabiliteit (Euler)



TNO Bouw 24

Lineair elastisch – spindels 

• Nx koppeling < -9 kN (-.9E4N)

• Hoger belast dan 

toelaatbaar geacht



TNO Bouw 25

Krachtsverdeling  

berekende krachten            vs

sterkte van onderdelen (fabrikanten)

Conclusie:

• Staanders +     (niet overbelast)

• Liggers +

• Diagonalen +/-

• Spindels +

• Spindelpijpen +/-

• Koppelingen - (overbelast)

Onwaarschijnlijk dat onderdelen bezweken zijn
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Stabiliteit

• Lokaal      (1 onderdeel)

• Globaal    (veel onderdelen samen)



TNO Bouw 27

Stabiliteit – voorbeeld globaal

1 2 43
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Stabiliteit steiger

niet verankerd, niet geschoord

15 m x 10 m



TNO Bouw 29

Stabiliteit (Euler berekeningen)  

• Globale instabiliteit: schranken

• Eulerfactor = ca 1

Eulerfactor
• Ongevoelig > 10 (= geschoorde constructie)

• Redelijk gevoelig 5-10

• Erg gevoelig < 5
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Euler berekening - stabiliteit

Bovenaanzicht trog in model (19 m)



TNO Bouw 31

Bovenaanzicht trog tijdens ontruimingBovenaanzicht trog in model 

(19 m)

Instabiliteitvorm steiger

• Globale instabiliteit in trog

• en overbelasting van koppelingen



TNO Bouw 32

Oorzaak:

- onvolledig ontwerp (NZ richting)

- instabiliteit onder 21m vloer,

mogelijk vooraf gegaan bezwijken van koppelingen

waarnemingen

bij ontruiming

belastingen

eg + var (aanwezig)

oorzaak

(1) 

NFI

niet-oorzaken

(62)

beschrijving 

FEM model

AI

model zoals

uitgevoerd

ontwerp

uitvoering

materiaal

gebruik


