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Voorwoord 

Voorwoord 

In dit afstudeerverslag wordt zowel theoretisch als experimenteel onderzoek gedaan naar 
voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdof wringing. 
Het theoretische gedeelte richt zich op de theoretische achtergronden met betrekking tot 
dwarskracht erdof wringing en op de geldende voorschriften. 
In het experimentele gedeelte wordt de overdrachtslengte van de voorspanstrengen en de 
dwarskrachtcapaciteit van voorgespannen HSB-liggers geanalyseerd. 
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1 Samenvatting 

In dit afstudeerverslag wordt het theoretisch en experimenteel onderzoek naar het gedrag van 
voorgespannen HSB-liggers met een hoog beugelwapeningspercentage weergegeven. Doel 
van het onderzoek is: 

- het bepalen van de dwarskrachtcapaciteit bij een hoog beugelwapeningspercentage, 
- het bepalen van de wringcapaciteit en 
- het bepalen van de dwarskracht- en wringcapaciteit. 

Het verslag omvat de analyse, de voorbereiding en opzet van het gehele onderzoek. Gezien de 
omvang van het onderzoek is van het experimentele deel alleen het bepalen van de dwars- 
krachtcapaciteit onderdeel van de afstudeeropdracht. 

Het theoretische deel omvat: 
- Een beschouwing over de algemeen geldende leer van de mechanica en de toepasbaarheid 

op elementen van het materiaal beton. 
- Een vergelijking van de voorschriften, zoals opgenomen in: de VBC, Eurocode 2 en de 

CEB-FIP Modelcode 1990, inzake dwarskracht eníof wringing. 
- Een beschouwing van onderzoek op het gebied van dwarskracht edof wringing dat is 

uitgevoerd door derden. 

Het experimentele deel omvat: 
- Het vervaardigen van 12 identieke I-vormige voorgespannen HSB-liggers in de fabriek van 

Hurks Beton bv in Veldhoven. Afmetingen: hoog 500 mm, lang 4150 mm, met een gedeeld 
lijf van 2x45 mm waarin een beugelwapeningspercentage van 3.51% is toegepast opdat de 
capaciteit van de drukdiagonaal maatgevend zal zijn. 

- Het meten van rekken op het betonoppervlak met een pfender rekmeter om daaruit de 
overdrachtslengte te kunnen bepalen. 

- Het meten van de vervormingen van de ligger na het voorspannen. 
- Het meten van rekken in het lijf in drie richtingen om het gedrag van het lijf en de krachten 

in de diagonalen te kunnen analyseren. 
- Het uitvoeren van een asymmetrische driepuntsbuigproef op 3 liggers om de dwarskracht- 

capaciteit te kunnen bepalen. 
- Het uitvoeren van 1 wringproef om de wijze van belasten, de werking van de meetappara- 

tuur en het mechanisme te leren kennen. 

De volgende fase in het onderzoek is het bepalen van de wringcapaciteit van 3 liggers. 
Aan de hand van de geometrie van de balk is een wringtheorie afgeleid waarmee de invloed 
van de verhinderde welving inzichtelijk wordt gemaakt. 
De meetresultaten van de wringproeven zullen te zijner tijd als een onderzoeksrapport van de 
vakgroep BK0 gepubliceerd worden en vallen buiten het kader van dit afstuderen. 
Dit geldt ook voor de nog uit te voeren dwarskracht- en wringproeven. 
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Conclusies 2 

2 Conclusies 

Theoretische achtergronden m. b. t. dwarskracht en/of wringing 

De geldigheid van de lineair elastische mechanica blijft beperkt tot het ongescheurde gebied. 
Daarbuiten wordt zowel voor dwarskracht als wringing de hoeveelheid toe te passen beugel- 
en langswapening bepaald met de vakwerkanalogie. 

Voorschriften m. b. t. dwarskracht en/of wringing 

In de VBC, EUROCODE 2 en de CEB-FIP MODELCODE 1990 wordt de wapening voor 
dwarskracht en wringing berekend m.b.v. de vakwerkanalogie. Voor wringing wordt daarbij 
gebruik gemaakt van de wringtheorie die is afgeleid voor dunwandige gesloten doorsneden. 
Alleen voor wat betreft de aan te houden hellingshoek, 8, voor de drukdiagonalen, verschillen 
de voorschriften behoorlijk: 

VBC 

30" g 8 I 60" voor HSB geldt: 

waarin : 
k f is de getalwaarde van de karakteristieke kubusdruksterkte 

2 1.8 " 2 8 I 68.2 " zonder reductie van de langswapening (geen rekenregels voor HSB) 
26.6 " 8 g 63.4 " met reductie van de langswapening 

18.4" I 8 I 45 " (geidt ook voor HSB) 

Het blijkt dat de ondergrens in MC 90 zeer laag ligt. Over het algemeen beschouwt men 
0 = 30" als redelijke ondergrens. 

Berekening van de wringcapaciteit van de doorsnede 

In het lineair elastische gebied kan, m.b.v. de afgeleide formules voor wringing met verhin- 
derde welving, het gedrag van de balk goed worden beschreven. 
Als de balk scheurt moeten de wringstijfheid en de flens-buigstijfheid van de balk worden 
gereduceerd. In welke mate is echter moeilijk in te schatten. Het algehele gescheurde gedrag 
kan echter wel inzichtelijk worden gemaakt. 
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Conclusies 3 

Meetresultaten tijdens het vervaardigen van de balken 

De berekende opbuigingen zijn, in vergelijking met de gemeten opbuigingen, g roheg  een 
factor 1.4 kleiner. In de berekeningen wordt dan uitgegaan van de elasticiteitsmodulus die 
hoort bij de actuele kubusdruksterkte, als ware dit de 28-daagse kubusdruksterkte. De oorzaak 
voor dit verschil kan niet verklaard worden door de temperatuurverschillen tussen de boven- 
zijde en de onderzijde van de balk. 
De relatie van het jonge beton m.b.t. de rijpheid, de betondruksterkte, de E-modulus en de 
hoge spanningen kunnen mede een invloed hebben zodat verder onderzoek gewenst is. 

De overdrachtslengte van de voorspanstrengen is bepaald aan de hand van de gemeten rekken 
aan het betonoppervlak. Vanwege hebfeit dat de liggers in de fabriek naast de lopende produc- 
tie door eigen medewerkers van de TUE zijn vervaardigd kon soms niet in meerdere stappen 
worden afgelaten. 
Belangrijkste conclusie is dat de overdrachtslengte, l,, wordt beïnvloed door het aantal aflaat- 
stappen. Als de voorspanning, m.b.v. aflaatvijzels, in 5 stappen wordt afgelaten zijn de 
gevonden overdrachtslengten gemiddeld een factor 1.4 lager dan wanneer de voorspanning in 
1 stap wordt afgelaten. 

5 stappen 1, = 300 - 350 mm 
l stap 1, = 400 - 500 mm 
VBC 1, = 625 - 750 mm (ondergrens methode) 

Als alle gevonden waarden worden meegenomen geldt voor het gemiddelde: @ = 8.2 +l- 2. 
Doordat in CUR-aanbeveling 37 de basisverankeringslengte direct gekoppeld is aan de 
overdrachtslengte neemt met een toenemende betonkwaliteit de overdrachtslengte ook toe, dit 
is een enigszins rare ontwikkeling. 
Om echt zuiver de overdrachtslengte te kunnen bepalen zou er eigenlijk op de strengen zelf 
moeten worden gemeten, i.p.v. aan het betonoppervlak. 

Bepaling 28-daagse kubusdruksterkte 

De gemiddelde verhouding tussen de kubtisdri-~krterkte, bepaa!d rnidde!~ kiibiirren van 
100- 100.100 mm, en de kubusdruksterkte, bepaald middels kubussen van 150.1 50.1 50 mm, 
bedraagt: 

f',, ,,, = 0.993-f',, ,,, standaardahijking = 0.055 

Deze gemiddelde waarde is bepaald uit 11 verschillende storten waarbij per stort 3 kubussen 
van beide afmetingen zijn gedrukt. 
Ook in reeds uitgevoerd onderzoek wordt een omrekeningsfactor van 0.95 à 0.99 gevonden. 
De in NEN 5950 opgenomen omrekeningsfactor van 0.91 is voor HSB dan ook aan de lage 
kant. 
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Conclusies 4 

Dwarskrachtcapaciteit van de balken 

Uit de gemeten rekken in drie richtingen zijn de hoofddrukrichtingen bepaald. 
Het blijkt dat scheurvorming in het lijf optreedt bij een hellingshoek voor de drukdiagonalen 
van 25 à 30°, welke zich later instelt onder een hoek van 30 à 40". 
Ook in het gescheurde gebied blijft de tendens voor de verandering van de hellingshoek vrij 
goed overeenkomen met de lineair elastische berekeningen. 
De gevonden bovengrens voor de hellingshoek van de drukdiagonalen bedraagt ongeveer 40". 
De in CUR-aanbeveling 37 opgenomen ondergrens van 45", voor een B105 betonkwaliteit, is 
dus een veilige ondergrens. 
Deze ondergrens resulteert echter wel in meer toe te passen beugelwapening voor een B 105 
betonkwaliteit in vergelijking met een B65 betonkwaliteit. 
De experimenteel gevonden dwarskrachtcapaciteit bedraagt gemiddeld een factor 1.58 meer 
dan, rekenend met korteduur gemiddelde waarden, op grond van CUR-aanbeveling 37 mag 
worden verwacht. Als van alleen de VBC wordt uitgegaan is er nog sprake van een extra 
veiligheidsfactor van 1.29. Deze veiligheidsfactoren gelden voor het toegepaste hoge beugel- 
wapeningspercentage. 
Voor het uitgevoerde onderzoek zijn de in CUR-aanbeveling 37 opgenomen rekenregels dus 
niet nodig voor het verkrijgen van voldoende veiligheid. 

Vewolgonderzoek 

- Onderzoek m.b.t. de relatie tussen de rijpheid, de kubusdruksterkte en de elasticiteitsmodu- 
lus in het jonge gebied. 

- Uitvoeren en analyseren van wringproeven. 

- Uitvoeren en analyseren van dwarskracht- en wringproeven. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Inleiding 5 

3 Inleiding, probleem- en doelstelling 

3.1 Algemeen 

"Is High Performance Concrete (HPC) een gepasseerd station"? 
Dit was één van de thema's tijdens de conferentie 'BETONonderzoek & de praktijk' gehou- 
den op 29 mei 1997 te Arnhem. 
Één van de conclusies van deze conferentie is dat er ter versterking van de positie van HPC 
gestreeft moet worden naar minder beperkende regelgeving. 
Een andere conclusie, verwoord door W.R. Sitter in Cement nr. 6 van juni 1997, is dat de 
voordelen van HPC alleen daar tot hun recht komen waar hoge drukspanningen optreden. 
Het belang van deze conclusie wordt reeds lang onderkend. 
Hoge drukspanningen kunnen bijvoorbeeld optreden in de kolommen van hoogbouw, in de 
buigdrukzone of in de betondrukdiagonalen t.g.v. de belastingssituatie dwarskracht eníof 
wringing. 
Ten aanzien van de hoge druksterkte zijn er dus wel degelijk mogelijkheden voor HPC, 
mondiaal gezien zijn de 'High Rise Buildings' daar voorbeelden van. 
In het voor u liggende onderzoeksverslag wordt op kleinere schaal gebruik gemaakt van de 
hoge betondruksterkte. 
Dit onderzoek kan wellicht leiden tot het vergroten van de mogelijkheden voor HPC. 

3.2 Probleemstelling 

In het afstudeerverslag van Vossen [6] is onderzoek verricht naar het totaalgedrag van voorge- 
spannen elementen van Hoge Sterkte Beton (HSB). De aandachtspunten van zijn onderzoek 
waren met name: de sterkte ontwikkeling van HSB, de overdrachtslengte van de voorspan- 
strengen, de dwarskrachtcapaciteit bij lage (beuge1)wapeningspercentages en het krimp- en 
kruipgedrag. 
Als vervolg hierop zijn voor dit onderzoek de volgende onderzoeksvragen te formuleren: 
- wat is de overdrachtslengte van voorspanstrengen in HSB; 
- wat is de dwarskrachtcapaciteit van voorgespannen HSB-iiggers bij hoge 

(beuge1)wapeningspercentages. 

Verder is er tot op heden in Nederland geen onderzoek verricht naar de wringcapaciteit van 
(voorgespannen) elementen uitgevoerd in HSB. Ook de combinatie dwarskracht en wringing 
is niet onderzocht. 
Onderzoeksvragen die ten aanzien van deze aspecten voor voorgespannen HSB-liggers 
geformuleerd kunnen worden zijn: 
- wat is de wringcapaciteit; 
- wat is de dwarskracht- en wringcapaciteit, bij verschillende onderlinge verhoudingen van 

dwarskracht en wringing. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdof wringing 



Inleiding 6 

3.3 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoeksverslag kan als volgt worden samengevat: 

Een goede beschrijving geven van het gedrag van voorgespannen HSB-liggers inzake de: 
overdrachtslengte, dwarskrachtcapaciteit, wringcapaciteit en dwarskracht- en wringcapaciteit. 

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken worden eerst de theoretische achtergronden 
met betrekking tot deze materie bestudeerd. Vervolgens zullen de nationale en enkele interna- 
tionale voorschriften met elkaar worden vergeleken om een indruk te krijgen van de diverse 
benaderingswijzen die voor deze problematiek gehanteerd worden. In reeds door derden 
uitgevoerd onderzoek wordt daarna een goede indruk verkregen van de relevante aandachts- 
punten voor het op te zetten onderzoek aan de TUE. 
Vervolgens worden de liggers gedimensioneerd, waarna het vervaardigen plaatsvindt. 
Tijdens het vervaardigen zullen daarbij de relevante metingen worden uitgevoerd. 
Als laatste stap worden de liggers getest waarbij ook weer de nodige metingen zullen worden 
verricht. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Theoretische achterpronden 7 

4 Theoretische achtergronden 

4.1 Algemeen 

In hoofdstuk l van de bijlage zijn voor lineair elastisch materiaal gedrag de theoretische 
achtergronden m. b. t. dwarskracht en/of wringing opgenomen. Tevens wordt ingegaan op de 
vertaling van de theoretisch achtergronden naar het materiaal beton en de uitgangspunten 
voor het dimensioneren van de wapening. 
In de nu volgende paragrafen komen de krachtswerking in het overdrachtsgebied van de 
voorspanstrengen aan de orde en de daarvan afgeleide rekenmethoden. 

4.2 Aanhechting van voorspanstrengen aan het omhullende beton 

Bij de aanhechting van voorspanstrengen kan men de volgende deelbijdragen onderscheiden 
te weten [38]: 

- Haakweerstand tussen de cementsteen en de oneffenheden van het strengoppervlak. Deze 
starre verbinding wordt al bij zeer kleine verplaatsingen van de streng t.o.v. het omringen- 
de beton verbroken. (Ook wel aangeduid met initiële aanhechtspanning.) 

Vervolgens: 

- Wrijving tussen de streng en het beton. Daarbij wordt een deel van de hiervoor benodigde 
contactdruk veroorzaakt door verhardingskrimp. Maar hoofdzakelij k treedt er wrijving op 
door wigwerking t.g.v. de onregelmatige vorm van het glijdvlak. 

- Een andere bijdrage wordt geleverd door de onregelmatige doorsnedevorm van de streng- 
en. Bij 7-draads strengen is de diameter van de middendraad namelijk groter dan de diame- 
ter van de buitendraden. Deze diameter is groter om ervan verzekerd te zijn dat de klem- 
kracht op de 6 buitendraden ook wordt overgedragen op de middendraad. 
Bi,ikûmend voordeel van de grotere midden diameter is dat twee opeenvolgende sireng- 
doorsneden niet congruent zijn. Zie figuur 4.1. Bij dergelijke strengen treedt dus nog een 
extra wigwerking op waardoor de aanhechteigenschappen belangrijk toenemen. 

ruimte fussen ruimte tussen 
draad 1 en 2 draad B e n 3  

Figuur 4.1 : twee streng doorsneden op korte afstand van elkaar, bron [4 l] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht en/of wringing 



Theoretische achtergronden 8 

- Nog een ander klemmechanisme wordt veroorzaakt door het zgn. Hoyer effect. 
Zie figuur 4.2. Door het voorspannen van de strengen neemt de diameter af als gevolg van 
het Poisson effect. Als nu vervolgens de voorspanning wordt afgelaten zal de streng zijn 
oorspronkelijke vorm weer willen aannemen. Dit wordt echter tegengewerkt door het 
omhullende beton waardoor de streng zelf als het ware als een wig gaat werken. 
Als de spanning op de ingebetonneerde streng wordt opgevoerd doet zich het 
tegenovergestelde effect voor: de diameter wordt dan minder waardoor de mate van ver- 
ankering afneemt. 

Figuur 4.2: het Hoyer effect (Hoyer 1939), bron [33] 

4.3 Overdrachtslengte van de voorspanstrengen 

In het verankeringsgebied van voorspanstrengen moet men onderscheid maken tussen de: 
overdrachtslengte en de inleidingslengte, zie figuur 4.3. 
De overdrachtslengte is de lengte die nodig is om de voorspankracht op het beton over te 
dragen. 
De inleidingslengte is de lengte die nodig is alvorens er een lineaire spanningstoestand in het 
beton is opgetreden. 

Voorgespannen HSB-liggers beIast op dwarskracht edof wringing 



Theoretische aclitergronden 9 

Figuur 4.3: de overdrachtslengte 1, en de inleidingslengte l,, bron [50] 

Bij de berekening van de overdrachtslengte doet zich het probleem voor dat we de schuifspan- 
ningsverdeling tussen de strengen en het omhullende beton in het overdrachtsgebied niet 
kennen. 
Voor drie verschillende schuifspanningsverdelingen is in figuur 4.4 het karakteristieke voor- 
spanverloop weergegeven. 

Figuur 4.4: aanhechtspanningsverloop in relatie tot de voorspankracht 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Tl~eoretische achtergronden 1 O 

Door het pools onderzoeksinstituut 'Bistyp' is op grond van een groot aantal metingen de 
volgende empirische relatie voor de overdrachtslengte bepaald. Deze relatie wordt beschreven 
in onderzoek [4 1 1. 
Uitgangspunt in deze formule is dat de overdrachtslengte wordt gedefinieerd als de afstand 
waarover 95 % van de betonvervorming wordt opgebouwd. 

waarin: 

k, is een factor die afhangt van de groepering van de strengen 

k2 is een factor die afhangt van de betondekking 

k3 is een factor die afhangt van de verhouding tussen de aanvangsdrukspanning in het 
beton en de actuele betondruksterkte 

0k is de strengdiameter 
K karakteriseert de omstandigheden waarbij O'&" ,,, = 0.6 en de afstand 

tussen de strengen de betondekking groter is dan 50, 
de gemiddelde waarde van K = 10.5 

Opi is de aanvangsvoorspanning 
F,,, is de actuele betondruksterkte 

Voor k,, k, en k, zie figuur 4.5. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Tlzeoretisclze achteravonden 11 

O 
Fbl 

Figuur 4.5: de invloed van de coëfficiënten k,, k, en k,, bron [41] 

In onderzoek [40] wordt voor k, .k, -k,-1 0.5 - resp: 7, 10 en 13 aangehouden ter bepaling 
van de karakteristieke ondergrens, het gemiddelde en de karakteristieke bovengrens voor de 
overdrachtslengte. 
Op grond van de invloed van de factoren k,, k, en k, lijkt dit gerechtvaardigd. 

In de methode voor het berekenen van de overdrachtslengte uit de gemeten rekken aan het 
betonoppervlak wordt veelal de volgende relatie aangehouden: 

waarin: 
l,,,, is de afstand waarover 80% van de gemiddelde maximale betonrekken in de 

overdrachtszone worden opgebouwd (volgens [40]) 

Het twijfelachtige van deze methode is dat je de overdrachtslengte nu eigenlijk baseert op de 
"piek" rekken in je meetgebied. In onderzoek [40] wordt dan ook van de gemiddelde waarden 
uitgegaan. In figuur 4.6 is een voorbeeld van een dergelijke meting weergegeven. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht en/of wringing 
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pasitie [m] 

Figuur 4.6: gemeten betonvervormingen aan het oppervlak, bron [40] 

Afhankelijk van het aangehouden aanhechtspanningsverloop, T, wordt l,,,, bereikt na: 

T is constant; 1 ,,., = 0.80-1, 
T is lineair afnemend; l,,,, = 0.55.1, 

Voor de netgenoemde relatie (1) betekent dit: l,,,., = l , /  1.35 = 0.74.1, 
Daarbij ligt de aangenomen T verdeling dus ergens tussen een constante en een lineair afhe- 
mende verdeling in. 

4.4 Rentree van de strengen 

De rentree van de strengen, 6,, kan bepaald worden met behulp van figuur 4.7. 

Figuur 4.7: Staal- en betonrek direct na aflaten, bron [40] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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1 1 1 ge = opp. C + opp. B = -E .l + -(E -E .)l = -E 1 a Pit a PD P1 t a PO t 

met: a = OPP. (C + D) 

OPP. c 

Evenzo kan uit de gemeten rentree de overdrachtslengte bepaald worden. 
Daarbij moet voor a veelal een schatting worden gemaakt. 

4.5 Spanningen in de inleidingszone 

Doordat de voorspanning geconcentreerd wordt ingeleid ontstaat er in de inleidingszone van 
de betonconstructie een complexe spanningssituatie waarbij hoge drukspanningen optreden in 
de richting van de voorspanning en trekspanningen in de richting hier nagenoeg loodrecht op. 
In het geval van voorspannen met voorgerekt staal kan men de volgende trekspanningen 
onderscheiden, zie figuur 4.8. 

Figuur 4.8: trekspanningen in de inleidingszone, 
1 ringtrekspanningen, 2 primaire splijtspanningen en 3 kopsplijtspanningen, bron 1381 

Ringtrekspanningen 

lengevoige van de diverse aanhechtmechanismen wordt er een radiale drukspanning in het 
beton opgebouwd. Hierdoor ontstaan tangentiale trekspanningen (omtreksspanningen) op het 
omringende beton. 
Deze trekspanningen zijn het grootst t.p.v. de strengomtrek en nemen naar buiten toe snel af. 
Als deze trekspanningen nu de betontreksterkte overschrijden zal er (micro)scheurvorming 
optreden en neemt de aanhechtsterkte fors af. 
Scheurvorming t.g.v. ringtrekspanningen moet dan ook worden voorkomen. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 
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Dit kan door [41]: 
- De aanhechteigenschappen tussen het voorspanstaal en het beton niet te veel op te voeren, 

waardoor de overdrachtslengte toeneemt en dientengevolge de ringtrekspanningen afne- 
men. 

- De voorspanning geleidelijk op het beton over te dragen waardoor nadelige dynamische 
effecten worden voorkomen. 

- Een ondergrens aan de betondruksterkte (en daarmee indirect aan de treksterkte) te stellen 
ten tijde van het voorspannen. 

- Voldoende betondekking te kiezen en voldoende onderlinge strengafstand in acht te ne- 
men. 

In de VBC gelden ten aanzien van de:dekking: 

betondekking 2 30, als de h.o.h. afstand van de strengen 2 30, 
betondekking 2 40, als de h.o.h. afstand van de strengen < 30, 

Op grond van de bevindingen in onderzoek [40] wordt voor HSB een reductie van de beton- 
dekking met 0.50, toelaatbaar geacht: 

betondekking 2 2.50, als de h.o.h. afstand van de strengen 2 30, 
betondekking 2 3.50, als de h.o.h. afstand van de strengen < 3~~ 

Voor prefab elementen is in de VBC nog een reductie van de betondekking mogelijk, er wordt 
hier verder niet op ingegaan. 

Primaire splij tspanningen 

Dit soort trekspanningen ontstaan t.g.v. het uitwaaieren van de druktrajectorie waardoor 
loodrecht op deze richtingen trekspanningen ontstaan. In figuur 4.9 is en dergelijke situatie 
weergegeven voor nagespannen beton. 
De getrokken lijnen geven daarbij de hoofdtrekrichtingen weer. 
Voor het berekenen van de primaire spijtspanningen wordt uitgegaan van een imaginair 
symmetrisch prisma i41 j. De hoogte van dit prisma bedraagt H, = 2(%à) waarin een %a is de 
afstand van het zwaartepunt van de voorspanning tot de onderzijde van de balk. De lengte van 
het prisma, l,, wordt berekend uit: 

M.b.v de factor C wordt het verschil tussen nagespannen en voorgespannen beton tot uitdruk- 
king gebracht. Bij voorgespannen beton wordt de voorspankracht namelijk geleidelijk op het 
beton overgedragen, terwijl bij nagespannen beton de voorspankracht direct t.p.v. het kopein- 
de van de balk aangrijpt. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht en/of wringing 
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Voor nagespannen beton geldt dan ook dat 1, = O waaruit volgt: 1, = H,. 
Aangenomen wordt nu dat aan het einde van het prisma de betonspanning gelijkmatig is 
verdeeld, zie figuur 4.10. 

Figuur 4.9: primaire splijtspanningen in een nagespannen balk, bron[39] 

Figuur 4.10: schematisatie tot een imaginair symmetrisch prisma 

De maximale primaire splijttrekspanningen kunnen nu worden berekend m.b.v. de aanname 
dat er een parabolische spanningstoestand heerst over de lengte van het vervangingsprisma, 
zie figuur 4.10. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Kopsplij tspanningen 

Kopsplijtspanningen ontstaan door de excentrische inleiding van de voorspankracht. 
Deze spanningen ontstaan aan de kopzijde van de balken. Zie figuur 4.1 1. 
Een benaderingsmethode voor het berekenen van de kopsplijtspanningen is weer gebaseerd op 
een vervangingsprisma. 
Aan het einde van dit prisma wordt verondersteld dat er sprake is van een lineaire spannings- 
toestand. De lengte van het prisma komt dus overeen met de inleidingslengte, in figuur 4.1 1 
aangeduid met l,,,. 
Bij benadering wordt deze lengte gelijkgesteld aan: C-h met: 

waarin: 

h is de balkhoogte 

Figuur 4.1 1 :Vervanginsprisma voor het berekenen van de kopsplijtspanningen, bron [50] 

De hoegte vun het prismu 1~oIgt i?it de v~~r~/aa:::de dat e: geen scE,uihpar,n,ir,gtx m=gen 
optreden langs de lijn B-B. 
Zoals uit figuur 4.1 1 blijkt wordt ook hier weer een parabolische spanningsverdeling 
aangehouden ter berekening van de kopsplijtspanningen. 
Een onderschatting van de overdrachtlengte levert daarbij een overschatting van de kopsplijt- 
spanningen. 

Ter voorkoming van hoge primaire- enlof kopsplijtspanningen kunnen een aantal strengen 
over een bepaalde lengte worden onthecht. Hierdoor wordt een gelijkmatiger krachtsinleiding 
bevorderd en zal de grootte van de splijtspanningen afnemen. 
Indien de berekende splijtspanningen groter zijn dan de gemiddelde treksterkte van het beton 
moet de gehele splijtkracht door wapening worden opgenomen (VBC). 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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5 Voorschriften met betrekking tot dwarskracht enlof wringing 

5.1 Algemeen 

De bestudeerde voorschrijlen zijn de: VBC, Etirocode 2 en de CEB-FIP Modelcode 1990 
(MC 90). Er is daarbij gekeken naar de regelgeving op het gebied van dwarskracht en/of 
wringing. Een uitgebreide samenvatting van de diverse voorschriften is te vinden in hoofdstuk 
2 van de bijlage. 
In de volgende paragraaf wordt een korte vergelijking gemaakt tussen de voorschriften 
onderling en wordt de benaderingswijze besproken. Tevens komen bijzondere zaken in de 
regelgeving aan bod. 

5.2 Onderlinge vergelijking tussen de VBC, EC 2 en MC 90 

Allereerst moet worden opgemerkt dat in de VBC de beton sterkteklassen zijn gedefinieerd op 
basis van de karakteristieke kubusdruksterkte en in EC 2 en MC 90 op basis van de karakteris- 
tieke cilinderdruksterkte. Voor de omrekening van de kubusdruksterkte naar de cilinderdruk- 
sterkte geldt een omrekeningsfactor van = 0.85. 
Verder wordt in de VBC de capaciteit van een onderdeel gerelateerd aan de waarde van de 
schuifspanning. In EC 2 en MC 90 vindt een dergelijke omrekening niet plaats. 

Dwarskrachtcapaciteit van platen 

Hierbij gelden veelal empirisch gevonden relaties voor de betonterm. 
Voor alle drie de voorschnften is de opzet van de formules hetzelfde. De belangrijkste in- 
vloedsgrootheden zijn daarbij de betonkwaliteit, de hoeveelheid langswapening, een hoogte 
factor en de eventuele voorspanning. In MC 90 mag de dwarskracht in het geval van voorge- 
spannen beton worden gereduceerd met een factor waarmee de gebalanceerde belasting t.g.v. 
liet voorspansysteem tot uitdrukking wordt gebracht. In de VBC en EC 2 wordt de invloed 
van voorspanning middels de hierdoor aanwezige gemiddelde betondrukspanning, in de 

70-  
,L ,h,LLing meegenomen 

Dwarskrachtcapaciteit van balken 

Van een echt onderscheid tussen balken en platen is in de VBC en EC 2 geen sprake. MC 90 
maakt dit verschil echter wel. Daarbij valt op dat in MC 90 voor balken geen sprake is van een 
betonterm. 
De hoeveelheid toe te passen beugelwapening is in alle drie de voorschriften gebaseerd op de 
vakwerkanalogie. 
In de VBC blijft de betonterm daarbij aanwezig. In EC 2 blijft de betonterm behouden als 
volgens de standaardmethode gerekend wordt. Dit houdt in dat voor de hellingshoek van de 
drukdiagonalen 45 O moet worden aangehouden. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edo f  wringing 
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Als men vrij wil zijn in het kiezen van de deze hellingshoek vervalt de bijdrage van de beton- 
term in EC 2. Het optimaliseren van de dwarskrachtwapening gaat dus ten koste van de 
betonterm. 
De bovengrens voor de dwarskrachtcapaciteit is ook weer gebaseerd op de vakwerkanalogie, 
kleine verschillen ontstaan in de manier waarop de rekenwaarde van de bezwijkdruksterkte 
van de betondrukdiagonalen wordt geformuleerd. 

In MC 90 wordt tevens nog ingegaan op de actiekracht in de trekband die t.g.v. dwarskracht 
enlof buiging ontstaat. In de VBC en EC 2 wordt hieraan geacht te zijn voldaan met de 
detailleringsregels voor de langswapening. 

Aan te houden hellingshoeken voor (ie drukdiagonalen B 

VBC 

30" 2 8 I 60" voor HSB geldt: 

waarin : 
k, is de getalwaarde van de karakteristieke kubusdruksterkte 

2 1 .8 " 5 8 I 68.2 " zonder reductie van de langswapening (geen rekenregels voor HSB) 
26.6 O 2 0 2 63.4 " met reductie van de langswapening 

18.4" I 8 I 45 " (geldt ook voor HSB) 

De verschillen zijn hier toch vrij groot. Vooral de ondergrens in MC 90 ligt zeer laag. Over 
het algemeen beschouwt men 8 = 30" als redelijke ondergrens. 
XJ,.,.-UCD ... ,...A+ :- rvrn ..--L :-- 9 7  J--- --J --- ---- L---L-> 
v uuI L L Q U  WUIUL 111 L U J X - ~ ~ I I U C V C ~ I I I ~  3 1 UGLC U I I U G I ~ I G I I ~  I I U ~  G G I I ~  U ~ ~ G ~ L I U U G ~ U .  

Wringing 

In EC 2 en MC 90 wordt eerst ingegaan op de twee soorten wringing namelijk: evenwichts- 
wringing en compatibiliteitswringing. Ingeval van compatibiliteitswringing is daarbij veelal 
geen berekening voor de uiterste grenstoestand nodig. Veelal kan worden volstaan met een 
minimale wapening ter voorkoming van buitensporige scheurvorming. De VBC spreekt 
alleen van wringende momenten noodzakelij k voor het evenwicht. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 
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In de VBC en in MC 90 zijn randvoorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden als 
er geen wringwapening wordt toegepast. Als er wringwapening vereist is vervalt de beton- 
term. Op grond van de regelgeving in EC 2 is altijd wringwapening nodig. 
Wringwapening moet in alle de drie voorschriften bestaan uit gesloten beugels. 

Wringcapaciteit van balken en platen 

De formules voor het berekenen van de wringwapening zijn in de VBC weer gerelateerd aan 
de optredende rekenwaarde van de schuifspanning. 
De VBC, EC 2 en MC 90 behandelen alle doorsneden, uitgezonderd kokervonnige doorsne- 
den, als samengesteld uit 1 of meerdere rechthoekige deeldoorsneden. Het wringend moment 
wordt daarbij verdeeld over deze rechthoekige deeldoorsneden, overeenkomstig de verhou- 
ding van de afzonderlijke wringtraagheidsmomenten van de deeldoorsneden. Vervolgens 
komt het er principe op neer dat iedere afzonderlijke rechthoek als een equivalente kokerdoor- 
snede wordt beschouwd waarvoor de theorie van de dunwandige gesloten doorsnede geldig 
wordt geacht. 

In de VBC wordt de beugel- en langswapening voor een rechthoekige (dee1)doorsnede vervol- 
gens berekend door uit te gaan van het oppervlak ingesloten door de hartlijn van de beugelwa- 
pening. In EC 2 wordt voor dergelijke doorsneden eerst een equivalente wanddikte bepaald 
waarna de benodigde dwarskracht- en beugelwapening worden berekend door uit te gaan van 
het oppervlak ingesloten door de hartlijn van de bepaalde wanddikte. Kokervormige doorsne- 
den kunnen in EC 2, als de wanddikte voldoet, direct op deze wijze worden berekend. 

In de VBC geldt ook voor kokervormige doorsneden de theorie voor dunwandige gesloten 
doorsneden. De wapening wordt echter op een andere manier bepaald. Voor de lijven van de 
kokerdoorsnede geldt de vakwerkanalogie zoals die ook voor dwarskracht geldt en voor de 
flenzen de schijventheorie. Per wanddeel wordt eerst de aanwezige dwarskracht bepaald. 
M.b.v. schijventheorie, die voor de flenzen geldt, wordt wel langswapening berekend voor de 
opname van dwarskracht in de flens. M.b.v. de vakwerkanalogie, die voor de lijven geldt, 
wordt voor de opname van de dwarskracht geen langswapening berekend terwijl deze wel 
noodzakelijk is. Er blijkt echter dat men voor de lijven nu wel een betonterm in rekening kan 
brengen. 

OPM. Mijns inziens hapert er in de VBC dan ook iets aan de te volgen berekeningsmethode 
voor kokervormige doorsneden. 
Door gewoon de vakwerkanalogie aan te houden met inachtneming van de voor 
wringing benodigde additionele langswapening kan dit probleem worden opgelost. 

De uiterste wringcapaciteit wordt in de VBC, indirect m.b.v. schuifspanningen, en in EC 2 
bepaald uit de rekenwaarde voor de capaciteit van de drukdiagonalen. 
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In de MC 90 wordt voor kokervormige doorsneden en hiermee vergelijkbare rechthoekige 
(dee1)doorsneden voor zover nodig eerst de effectieve wanddikte bepaald waarna voor elk 
afzonderlijk wanddeel de dwarskracht t.g.v. wringing wordt berekend. Voor het ingesloten 
oppervlak wordt uitgegaan van het oppervlak bepaald door de hartlijnen van de effectieve 
wanddiktes. Voor ieder wanddeel kan nu de beugel- en langswapening m.b.v. de vakwerkana- 
logie worden berekend. De formulering is dusdanig opgezet dat direct de benodigde wapening 
t.g.v. wringing, buiging, axiale kracht en dwarskracht, per wanddeel kan worden bepaald. 
De uiterste capaciteit van de doorsnede t.g.v. de belastingssituatie wordt per wanddeel bere- 
kend uit de rekenwaarde voor de druksterkte van de betondrukdiagonalen. 
Hiermee is deze regelgeving het meest algemeen en compleet van opzet. 

Voor de aan te houden hellingshoeken van de drukdiagonalen gelden in alle drie de voor- 
schriften de begrenzingen die ook voor dwarskracht gelden, enkele kleine details buiten 
beschouwing gelaten. 

Wringing en dwarskracht in liggers 

Voor MC 90 is deze situatie net besproken. 
In de VBC geldt een vrij uitgebreid lineair superpositie beginsel voor de berekende schuif- 
spanningen t.g.v. dwarskracht en wringing. Er wordt daarbij rekening gehouden met de 
richting van de schuifspanningen. 
In EC 2 wordt een kwadratische sommatie formule aangehouden voor de verhouding tussen 
de rekenwaarde en de uiterste capaciteit van de doorsnede voor dwarskracht en wringing 
afzonderlijk. Dat de richtingen van de schuifspanningen t.g.v. dwarskracht en de richtingen 
van de schuifspanningen t.g.v. wringing maar aan 1 zijde van de balk overeenkomen wordt 
dus middels kwadrateren tot uitdrukking gebracht. 

Wringing gecombineerd met buiging en/of axiale effecten 

Voor MC 90 zie onder wringing. 
In EC 2 geldt een lineaire superpositie voor het berekenen van de benodigde langswapening 
voor wringing en buiging afzonderlijk. Indien de resulterende langskracht een drukkracht is, is 
geen extra langswapening vereist. in  buigdrukzones met hoge normaaicirukspanningen moet 
de berekende hoofddrukspanning t.g.v. buiging en wringing de in deze zone geldende reken- 
waarde voor de betondruksterkte niet overschrijden. 
In de VBC wordt deze belastingscombinatie niet besproken. 

Wringing met verhinderde welving 

Dat wringing met verhinderde welving kan optreden en afhankelijk van de situatie een kleine 
of grote invloed kan hebben, wordt in alle drie de voorschriften genoemd, maar daar blijft het 
dan ook bij. 
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OPM. M.b.t. wringing in de VBC, voor wat betreft de rekenwaarde van de schuifspanning, 
uitgezonderd kokervormige doorsneden. 

Het wringtraagheidsmoment, Iti, van de betreffende rechthoekige (dee1)doorsnede uit het totale 
profiel wordt in de VBC als volgt berekend: 

De factor (1-0.6b/h) is een correctiefactor voor de afmetingen van de doorsnede, de theorie is 
namelijk afgeleid van een oneindig brede (of hoge) strip. 
Tevens wordt het minimale weerstandsmoment tegen wringing van de beschouwde 
(dee1)doorsnede gegeven als: 

Als ik echter uit Iti het weerstandsmoment bereken kom ik tot het volgende: 

waarin: 
b is de kleinste dwarsafmeting van de doorsnede 
h is de grootste dwarsafmeting van de doorsnede 

Dat er in de formule geen b12 staat komt door de algemene afleiding van de wringformules 
voor rechthoekige doorsneden, zie bijlage pagina 5. 

Voor een vierkante doorsnede bedraagt de factor tussen haakjes 0.64. 
Hierdoor wordt, rekenend met de VBC, voor een vierkante doorsnede, de schuifspanning, 
z ,,,,, met een factor 1.56 onderschat. 
Veer E, = 2b wordt z,,,, met eer, factû: !.!O onderschat. 
Voor met name nagenoeg vierkante doorsneden dus een zeer grote afwijking, terwijl juist deze 
doorsneden geschikt zijn voor de opname van een wringend moment. 

De in de VBC opgenomen correctiefactoren, kV,,, bedragen dus: 1/(1+0.6b/h). 
Op pagina 5 van de bijlage worden de werkelijke correctiefactoren, k,, besproken en blijkt dat 
met de factor: k, = (1-0.63bh) de schuifspanningen worden overschat. 
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In de nu volgende tabel worden de werkelijke correctiefactoren, k,, vergeleken met de in de 
VBC gehanteerde correctiefactoren kV,,. 

Tabel 5.1 : correctiefactoren voor rechthoekige doorsneden 

Het blijkt dus dat, t.g.v. het verwaarlozen van de tweede term in de berekening van W, in 
combinatie met de gehanteerde benaderingsformule, kV,,, de schuifspanningen zeer goed 
worden benaderd. 
Dat in de VBC de tweede term in de berekening W, wordt verwaarloosd levert voor de schuif- 
spanning dus betere resultaten dan wanneer men met de gehele factor was blijven rekenen. 
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6 Onderzoek derden 

6.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van de bijlage worden m.b.t. de onderwerpen dwarskracht en/of wringing 
samenvattingen gegeven van het reeds uitgevoerde onderzoek op dit gebied. 
Een samenvatting van het door Stroband uitgevoerde onderzoek [l41 naar de dwarskrachtca- 
paciteit van HSB, is in deze paragraaf opgenomen. Dat onderzoek is namelijk voor wat betreft 
de bepaling van de dwarskrachtcapaciteit te vergelijken met dit onderzoek. 

In onderzoek [l41 dat is uitgevoerd in Delft zijn 5 gewapende HSB balken met I-vormige 
doorsnede getest op dwarskracht. 
f'cm = 115.8 N/mm2. 
h = 700 mm; b, = 90 mm. 
Variabelen in dit onderzoek zijn de hoeveelheid langs- en beugelwapening in de kwaliteit FeB 
500. Het beugelwapeningspercentage varieert van 0.36% tot 3.87% betrokken op de doorsne- 
de van het lijf. Doel van dit onderzoek is de toetsing, van de in CUR-aanbeveling 37 "Hoge 
sterkte beton" gegeven begrenzing, voor de toegelaten hoek 0 tussen de drukdiagonalen en de 
langsas van de balk. 
De balken zijn beproefd middels een asymmetrische driepuntsbuigproef. T.p.v. de grootste 
oplegreactie is aan de hoofdtrekwapening een stalen kopplaat gelast ter voorkoming van 
verankeringsbreuk. De resultaten van het onderzoek zijn in figuur 6.1 weergegeven. Op grond 
van de curve door de meetwaarden blijkt dat bij een beugelwapeningspercentage van 3.5 à 4% 
de bovengrens voor de bezwijkschuifspanning wordt bereikt. 

O 0,5 1 1,s 2 2,5 3 3,5 4 

Beugelwapeningspercentage [Oh] 

Figuur 6.1: dwarskrachtcapaciteit in relatie tot het beugelwapeningspercentage 
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Conclusies: 

- Voor alle balken traden eerst dwarskrachtscheuren op onder een hoek van 45 O met de 
langsas van de balk. 

- Bij het opvoeren van de belasting neemt de vorming van dwarskrachtscheuren toe, waarbij 
de helling van de scheuren op een gegeven moment afneemt en wel sterker naarmate het 
beugelwapeningspercentage hoger is. 

- Ook neemt de scheurafstand af bij een toenemend beugelwapeningspercentage. 
- Bij een laag beugelwapeningspercentage is er sprake van grote scheurwijdten. 
- Om een zo effectief mogelijke drukdiagonaal te hebben moeten de rekken loodrecht op 

deze richting worden beperkt. Dit stelt hoge eisen aan het beugelwapeningspercentage. 

Op grond van artikel [36] kunnen aanvullende conclusies uit artikel [l41 worden getrokken. 

- Bij een hoek O = 45 " is de experimenteel gevonden waarde voor de dwarskrachtsterkte 
groter dan de waarde die op grond van de VBC 1995 moet worden bereikt. De reductiefac- 
toren in CUR-aanbeveling 37 zijn dus niet noodzakelijk voor het verkrijgen van voldoende 
veiligheid. 

- Bij een hoek 8 = 30" is de experimenteel gevonden dwarskrachtsterkte onvoldoende bij 
lage beugelwapeningspercentages als gerekend wordt met de VBC 1995. 
Wordt gerekend met de reductiefactoren zoals opgenomen in CUR-aanbeveling 37, dan 
wordt het gebied van overschrijding sterk beperkt maar is er nog onvoldoende veiligheid 
bij beugelwapeningspercentages tot ca. 1.3 %. Het laten vervallen van de ondergrens voor 
O is dus niet verantwoord. 

OPM. Volgens mij is het niet correct de hellingshoek van de drukdiagonaal te berekenen uit 
driegemeten verplaatsingen/rekken die niet allemaal in hetzelfde punt zijn bepaald. 
Zie figuur 6.2. Tevens is de 0.2% rekgrens van de beugelwapening in het uitgevoerde 
onderzoek vrij hoog (620 N/mm2), dit is mede oorzaak voor de gevonden onvoldoen- 
de veiligheid m.b.t. de dwarskrachtsterkte voor 8 = 30". 

Figuur 6.2: (a) de uitvoering van de driehoekrnetingen[l4] ( b) principieel betere uitvoering 
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7 Opzet onderzoek TUE 

7.1 Algemeen 

Voor dit onderzoek wordt gestreefd naar dusdanig hoge (beuge1)wapeningspercentages dat 
bezwijken van de betondrukdiagonaal maatgevend zal zijn. In de VBC wordt een dergelijk 
bezwijken aangeduid met T,, waarmee de bovengrens voor de capaciteit van de 
drukdiagonalen wordt aangegeven. 
Allereerst is gekeken naar de bruikbaarheid van de doorsnedevorm zoals die door Vossen in 
zijn onderzoek [6] is gehanteerd. 
Het blijkt al snel dat een dergelijke T-vormige doorsnede niet geschikt is. 
Er zal dus naar een andere doorsnedevorm moeten worden gezocht. 
Voor de dimensionering van de proefstukken wordt in het vervolg uitgegaan van bovengrens 
beschouwingen. 

Uitgangspunten 

Betonkwaliteit : B105 
Voorspanstaal : Fep 1 8 6 0 , ~ ~  = 12.9 mm, A, = 100 mm2 
ka 1 
Betonstaal : FeB 500 
Overspanning : 1=7à7 .5h  
Aangrijpen dwarskracht : 2 a 2.5h vanuit de oplegging, 

asymmetrische driepuntsbuigproef 
Aangrijpen wringing : in het midden van de overspanning 

7.2 Globale dimensionering van de proefstukken 

In eerste instantie worden de proefstukken gedimensioneerd op dwarskracht en buiging. Het 
buigend moment is daarbij gelijk aan: (2 à 2.5h)mV. 
De dwarslu.achtcapaciîeiî wordt bepaald door de nuiiige hoogie en de (iijÍjiireedte van de 
doorsnede. 
Voor een B 105 betonkwaliteit moet verder nog een goede inschatting worden gemaakt van de 
bezwijksterkte van de betondrukdiagonalen. 

. In het uitgevoerde onderzoek in Delft, m.b.t. dwarskracht en HSB [14], is een maximale z 
gehaald van ongeveer 22.8 N/mm2. In CUR-rapport 93-7 'Hoge Sterkte Beton' [l91 wordt 
gesteld dat een T waarde van ten minste 0.17-f', kan worden bereikt. 
Uitgaande van de volgende formule zoals die staat weergegeven in MC 1990: 
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kan met: 
Z = 23 N/mm2 
z = 0.9.d 
0 = 30' 
f cm = 1 15 N/mm2 (gem. kubusdruksterkte) 

worden berekend dat: a = 0.5 1. 
M.a.w. de bezwijksterkte van de drukdiagonalen bedraagt in dit geval 0.51.fCm. 
Voor de dimensionering wordt in dit onderzoek uitgegaan van een bezwijksterkte van de 
drukdiagonalen van: 0.60.Fcm, waarbij voor FC, = 115 N/mm2 wordt aangehouden. 
De bezwijkdruksterkte bedraagt nu: 0.60-1 15 = 69 N/mm2. 
Daar uit deze eerste beschouwingen al blijkt dat de krachten behoorlijk groot zullen gaan 
worden, zal er naar gestreefd moeten worden de breedte van de doorsnede te minimaliseren. 
Het blijkt dus dat er een I-vormige doorsnede zal onstaan waarbij i.v.m. de uitvoering een 
minimale lijfdikte van 80 a 90 mm moet worden aangehouden. 
Voor wat betreft de hoogte van het profiel geldt dat: 

V = d.b;~ = 0.9h-b;t (d = 0.9h) 
M = V.2h = 1 .8h2-b;~ (uitgegaan van een puntlast op 2h vanuit de oplegging) 

Een verdubbeling van de profielhoogte resulteert aldus in een verdubbeling van de dwars- 
kracht V en een verviervoudiging van het buigend moment M. 
Bovenstaande overwegingen en de te leveren vijzelcapaciteit hebben geleid tot een profiel- 
hoogte, h, van 500 mm. 
De dwarskracht zal worden aangebracht op 2h vanuit de oplegging, hiermee wordt de getal- 
waarde van de dwarskracht gelijk aan de getalwaarde van het buigend moment. 
Voor wringing is een I-vormige doorsnede op zich niet aan te bevelen, hoewel flensbuiging 
een rol gaat spelen. 
Voor wringing liggen kokervonnige doorsneden voor de hand. Het zou dus logisch zijn de 
lijfdikte van de I-vormige doorsnede in tweeën te delen en de beide helften naar de buitenzijde 
van het profiel te verplaatsen waardoor een kokerprofiel wordt verkregen. De dwarskrachtca- 
paciteit zal hierdoor niet worden beïnvloed. 
T T ' &  r :- --LA-- 2-A 2- --.i : L _ : L  1.. . - - 1  3 - 1 -  . - 1  3 n. - 1 .  uirgdiigapuiiL ia GGIILCI U ~ L  ut; W I I I I ~ L ~ ~ ~ G I L C ~ L  wuruL Depaaiu als UUK ue Iiensouiging een rol 
zal spelen. Besloten is tot het in tweeën delen van de lijfdikte, waarbij tussen de beide lijfhelf- 
ten een vrije ruimte van 80 mm ontstaat. De totale lijfdikte bedraagt nu 90 mm en de beide 
lijven van het kokerprofiel zijn 45 mm dik. Als wordt uitgegaan van een beugeldiameter van 
10 mm bedraagt de betondekking 17.5 mm. Een lijfdikte van 45 mm is dan ook de minimale 
maat, waarin slechts enkele wapening kan worden toegepast. 
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7.3 Definitieve dimensionering van de doorsnede 

Overeenkomstig artikel 4.1.4.5 van de VBC mag er worden voorgespannen tot: 
api = 0.8fpu 2 f, 
Voor opheffing van de verliezen t.g.v: intrekking van de verankering, wrijving en elastische 
verkorting van het beton mag api worden verhoogd met een percentage van ten hoogste: 
80(fJfp, - 0.75) 12 
Voor Fep 1860 geldt: f, = 1450 N/rnm2; f,, = 1690 N/rnrn2. 

Hieruit volgt: 

api = 0.8-1690 = 13522 1450 N/mm2 en voor het percentage geldt: 
80(1450/1690 - 0.75) = 8.6 1 12% 

De maximale fabrieksvoorspanning, a,,, bedraagt dus: 1352.1 .O86 = 1469 N/mm2. 

Terzijde wordt opgemerkt dat, voor de in de VBC opgenomen voorspanstreng- en 
voorspandraadkwaliteiten, de gestelde bovengrenzen overbodig zijn. 

Met een geschatte hefboomsarm van 0.8. h = 0.8-500 = 400 mm, bedraagt de kracht in de 
buigtrek- en buigdrukzone: 93210.4 = 2330 kN. 

Uitgaande van 14 strengen, 0, = 12.9; A, = 100 mm2, onderin de balk bedraagt de spanning in 
de strengen: 

Met een geschatte profielbreedte van 450 mm, een bovenflensdikte van 95 mm, een prisma- 
druksterkte gelijk aan 0.8.Fc PI? een plrzhe~!v~rmig n-E diagram voor de buigd~dczo~e 
bedraagt de capaciteit van de buigdrukzone: 

De capaciteit van de buigdrukzone moet dus voldoende zijn. 

De rek in de voorspanstrengen bedraagt dan: =: 3.(0.9.500-95)/95+5.5 = 15.3 %O, de aangeno- 
men spanning in de voorspanstrengen zal dus worden gehaald. (Voor de breukstuik van het 
beton is 3%0 en voor de aanvangsrek in de strengen is 5.5%0 aangenomen.) 
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Met de aangenomen profielbreedte kan nu een indeling voor het strengenpatroon worden 
gemaakt. M.b.v. het programma Span, het rekenprogramma van Spanbeton, zijn vervolgens 
diverse varianten doorgerekend, vooral ter bepaling van de aanvangsdruk- en aanvangstrek- 
spanningen in de doorsnede. 

Voor wat betreft de aanvangsdrukspanningen, geldt in de VBC (artikel 8.1.7) het volgen- 
de: 

f bt is 0.6-f ,,, 
F,,, is de karakteristieke kubusdrbksterkte ten tijde van het voorspannen 

Voor de bepaling van atbi mag ervan worden uitgegaan dat het beton trekspanningen kan 
opnemen ter grootte van de gemiddelde buigtreksterkte, f,,. De uiteindelijke profieldoorsnede 
is weergegeven in figuur 7.1. 

L 41  L 46 L 46 ,, 45 L 47 L 47 L 45 1, 46 f, 46 t, 41 L 
gezamenlijk zw tpn t .  p e r  laag 

e voorgespannen s t r e n g e n  

eventuee l  bovenst reng 

Figuur 7.1 : de profieldoorsnede voor de uit te voeren proeven 

P- r) 
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7.4 Berekening van de aanvangsspanningen in het voorspanstaal en het beton 

Voor de fabrieksspanning in de 14 onderstrengen wordt daarbij uitgegaan van: a,, = 1450 
N/mm2. 
De aanvangsvoorspanning kan berekend worden door uit te gaan van de samengestelde 
doorsnede. Bij excentrische voorspanning en meerdere lagen voorspanstrengen kan daarbij 
een (kleine) afwijking ontstaan als van het gezamenlijke zwaartepunt van de voorspanstreng- 
en wordt uitgegaan. De afname van de voorspanning is dan namelijk niet in alle strengen 
gelijk, waardoor een verschuiving van het zwaartepunt van de strengen optreedt. 
In dit onderzoek worden de aanvangsvoorspanningen dan ook berekend door uit te gaan van 
de verlengingen en verkortingen die t.p.v. de strengen ontstaan. 
Zie figuur 7.2. 

Figuur 7.2: principe voor het berekenen van de aanvangsspanningen 

Als de voorspankracht F,, wordt afgelaten, zullen de strengen ieder afzonderlijk willen 
verkorten met al,,. Er ontstaat dus nu een lengte verschil al,, tussen het beton en de strengen. 
Dit verschil zal vanwege de aanhechting tussen beton en streng moeten worden opgeheven 
door een verkorting van het beton, al,, en een verlenging van de voorspanstreng, al,. 
Dit geldt zowel voor de strengen A,, als voor de strengen 4 , .  Uit figuur 7.2 blijkt al dat de 
afname van de voorspanning in de beide lagen strengen niet gelijk is. Voor streng 4, geldt in 
dit geval een spanningsverhoging. 
Voor het berekenen van de aanvangsvoorspankrachten wordt nu gebruik gemaakt van de 
volgende drie vergelijkingen: 

alp3 + alb3 = alpo (het teken volgt uit de berekening) 
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Op deze manier kunnen de aanvangsvoorspankrachten in het voorspanstaal worden berekend, 
zie pagina 92 van de bijlage. 

Voorgaande beschouwingen maken duidelijk dat de aanvangsvoorspankracht in het voorspan- 
staal gelijk is aan de aanvangsvoorspankracht in het beton. 
(horizontaal evenwicht) 
Dit betekent dat voor de berekening van de aanvangsspanningen in het beton moet worden 
uitgegaan van de zuivere betondoorsnede en dus niet van de samengestelde doorsnede. 
Pas als de voorspanning is afgelaten en er sprake is van uitwendige belasting kan m.i. met de 
samengestelde doorsnede worden gerekend. 

Aanvangsvoorspanningen berekend voor de situatie met 14 onderstrengen, spannen bij een 
karakteristieke betondruksterkte van 65 N/mm2. 

Fpo l = 1305 KN Fpil =1156KN F,,, / F,,, = 88.6% 
Fpo2 = 725 KN F,,, = 654 KN F,,, 1 F,,, = 90.2% 

Betonspanningen uitgaande van de netto betondoorsnede: 

Obo = -35.4 N/mrn2 a,, = +7.0 N/mm2 

Het eigengewicht is in deze berekeningen verwaarloosd, deze situatie geeft namelijk in de 
spanfase het spanningsverloop nabij de opleggingen het beste weer omdat de betontrekspan- 
ningen aan de bovenzijde van de balk maatgevend kunnen zijn. 
Omdat de betontrekspanning in de spanfase 7 N/mm2 bedraagt, wordt nu bovenin de balk 1 
streng voorgespannen tot hetzelfde voorspannivo als de onderstrengen. 

Aanvangsvoorspanningen berekend voor de situatie met 14 onderstrengen en 1 bovenstreng, 
spannen bij een karakteristieke kubusdruksterkte van 65 N/mm2, zie pagina 93 van de bijlage. 

Fpo l = 1305 KN F,,, = 1157KN Fpil / F,,, = 88.7% 
Fpo2 = 725 KN F,,, = 654 KN F,,, / F,,, = 90.2% 
q305  = 145KN F P" .- = 146 K-N (145.5) F p13 . - / F  p03 - = IQQ.Ay/, 

F,,,,, = 1957 KN 

Betonspanningen uitgaande van de netto betondoorsnede: 

Obo = -34.7 N/mm2 a,, = +3.9 N/mm2 

Overeenkomstig de VBC en CUR-aanbeveling 37 mag er van worden uitgegaan dat het beton 
trekspanningen kan opnemen ter grootte van de gemiddelde buigtreksterkte, f,,; 

fbrep = 0.7(3+0.02f',3 = 0.7(3+0.02.65) = 3 N/mm2 (langeduur) 
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fb = f,,,, / 1.4 = 311.4 = 2.15 N/mm2 f,, = 2'fb = 2.2.15 = 4.3 N/mm2 

Op grond van deze beschouwingen wordt besloten dat er I streng bovenin de balk en 14 
strengen onderin de balk zullen worden voorgespannen. 
Tevens blijkt uit de verschillende percentages, F,,, 1 F,,,, dat er een kleine verschuiving van het 
zwaartepunt van de voorspanstrengen optreedt. 
Het gezamenlijke zwaartepunt lag op 87.1 mm vanaf de onderzijde van de balk en ligt, voor 
de situatie met 1 bovenstreng, nu op 90.4 mm vanaf de onderzijde van de balk. 

7.5 Berekening benodigde beugelwapening voor dwarskracht 

In de berekening van de beugelwapening wordt de invloed van de gemiddelde betondrukspan- 
ning in de richting van de drukdiagonalen t.g.v. de voorspanning meegenomen. 
Deze betondrukspanning in de richting van de drukdiagonalen bedraagt, zie figuur 7.3: 

- ard - Fpi tot 

Abn(l +tan28) 

Figuur 7.3: gemiddelde betondrukspanning in de richting van de drukdiagonaal 

Met: 

Fpi  tot = 1957 kN 
&n = 126000 mm2; pagina 106 van de bijlage - - 

8 = 30" 

bedraagt O', = 1 1.6 N/mm2. 

V,,, = b,-z.cos0-sine-(0.6f C-(5',J - 
V,,, = 90. 0.8~500~cos30~sin30~(0.6~115-11 .6)-10-3 = 895 kN. 

De benodigde beugelwapening bedraagt dan, per mm' balk: 
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Dit betekent voor 012: s,, = 2.1 1312.97 = 76 mm, voor 010: s,,, = 2-7912.97 = 53 mm. 

Gekozen wordt voor 0 10-50 mm: A,, = 3.16 mm2/mm1. 
Omdat er gerekend is met f,, kan ervan worden uitgegaan dat er nog sprake is van een reserve- 
factor van: 5001435 = 1.15. 
De beugelcapaciteit bedraagt dan dus: V,,, = 3.1612.97.1.15-895 = 1095 kN. 

t = VJ(b;d) = 1095000/(90.440) = 27.7 N/mm2, de beugelcapaciteit wordt dan ook 
toereikend geacht. 

In figuur 7.4 is de beugelvorm weergegeven. De beugelwapening is opgebouwd uit halve 
beugels die vervolgens d.m.v. hechtlassen zijn samengesteld tot hele beugels. 

l 

+ voorgespannen s t r e n g e n  12.9 mm @ 

Figuur 7.4: balkdoorsnede en beugeiwapening 
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Het bezwijkrnoment wordt bepaald door voor de spanning in het voorspanstaal uit te gaan van 
f,,. De geschatte hoogte van de betondrukzone bedraagt: 

De berekening voor x, is daarbij gebaseerd op een paraboolvormig a-E diagram en een 
korteduur druksterkte van: 0.8.f, = 0.8-1 15 = 92 N/mm2. 

Het bezwijkrnoment van de doorsnede bedraagt hiermee: 

Als reserve is dan nog aanwezig een factor: 186011 690 = 1.1. Daar de beschouwingen alle- 
maal de bovengrens behandelen, wordt de momentcapaciteit voldoende geacht. 

Uitgaande van een aanvangsdrukspanning onderin de balk van 34.7 N/mm2 en geschatte 
korteduur buigtreksterkte van 7 N/mm2 zal de doorsnede scheuren bij een moment, MR, van: 

MR = Wi-o- (obo+fbr) = 1 786.9.104(34.7+7).1 = 745 kNm (Wi-, pagina 108 bijlage) 

Omdat ten tijde van het testen de drukspanning onderin de balk minder is, vanwege voorspan- 
verliezen door krimp en kruip, zal MR afnemen. Tevens kan worden uitgegaan van een 
bezwijkdwarskracht van rond de 900 kN waardoor een evengroot buigend moment zal ont- 
staan. Tijdens het testen van de balken zullen dan ook buigtrekscheuren ontstaan. 
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7.7 Berekening van de afschuiving tussen lijf en flens 

Het model voor een dergelijke afschuiving is weergegeven in figuur 7.5. 

(c) 

Figuur 7.5: afschuiving tussen lijf en flens, 
(a) bovenflens, (b) zij-aanzicht lijf, (c) onderflens; bron [26] 

De benodigde hoeveelheid dwarswapening per eenheid van lengte kan daarbij overeenkomstig 
MC 90 worden berekend met onderstaande formule: 

A,, 2 ~F.tanû~/(f,,.ax) 

waann: 

AF is de verandering in de axiale langskracht over de beschouwde lengte 
tan0, is 0.5 in de drukzone, 0.8 in de trekzone 

cd is de rekenwaarde van de vloeispanning van de dwarswapening 
AX is de beschouwde lengte waarover AF werkt 

In de berekening wordt uitgegaan van een druk- en trekkracht ter grootte van: f,, ,,-A, = 

1860.1400 = 2604000 N en een constante verdeling van deze kracht over de breedte van de 
flenzen. 
Alleen het gedeelte van de flens buiten het lijf, 140 mm, wordt in beschouwing genomen. De 
kritieke lengte wordt geschat op: 2h + 100 = 1100 mm. (Een overstek voorbij de oplegging 
van 100 mm.) 
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Voor de bovenflens geldt dan: 

A,, 2 140/450~2604000~0.5/(435~1100) = 0.85 mm2/mm1 

Voor de onderflens geldt dan: 

A,, 2 140/450~2604000~0.8/(435~1100) = 1.36 mm2/mm' 

Er is aanwezig: A,, = 3.16 mm2/mm1 

7.8 Berekening van de splijtspanningen 

Volgens de VBC en CUR aanbeveling 37 geldt: 

De hieruit volgende rekenwaarden wijken sterk af van de bevindingen gedaan in het afstudeer- 
verslag van P. Vossen (1, = 200-225mm) [6]. 
1, wordt derhalve geschat op 300 mm; onderschatten van de overdrachtslengte betekent 
overschatten van de splijtspanningen. 

Primaire splijtspann ingen 

Voor de achterliggende theorie wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit verslag. 
Uitgaande van een vervangingsprisma met lengte l,. 

l, = C-H, 

waarin: 

Hb = 2-%a 
%a is de afstand van het zwaartepunt van de voorspanning tot de onderziide van de balk 

Het zwaartepunt van de voorspanning ligt op: (40.1-F,,, + 96.2-Fpi2)/(Fpil + Fpi2) 
(40.1-1 157+96.2.654)/1811 = 60.4 mm. 
In deze berekening wordt alleen de invloed van de onderstrengen meegenomen wat in princi- 
pe ongunstig is. 

C = (1+(0.6.1,/~,)~)" = (1+(0.6.300/2.60.4)2)'/' = 1.79 

1, = 1.79-2.60.4 = 21 6 mm. 

Volgens de theorie is er aan het einde van I, sprake van een gelijkmatig verdeelde spannings- 
toestand. 
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Het zwaartepunt van deze spanningstoestand ligt dan op 57.1 mm vanaf de onderzijde van de 
balk; er is sprake van een I-vormige balkdoorsnede. Zie figuur 7.6. 
Hieruit volgt: 

Volgens de VBC mag ervan worden uitgegaan dat het beton trekspanningen kan opnemen ter 
grootte van de gemiddelde trekspanning, f,,; f,, = 2'fb. 
Ten tijde van het spannen bedraagt f,, = 2.2.15 = 4.3 N/mm2. (Spannen bij een karakteristieke 
druksterkte van 65 N/mm2.> 
Het beton zou deze primaire splijttrekspanningen dus moeten kunnen opnemen; er is ter 
plaatse ook beugelwapening aanwezig, 0 10-50 mm. 

Figuur 7.6: vewangingsprisma ter bepaling van de primaire splijtspanningen 

Kopsplijtspann ingen 

C = (1+(0.6-l,/h)2)" = (1+(0.6-300/500)2)" = 1.06 
lsPl = C-h = 1.06.500 = 530 mm 
In figuur 7.7 is de spanningstoestand direct na het spannen weergegeven. 

Figuur 7.7: aanvangsspanningen in het beton 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht en/of wringing 
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Nu moet de plek worden gevonden waar de schuifspanningen nul zijn. 
De kracht in de trekzone bedraagt: 3.9.450-50.512 +l45543 = 443 13+145543 = 189856 N. 
Na enig rekenwerk wordt er een benodigde hoogte in het drukgebied van 184 mm gevonden 
waarmee de trekkracht gecompenseerd kan worden. 
Het moment dat er nu, t.g.v. deze krachten, t.o.v. de nullijn ontstaat bedraagt: 

Hieruit volgt: 

Een dergelijke kopsplijtspanning kan niet door het beton worden opgenomen. Voor de gehele 
kopsplijtkracht van 77.0 kN dient dan ook splijtwapening, zo dicht mogelijk bij het kopeinde 
van de balk, te worden aangebracht. 

Aspl > 770001435 > 177 mm2 

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat een aantal strengen over een bepaalde lengte 
worden onthecht. Onthechten over ongeveer 100 mm heeft weinig zin; onthechten over 
grotere lengtes is echter niet aan te bevelen daar er nog voldoende verankeringscapaciteit van 
de strengen moet overblijven voor de opname van de langskracht, volgend uit de vakwerkana- 
logie voor dwarskracht. 
Ook kan de dikte van het lijf t.p.v. de kopeinden worden vergroot. Om dan aan de veilige kant 
te zitten moet de lijfdikte worden verviervoudigd. Tevens kunnen dan spanningsconcentraties 
optreden t.p.v. de overgang van de verschillende lijfdiktes. 

Als oplossing voor de opname van de kopsplijtspanningen wordt daarom gekozen voor een 
verdubbeling van de lijfdikte over 150 mm en het aanbrengen van twee extra haarspelden 
t.p.v. de balkkop. Zie figuur 7.8. 

Het verlagen van de voorspanxing is geen ~ p t i ~  in &ZP pr&!pm&k. 
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Figuur 7.8: uitvoering kopeinden van de balk 

Verankeringsbreuk 

Ter voorkoming van verankeringsbreuk ter plaatse van de oplegging, zal er voldoende over- 
stek voorbij de oplegging aanwezig moeten zijn. 
Uitgaande van een dwarskrachtcapaciteit van 895 kN en een hoek 0 van 30" bedraagt de 
actiekracht op de trekband: 8951tan30 = 1550 kN. 
Uit het onderzoek van Vossen [6] blijkt dat een aanhechtspanning van 13 N/mm2 gehaald kan 
worden alvorens er daadwerkelijk slip optreedt. 
Hieruit volgt een benodigd overstek van: 
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7.9 Berekening van de wringcapaciteit van de doorsnede 

Omdat de wringing in het midden van de overspanning wordt aangebracht is er geen sprake 
van zuivere wringing, maar van wringing met verhinderde welving. Het midden is dan name- 
lijk het symmetrie vlak, waardoor de vrij welving nul wordt. Dit betekent dat er flensbuiging 
ontstaat, zie bijlage pagina 6. 

De formule: 

kan worden gebruikt om het aandeel van de flensbuiging in rekening te brengen. 
Van essentieel belang is nu het formuleren van de juiste randvoorwaarden. Hierbij speelt de 
uitvoering van de oplegging een belangrijke rol, blijft het kopeinde van de balk vlak of zal er 
t.g.v. wringing vlakverdraaiing optreden. M.a.w. is er sprake van een balkoverstek voorbij de 
oplegging, van een hamerstuk of van een inklemming. 
Als het kopeinde van de balk vlak blijft geldt: t.p.v. x = L dqldx = 0. 
Als het kopeinde van de balk niet vlak blijft (de flenzen verdraaien t.o.v. elkaar) geldt: 
t.p.v. x = L dqldx + O 

X = O komt overeen met het midden van de balk 
X = L komt overeen met de oplegging van de balk, L is dus de halve balklengte 

In mijn geval is er sprake van een overstek voorbij de gaffeloplegging en een verdikking van 
het lijf, zie figuur 7.9. 

Figuur 7.9: horizontale doorsnede over het lijf t.p.v. de oplegging 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 
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Als er scheurvorming optreedt bij een schuifspanning van 5 N/mm2, in het vlak tussen flens 
en lijf, bedraagt de afschuifkracht: 

en het flensmoment: 

M,,, ,,,, = 107-(0.161) = 17.3 kNm 

Als de bezwijkschuifspanning 20 N/mm2 bedraagt volgt hieruit voor de afschuifkracht: 

en het flensmoment: 

M,,, ,,,, = 428-(0.161) = 68.8 kNm 

De vraag is echter in hoeverre een dergelijk flensmoment nog kan worden opgenomen als er 
voorbij de oplegging sprake is van scheurvorming; hierdoor neemt de stijaieid van het over- 
stek namelijk af en dientengevolge het flensmoment. 

In het ongescheurde stadium kan er echter van worden uitgegaan dat dit overstek te be- 
schouwen is als een inklemming, omdat de vervormingen verwaarloosbaar zijn. 

Vandaar dat ik voor wringing twee grensgevallen heb bekeken namelijk: 
1 t.p.v. x = L dq/dx = O 
2 t.p.v. x = L dq/dx + O 

Grensgeval 1 t.p.v. x = L dqldx = 0: 

t.p.v. x = O dqldx = 0 (vanwege symmetrie) 
4 L.p. -. -. n - - T L Ûq/ûn = cals iï&~enaliilig ~eschuu-w-dj 
t.p.v. x = L q = O (de oplegging verdraait niet) 

Tevens geldt vanwege de inklemmingen t.p.v. x = O en x = L dat: 
M,,,, = O voor x = Ll2, waaruit volgt: d2q/dx2 = O voor X = LI2 

Uit: 
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kunnen met de randvoorwaarden zoals net gegeven de volgende formules worden afgeleid. 

met: 
E1,h 

(3) invullen in (l) levert: 

I.p.v. (3) invullen in (1) kan ook de d3q/dx3 van (2) worden bepaald. 

(4) integreren levert (randvoonvaarde M,,,, = O voor x = L/2) 

I.p.v. (4) integreren kan ook de d2q/dx2 van (2) worden bepaald. 

(4) differentiëren levert de Q-last als zijnde de krachtsoverdracht tussen flens en koker: 

I.p.v. (4) differentiëren kan ook de d4q/dx4 van (2) worden bepaald. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Kanttekeningen: 

De evt. invloed van verhinderde kokenvelving is niet meegenomen. Uit onderzoek [44] 
blijkt echter dat in een vierkante kokerdoorsnede geen welving optreedt. 

Het wringtraagheidsmoment van de doorsnede is bepaald m.b.v. de kringintegraal (dun- 
wandige doorsneden) en alleen de koker is meegenomen in de berekening. 
De theorie voor een dunwandige doorsnede betekent echter niets anders dan dat de schuif- 
spanning over de wanddikte constant is. Deze schuifspanning is namelijk nagenoeg con- 
stant doordat de helling van de raaklijn, van het in gedachten opgeblazen membraan over 
de doorsnede, constant is over de dunne wanddikte. Voor de grotere wanddikten is deze 
raaklijn niet meer constant en zal de schuifspanning aan het buiten oppervlak groter zijn 
dan aan het binnen oppervlak. Dit betekent dat het zwaartepunt van de schuifstroom niet 
meer in het midden van de wanddikte ligt maar meer naar het buiten oppervlak toe. 
Hierdoor neemt als het ware het ingesloten oppervlak toe. Door in de berekening uit te 
gaan van het midden van de wanddikte worden de hoekverdraaiingen dus enigszins over- 
schat. 

De wringstijfheid van de afstaande flensdelen wordt verwaarloosd. 

Deze formules gelden voor de ongescheurde situatie. 

De bijbehorende grafieken , la  t/m 5a, zijn getekend voor T = I kNm en vanafpagina 95 in de 
bijlage opgenomen. 
De grafiekwaarden kunnen dus met een factor worden vermenigvuldigd ter verkrijging van 
gegevens voor een ander wringend moment. 

Daarbij gelden de volgende waarden: 

E', = 40000 N/mm2 
1, = 1/12.95.4503 = 72141.104 mm4 
I,, = 4.(436.6-125)2/(125.2/63.4+436.6.2/45) = 5. 1.108 mm4 (kringintegraal) 
G = c 'd2.4 ìq/ -2 

h = 500-95/2-8012 = 412 mm (de hefboomsarm tussen de flenzen, voor flensbuiging) 
L = 1800 mm 

Om een indicatie te hebben voor de gescheurde situatie: 
reductiefactor I, = 0.50 
reductiefactor I, = 0.25 
(T.g.v. scheurvorming neemt de wringstijfheid namelijk sterker af dan de buigstijfheid.) 
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Grensgeval 2 t.p.v. x = L dcpldx + O 

t.p.v. x = O dcpldx = O (vanwege symmetrie) 
t.p.v. x = L cp = O (de oplegging verdraait niet) 
Tevens geldt: 
M,,,, = O voor x = L, waaruit volgt: d2cp/dx2 = O voor x = L 

Uit: 

kunnen met de randvoorwaarden zoals net gegeven de volgende formules worden afgeleid. 

met: 

(8) invullen in (1) levert: 

I.p.v. (8) invullen in (1) kan ook de d3cp/dx3 van (7) worden bepaald. 

(9) integreren levert: 
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I.p.v. (9) integreren kan ook de d2q/dx2 van (7) worden bepaald. 

(9) differentiëren levert de Q-last als zijnde de krachtsoverdracht tussen koker en flens: 

I.p.v. (9) differentiëren kan ook de d4q/dx4 van (7) worden bepaald. 

Kanttekeningen: 

Dezelfde kanttekeningen als bij de vorige situatie. 

De bijbehorende grafieken, l b  t/m 5b, zijn getekend voor T = l kNm en vanafpagina 100 in 
de bijlage opgenomen. 
De grafiekwaarden kunnen dus met een factor worden vermenigvuldigd ter verkrijging van 
gegevens voor een ander wringend moment. 

Zoals reeds genoemd, wordt, voor het berekenen van de wringcapaciteit, uitgegaan van de 
theorie zoals die voor dunwandige gesloten doorsneden geldt. 
Als eerste benadering mag t,, overeenkomstig MC 90, gelijk worden gesteld aan de 
werkelijke wanddikte als deze minder is dan N u ,  of aan t,, = N u  als de werkelijke wanddikte 
groter is dan t,, 

waarin: 
te, is de effectieve wanddikte 
U is de buitenomtrek van de doorsnede 
A is het oppervlak ingesloten door u 

De berekening wordt zo uitgevoerd dat alle wringing door de kokervormige doorsnede zal 
worden opgenomen en dat in de flenzen alleen flensbuiging optreedt. 
Er wordt dur? ook gerekend met een uib~~endige k=ke:uLheting vafi 170.500 mm. 

t,,= N u :  170~500/(2~500+2~170)= 63.4 mm 

Voor de lijven geldt: t,,= 45 mm, z i= 500-63.4 = 436.6 mm. 
Voor de flenzen geldt: t,,= 63.4 mm, zi = 170-45 = 125 mm. 

waarin: 
zi is de h.o.h. afstand van de wanddelen in het kokerprofiel 
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Capaciteit van deflenzen voorflensbuiging 

In de bovenflens zit vooralsnog 1 voorspanstreng in het midden van de breedte. 
Om de bovenflens ook na scheurvorming effectief te laten zijn voor wat betreft flensbuiging 
moet er dus langswapening in de bovenflens worden aangebracht. 
Gerekend wordt met het oppervlak van de flenzen buiten de kokervormige doorsnede. Zie 
figuur 7.10. 

Figuur 7.10: bovenaanzicht van de bovenflens 

Het oppervlak van een flensdeel bedraagt: =: 140.95 mm. 
Uitgaande van een paraboolvormig a-E diagram over de hoogte van dit oppervlak en een 
korteduur druksterkte van 0.8-f ,, kan de capaciteit van de buigdrukzone berekend worden als: 

N',, = 0.67.0.8-1 15-140-95 = 820 kN 

Hiervoor is in de buigtrekzone van de bovenflens benodigd aan langswapening: 

A, ben. = 8200001500 = 1640 mm2 (gerekend met f,,,) 
A; ben. = 82000011 860 = 441 mm2 (gerekend met f,.,) 

Redelijkerwijs zijn er drie niet voorgespannen strengen, 012.9, in de flensdelen te plaatsen 
zodat: A, = 3.100 = 300 mm2. 
De positie van deze strengen is weergegeven in figuur 7.11. 
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41 L 46 L 46 L 45 L 47 L 47 L 45 i 46 L 46 L 41 r 

voorgespannen s t rengen  

@ 'niet '  voorgespannen s t rengen  

Figuur 7.1 1: extra strengen t.b.v. de flensbuiging 

De uiterste moment capaciteit van de bovenflens kan nu berekend worden. 
Ter bepaling van de inwendige hefboomsarm moet eerst de hoogte van de drukzone worden 
L,..-,.lr,.- a .  
UGI GRGIIU. 

X = A; f,, ,,, l(a.0.8-f'; h, ) = 

300~1860/(0.67~0.8~115~95) = 95 mm N', =N, = 300.1860 = 558 kN 

Het zwaartepunt van de drie strengen ligt op: 
(3 1 + 71 + 101)/3 = 68 mm vanaf de zijkant van de flens. 

De inwendige hefboomsarm bedraagt dan: 
z = (450-68-3/í.95) = 346 mm 

M,,,,, = N',.z = 558-0.346 = 193 kNm 
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Scheurmoment bovenflens tengevolge van flensbuiging 

Dit scheurmoment zal worden berekend uitgaande van de aanvangsspanningen in de boven- 
flens en een buigtreksterkte van 7 N/mm2. 
De aanvangsspanningen over de balkhoogte zijn weergegeven in figuur 7.12. 

Figuur 7.12: aanvangsvoorspamingen in het beton 

In hoeverre de buigtrekspanning aan de bovenzijde van de bovenflens het scheurmoment zal 
beïnvloeden is onduidelijk, in het ongunstigste geval zal de bovenflens scheuren bij een 
flensmoment van: 

(Naar alle waarschijnlijkheid zal er een zekere herverdeling optreden in het spanningsverloop 
waardoor het scheurmomenî iets hoger uitvalt.) 

Het wringend moment bedraagt dan, u!s grafiek 2a =p pagina 95 van de bijlage werdt 
aangehouden: 

Als grafiek 2b op pagina 101 van de bijlage wordt aangehouden, bedraagt het wringend 
moment: 

In het ongescheurde stadium zit er dus nog weinig verschil in beide benaderingen. 
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Scheurmoment onderflens tengevolge van flensbuiging 

Dit scheurmoment zal worden berekend uitgaande van de aanvangsspanningen in de onder- 
flens en een buigtreksterkte van 7 N/mm2. 
De aanvangsspanning over de balkhoogte is weergegeven in figuur 7.12. 

De ongunstigste situatie treedt op t.p.v. de bovenzijde van de onderflens omdat hier de aan- 
vangsvoorspanning het laagst is, het scheurmoment van de onderflens bedraagt dan: 

(Naar alle waarschijnlijkheid zal er een zekere herverdeling optreden in het spanningsverloop 
waardoor het scheurmoment iets hoger uitvalt.) 

Als de onderflens scheurt t.g.v. flensbuiging is er ter plaatse van de opleggingen al geruime 
tijd sprake van scheurvorming. 
Daarom wordt, ter berekening van het wringend moment, grensgeval 2 met bijbehorende 
grafieken l b  t/m 5b aangehouden. Het werkelijke wringend moment zal zich nu tussen de 
gescheurde en de ongescheurde situatie bevinden; de hele profieldoorsnede is namelijk 
gescheurd behalve de onderflens. 
Voor het wringend moment, T, geldt dan: 
95.411.81 1 I T I 95.411.300 = 52.7 I T I 73.4 kNm 

Deze wringende momenten zijn bepaald m.b.v. grafiek 2b op pagina 101 van de bijlage. 

Schetirmoment koker t.p.v. de bovenjlens voor wringing 

In figuur 7.13a is de cirkel van Mohr voor de bovenflens weergegeven. 

T =((5-3.9/2)2-(3 .9-3 .9/2)2)" = 2.4 N/mm2 
De invloed van de trekspanningen die t.g.v. flensbuiging ontstaan worden verwaarloosd, 
enerzijds omdat deze spanningen t.p.v. het flensmidden gering zijn en anderzijds omdat het 
manimâle wïiïìgeïìd mûmeïìt iïì het kûkerijrûfiel ïìiei sâmenvâ:i met het manimâle fieiismo- 
ment. 

De schuifstroom bedraagt dan: .r;-t,, = 2.4.63.4 = 152 Nlmm'. (constant) 
T, ,,, = z-t,, z,,,; z,,, -2 = (1 52.125.436.6)-2 = 16.6 kNm. (bijdrage flenzen en lijven gelijk) 

De hoek die de scheur aan het betonoppervlak met de balkas maakt bedraagt 65 O .  

Deze hoek zal echter minder worden daar de trekspanningen in hoogterichting van de door- 
snede verminderen en overgaan in druk. Daar zou de hoek dus kleiner moeten worden dan 
45 O .  Naar alle waarschijnlijkheid zal de werkelijke hoek die deze scheuren t.p.v. de boven- 
flens met de langsas van de balk maken ergens tussen de 65 en 45 " liggen. 
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Schetirmonzent koker t.p.v. de onderflens voor wringing 

In figuur 7.13b is de cirkel van Mohr voor de onderflens weergegeven. 

'-h trek 

Figuur 7.13: (a) cirkel van Mohr t.p.v. bovenflens (b) cirkel van Mohr t.p.v. onderflens 

r =((5+34.7/2)2-(34.7-34.7/2)2)" = 14.0 N/mm2 
De invloed van de trekspanningen die t.g.v. flensbuiging ontstaan worden verwaarloosd, 
enerzijds omdat deze spanningen t.p.v. het flensmidden gering zijn en anderzijds omdat het 
maximale wringend moment in het kokerprofiel niet samenvalt met het maximale flensmo- 
ment. 

De schuifstroom bedraagt dan: ~ t , ,  = 14.0-63.4 = 888 Nlmm'. (constant) 
TR ,,, = r-t,, z,,,; z,,, -2 = (888.1 25-436.6)-2 = 96.2 kNm. (bijdrage flenzen en lijven gelij k) 

De hoek die deze scheur, t.p.v. de onderflens, theoretisch met de balkas maakt bedraagt 19.5 O .  

In de berekening is uitgegaan van de drukspanning die aan de onderzijde van de balk aanwe- 
zig is. Hier is namelijk de schuifspanning het grootst en m.i. zullen de scheuren ook aan het 
oppervlak ontstaan. 

Berekening van de uiterste wringcapaciteit van de kokerdoorsnede 

Allereerst wordt gekeken naar de wringcapaciteit van de kokerdoorsnede alleen. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de betondrukdiagonalen maatgevend zijn. 
In MC 90 zijn hiervoor onderstaande formules gegeven: 

F,,, = VSdi/sinûi 
F ~ w i  = f , , t , ~ ~ c o s ~ ~  (capaciteit drukdiagonaal) 
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De onbekenden zijn: f,, en cosei. De waarde f,, is in MC 1990 voor dwarskracht en wring- 
ing gelijk. De drukspanning in de drukdiagonaal is bij dwarskracht echter uniform verdeeld 
over de doorsnede, terwijl bij wringing de spanning ter plaatse van het betonoppervlak het 
grootst is. 

In de berekening voor FRWi wordt voor f,., 0.6.f', = 69 N/mm2 (bovengrens) en voor e i ,  30" 
aangehouden. Dit zijn dezelfde uitgangspunten als bij dwarskracht. 

T.g.v. de voorspanning is de resterende sterkte van de drukdiagonaal (69-1 1.6)= 57.4 N/mm2 

1 1.6 N/mm2 is de component van de gemiddelde voorspanning in de richting van de drukdia- 
gonaal. 

FRWi = 57.4.45-436.6-~0~30.10-~ = 977 KN (per lijf) 

De schuifstroom bedraagt nu: 

en de dwarskracht in de ide wand bedraagt dan: 

waarin: 

7ti is de schuifspanning t.g.v. wringing 
te, is de effectieve wanddikte van de ide wand 
A,, is het oppervlak omsloten door de hartlijnen van de wanddiktes 
Zi is de afstand tussen de snijpunten van de hartlijnen van de aangrenzende wanden met 

de ide wand 
6 is een coëfficiënt: gereiateerci aan het verioop van de schuifspanningsstroom in de 

hoeken van de doorsnede 
6 = 1 voor een ronde doorsnede 
6 = 1 .O - 0.25bx/by voor een rechthoekige doorsnede met a h .  b, en b,; b, > b, 
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Wat is nu de uiterste wringcapaciteit van de totale doorsnede? 

T.g.v. buigtrekscheuren in de bovenflens, die ontstaan bij een wringend moment tussen de 7 
en 8 kNm, neemt de buigstijfheid van de bovenflens af. In de onderflens zullen pas buigtrek- 
scheuren ontstaan bij een wringend moment tussen de 57 en 73 M m .  
Nadat de bovenflens is gescheurd t.g.v. flensbuiging zullen ook vrij snel in de bovenflens 
scheuren ontstaan t.g.v. kokenvringing. Vervolgens scheurt het lijf van de kokerdoorsnede, 
beginnend dicht bij de bovenflens. 
Als laatste scheurt de koker ter plaatse van de onderflens bij een wringend moment van 
ongeveer 96 kNm. 
De getallen bij de wringende momenten zijn met name bedoeld ter indicatie, belangrijker is 
het te weten hoe het scheurenpatroon.zich ontwikkelt. 

Er kan over gediscussieerd worden hoe de stijfheden zich verhouden tijdens het ontstaan van 
scheurvorming op de diverse plaatsen in de doorsnede. 

Enkele opmerkingen: 

- De wringstijfheid en buigstijfheid nemen steeds verder af bij het vergroten van het wring- 
end moment. 

- Door scheurvorming t.g.v. kokenvringing, t.p.v. de flenzen, zal de buigstijfheid van de 
flenzen nadelig worden beïnvloed. 

- Het precieze aandeel van de wringing en de flensbuiging in de opname van het wringend 
moment is moeilijk in te schatten doordat de stijfheidsverhoudingen veranderen en niet 
precies bekend zijn. 

- In de berekeningen is uitgegaan van de aanvangsvoorspanningen, deze spanningen zullen 
door krimp en kruip afnemen waardoor scheurvorming iets eerder in de drukzone en iets 
later in de trekzone zal optreden. 

Uitgangspunten voor de verdere berekening: 

T, kokenvringing = 1 14 kNm 
M, flensbuiging = IS>? kNril 

Nu moet nog het maximaal op te nemen wringend moment worden bepaald, dit geschiedt ald 
hand van grafiek l a en grafiek l b  op pagina 95 en 100 van de bijlage. 

Grafiek la. 

Het maximale aandeel kokenvringing in de opname van het totale wringend moment bedraagt 
voor de gescheurde situatie: 0.44. Het maximaal door de doorsnede op te nemen wringend 
moment bedraagt dan: 1 1510.44 = 26 1 m m .  
Het is echter niet mogelijk dat de oplegging het hierbij behorende flensmoment kan opnemen. 
Dit betekent namelijk een buigend moment van (zie grafiek 2a): 261-1.5 = 390 kNm. 
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T.p.v. de oplegging zullen tussen de flenzen dan ook scheuren ontstaan in het lijf. (dwarsaf- 
schuiving van het lijf) 
Zie ook pagina 39. 

Grafiek lb. 

Het maximale aandeel kokenvringing in de opname van het totale wringend moment bedraagt 
voor de gescheurde situatie: 0.82. Het maximaal door de doorsnede op te nemen wringend 
moment bedraagt dan: 11 510.82 = 140 kNm. 

Het maximale flensmoment bedraagt dan, als de gescheurde situatie van grafiek 2b wordt 
aangehouden: 1.8-140 = 25-2 kNm. (De capaciteit bedraagt 193 kNm.) 

Als nu de buigstijfheid van de flenzen afneemt, t.p.v. het maximum buigend moment, ten 
opzichte van de wringstijfheid van de kokerdoorsnede kan er op een gegeven moment toch 
weer een evenwichtssituatie ontstaan. Daarbij zal de kokerdoorsnede dus meer wringend 
moment moeten opnemen op die plek waar het flensmoment het grootst is. 
Er zal dus een zekere herverdeling optreden. 
Nogmaals zij vermeld dat het maximale buigend moment in de flens niet samenvalt met het 
maximale wringend moment in de kokerdoorsnede, waardoor herverdeling wordt vergemak- 
kelijkt. 

Uit bovenstaande beschouwingen kan de conclusie worden getrokken dat een wringend 
moment van 140 kNm wellicht een ondergrens is. 

Het totale aan te brengen wringend moment bedraagt: 2.140 = 280 kNm. 
(Beide opleggingen nemen namelijk de helft op.) 

Met een geschatte hefboomsarm, h, van 412 mm, bedraagt de horizontale kracht t.p.v. de 
opleggingen:Vd = 140 1 0.412 = 340 kN 
(De aanwezige beugelwapening. kan deze dwarskracht opnemen.) 

Omdat het zwaartepunt van de voorspanning zich in de onderflens bevindt, wordt gesteld dat 
er in de bovenflens geen bijdrage van een axiale drukkracht is. 

ttitefi = VSdi 1 zi = 4980001436.6 = 1141 N/mrn2 (schuifstroom is constant) 

VSdi in de flenzen = ztitefi zi = 1 141.125.1 0" = 143 kN (per flens) (2) 

Vsdi in de lijven = 498 kN (per lijf) zie (1) op pagina 50 
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Axiale kracht in de bovenflens 

F~ii = NSdi + VSdicotOi (trek is positief) 

F ~ d i  = Asifyd Apifpyd,net 

waarin: 

fPyd,,,, is de restcapaciteit van de voorspanstrengen 

Voor 0, wordt 45 O aangehouden. 
F~ii = O +(498.cot45/2)-2 + 143.cot45 = 641 kN (axiale kracht in lijven en bovenflens) 

Voor de opname van deze langskracht worden in de bovenflens 4 niet voorgespannen strengen 
012.9 geplaatst; tevens wordt de restcapaciteit van de reeds aanwezige bovenstreng benut. 

De doorsnede voorzien van alle langswapening is in figuur 7.14 weergegeven. 

L 41 L 46 L 46 L 45 L 4 7  L 4 7  L 4 5  L 46 I, 46 L 41 L 

e voorgespannen s t r e n g e n  

'n iet '  voorgespannen s t r e n g e n  

Figuur 7.14: overzicht van alle langswapening in de doorsnede 
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Axiale kracht in de onderflens 

F~ii = NSdi + Vsd,cotûi (trek is positief) 
= Asifyd + Apifpyd,net 

Drukkracht in de flensdelen, t.g.v. de voorspanning: 
(28.5+34.7)/2-80.140 = 354 kN 
-23.5.65.14012 = 107kN+ 
Totaal per flensdeel: =461 kN (3) 

Resterende drukkracht in de kokerdoorsnede t.p.v. de onderflens: 
F,, ,,, - 2.461 = 1957-2.461 -= 1035 kN 

Gesteld is namelijk dat er in de bovenflens geen bijdrage is van de drukkracht t.g.v. de voor- 
spanning. 

Met a,,, = Fpil/Apl = l1574221900 = 1286 N/mm2 en (4) 
api2 = Fpi2/Ap2 = 6452491500 = 1308 N/mm2 (5) 

volgt hieruit: 

ei = 30" is de aangehouden hellingshoek van de drukdiagonalen in de onderflens. 

FRdi is gebaseerd op de restcapaciteit van de strengen die zich binnen de kokerdoorsnede 
bevinden. 

Voor het onderflensmoment van 193 kNm (gelijk aan het maximaal opneembare flensmoment 
in de bovenflens) en een hefboomsarm, berekend op pagina 46, van 346 mm, moet een 
addiîiuileie trek- en dru&-achî \ran iP,3/û.34ó = 558 Hq worden 

Voor de buigtrekzone t.p.v. de onderflens geldt: 

F,,, = -46 10) +558 = 97 kN (trek) 
F,, = ((1690-1286~4~)~3~100+((1690-1308~5~)~1~100))~10" = 162 kN 
(Daarbij zijn de strengen buiten de kokerdoorsnede in rekening gebracht.) 

Voor de buigdrukzone in de onderflenzen geldt: 
F,,, = 558 kN (additionele drukkracht) 
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Uitgaande van een gemiddelde drukspanning in de onderflens van: (34.7+28.5)/2 = 3 1.6 
N/mm2, en een gemiddelde flensbreedte van ongeveer 100 mm bedraagt: 

F,, =: 0.67-(0.8.115-31.6).140.100 = 567 kN 
(Uitgaande van een gemiddeld betonoppervlak van de flenzen buiten het kokerprofiel.) 

De capaciteit van de buigdrukzone in de flenzen wordt voldoende geacht. 

Trek in de dwarskrachtwapening 

waarin: 
A,,, is het oppervlak van de beugel, enkelsnedig in een massieve doorsnede. In een holle 

doorsnede dubbelsnedig als er aan de binnenzijde en buitenzijde van de wanddikte 
dwarskrachtwapening zit. 

Voor de lijven geldt: 

ASwi = 498000(')l(500.cot35.436.6) = 1.32 mm2/mm' (voor fyd is f,,,, aangehouden) 

30" is een schatting voor de hoek die de drukdiagonalen met de langsas van de balk 
maken, in de lijven heerst een oplopende drukspanning van boven naar beneden. 

Aanwezig: 0 10-50 A,= 1.58 mm2/rnrn' 

Bovenflens: 

Voor de bovenflens geldt in de berekening Oi = 45 " waaruit volgt: 

Aanwezig: 0 10-50, A,=2.1.58 = 3.16 mm2/mrn'. (Er is namelijk sprake van dubbelsnedige 
wapening.) 

Voor de onderflens geldt dat €li =30° dus de beugelwapening is ruim voldoende. 
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Berekening van de verdraaiing van de balk in het bezwijkstadiurn 

Ter bepaling van de grootste verdraaiing van de balk kan de gescheurde relatie, van grafiek 5b 
op pagina 103 van de bijlage, worden aangehouden. 

cp = waarde(grafiek Sb)-T/I,;G = 4220.140-1 06/(5. 1.1 08.40000/2.4) = 0.0695 rad 

Horizontale verplaatsing hoekpunt balk t.p.v. midden overspanning: 0.0695-250 = 17.4 mm. 
Verticale verplaatsing hoekpunt balk t.p.v. midden overspanning: 0.0695-225 = 15.6 mm. 
Deze waarden zijn berekend m.b.v. de aangenomen reducties in stijfheden. In het bezwijksta- 
dium van de balk zouden deze reducties wel eens groter kunnen zijn waardoor de verdraaiing- 
en toenemen. 

Als wordt gerekend met de formule: 

bedraagt de hoekverdraaiing cp: 

140.106.1 800/(0.25-5. 1.108.40000/2.4) = 0.1 185 rad. (0.1 18510.0695 = 1.71) 

waarin: 
0.25 de reductie in wringstijfheid t.g.v. scheurvonning tot uitdrukking brengt 

De invloed van de flenzen is daarbij verwaarloosd; er wordt dus alleen met de kokervormige 
doorsnede gerekend. 
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7.1 0 Proefopstelling 

De proefopstelling wordt opgebouwd uit HE 300B profielen zoals die in het lab van de TUE 
aanwezig zijn. De sterkte van deze profielen is echter behoorlijk gereduceerd vanwege de 
aanwezige gaten en de reductie in flensdikte t.g.v. het vlakken van de profielen. 
De lengte van de profielen is een veelvoud van 300 mm, met een maximum van 3300 mm. 
Zonder hulpstukken en koppelingen is dan een maximale h.o.h. afstand van de opleggingen 
mogelijk van: 3300 + 2.150 = 3600 mm. De liggers worden dan tussen de kolommen ge- 
plaatst. 
I.v.m. de grote krachten zullen de profielen niet gekoppeld worden. De h.o.h. afstand van de 
balk opleggingen bedragen dan ook 3600 mm. 
De dwarskracht grijpt aan op 1000 mm vanuit het hart van de oplegging en het wringend 
moment op 1800 mm vanuit het hart van de oplegging, overeenkomend met het midden van 
de overspanning. 
Voor het leveren van de benodigde vijzelcapaciteit worden twee 100 tons vijzels ingezet. 
Voor het aanbrengen van het wringend moment worden twee excentrisch geplaatste 30 tons 
trekvijzels gekozen. De h.o.h. afstand van deze vijzels bedraagt 1500 mm. 
Omdat het niet mogelijk is de proefopstelling aan de vloerconstructie te verankeren zal de 
proefopstelling in zichzelf stabiel moeten zijn. 
Daardoor moeten de koppen van de proefopstelling als een momentvast geheel worden 
uitgevoerd. Alle verbindingen zijn gerealiseerd met bouten M24 10.9. De proefopstelling is 
weergegeven op pagina 193 en 194 van de bijlage. 
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8 Vervaardigen van de balken 

8.1 Algemeen 

In eerste instantie was het de bedoeling de balken in het lab van de TUE te maken. Het 
grootste probleem dat zich hierbij voordeed was het storten van ca. 600 liter beton. Daarvoor 
moet 4 keer beton worden gedraaid, waardoor je een behoorlijke tijd aan het storten bent. Ook 
de hoge voorspankrachten vormden een obstakel. De voorspanning moet namelijk via een 
frame worden aangebracht omdat er niets aan de vloer mag worden bevestigd. 
Om aan deze problemen te ontkomen is in overleg met Hurks beton bv te Veldhoven besloten 
de balken daar te maken. . 

8.2 Materiaaleigenschappen 

Betonmengsel 

Uitgaande van een B 105 betonkwaliteit is door Hurks beton de volgende mengselsamenstel- 
ling bepaald, gebaseerd op het mengsel gebruikt in het onderzoek van Vossen [6]. 

Tabel 8.1 : mengselsamenstelling 

Grondstoffen per m3 beton 

Zand 0-4 mm 

Gebroken grind 5- 1 1 mm 

Gebroken grind 8- 16 mm 

Cement Anneliese CEM 1 52.5 R 

Water (wcf = 0.28) 

Silica slurry (50% is water) 

Superplastificeerder FM 95 1 
(3% van het cementgewicht) 

Bovenstaande mengselsamenstelling gaat uit van de droge toeslagstoffen. 
De toe te voegen hoeveelheid water is gecorrigeerd voor het water aanwezig in de silica 
slurry. 

Hoeveelheid [kg] 

762 

743 

353 

475 

107 

52.25 

14.25 
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Voorspanstrengen Fep 1860 

Het was de bedoeling voor drie voorspanstrengen het o-E diagram te bepalen. Uit deze 
diagrammen kan echter niet de elasticiteitsmodulus van de strengen worden herleid. Dit komt 
doordat de Ivdt's de rotatie van de streng om zijn langsas als een schijnbare rek meten. T.g.v. 
de kracht willen de buitendraden namelijk torderen waardoor ze langer worden. 

Om deze reden en omdat breuk van de strengen iedere keer t.p.v. een klemkop ontstond is ook 
van 3 middendraden het a-E diagram bepaald, deze diagrammen zijn weergegeven op pagina 
132 en 133 van de bijlage. 
De hieruit bepaalde gemiddelde E-modulus van de drie strengen bedraagt: 2 10371 N/rnrn2. 
(s = 205 3 N/mm2) 

Tevens is m.b.v. een micrometer met een meetnauwkeurigheid van 0.01 mm de gemiddelde 
diameter van de middendraad t.o.v. de buitendraden bepaald. 
De onderlinge verhoudingen middendraadhuitendraad bedragen daarbij resp: 1.05, 1 .O4 en 
1.04. Overeenkomstig NEN 6008 moet deze verhouding: 2 1 .O2 en i 1 .O5 zijn. 
Hieraan wordt dus voldaan. 

Wapeningsstaal FeB 500 HKN 

Het van drie wapeningstaven 0 10 bepaalde a-E diagram is weergegeven op pagina 133 en 134 
van de bijlage. 
In niet alle gevallen ontstaat de breuk daarbij in het meetgebied van de opnemer, vandaar dat 
de horizontale takken in het a-E diagram nogal van elkaar verschillen. 
De hieruit bepaalde gemiddelde E-modulus van de drie wapeningsstaven bedraagt: 
194454 N/mm2. (s = 4466 N/mm2) 

8.3 Storten van de balken 

De balken worden gestort in een houten bekisting die is voorzien van stalen kopschotten. De 
kopschotten zorgen daarbij voor de juiste positionering van de strengen. Zie figuur 8.1. 
Het trillen van de balken gebeurt d.m.v. drie trilmotoren die zich aan de onderzijde van de 
bekisting bevinden. 
T.b.v. het creëren van een holle ruimte in de balken worden aan elkaar verlijmde platen van 
40 mm roofmate ingestort. T.p.v. de naden zijn de platen van plakband voorzien. In het 
midden van deze platen zijn twee ronde sparingen gefreesd waardoor PVC pijpjes worden 
geschoven en vervolgens strengen 0 12.9 mm. Zie figuur 8.1. 
Door deze twee strengen voor te spannen is de hoogte richting van het roofmate verzekerd. 
Tegen horizontaal uitwijken worden tussen het roofmate en de beugelwapening betonblokjes 
als afstandhouders geplaatst. 
De niet voorgespannen strengen worden d.m.v. vlechtverbindingen aan de beugelwapening 
verbonden. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht eníof wringing 



Vervaardigen van de balken 60 

T.b.v. het opheffen van de speling in de spaninrichting worden de twee strengen door het 
roofmate het eerst voorgespannen op ca. 80 kN. 
Vervolgens worden de onderstrengen en dan de bovenstreng met een spanvijzel ieder afzon- 
derlijk voorgespannen op ca. 120 kN. Hierna wordt in dezelfde volgorde de uiteindelijke 
voorspankracht van 145 kN aangebracht. 
Tevens worden de strengen door het roofmate, indien nodig, nog eens voorgespannen. 

L 41 L 46 L 46 L 45 L 4 7  L 47 L 45 L 46 L 46 L 41 1 

9 voorgespannen s t r e n g e n  

@ 'n iet '  voorgespannen s t r e n g e n  

Figuur 8.1 : stalen kopschot en positionering roofmate 

Het daadwerkelijke storten geschiedt m.b.v een kubel, voor het vullen is vanwege de lage 
consistentie weinig trilenergie nodig. 
Tijdens iedere stort worden ook 8 kubussen van 100- 100- 100 mm, 10 kubussen van 
150.1 50.1 50 mm en 3 prisma's van 100~100~500 mm vervaardigd. 6 kubussen met een ribbe 
van 150 mm worden bij Hurks beton onder water bewaard ter bepaling van de 28-daagse en 
56-daagse druksterkte. Het vermoeden bestaat namelijk dat ook na 28 dagen nog een redelijke 
sterkte toename te verwachten is. 
Na het storten worden de controle kubussen en prisma's bij de balk opgeslagen en wordt het 
geheel met plastic afgedekt. Tijdens het verhardingsproces wordt geen warmte toegevoegd. 
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8.4 Bepaling tijdstip aflaten van de voorspanning 

Door Hurks beton is van de te verwerken mengselsamenstelling een rijpheidsgrafiek opgesteld 
aan de hand van de gemeten rijpheid versus actuele kubusdruksterkte. 
De rijpheid wordt besproken in paragraaf 9.6. 
Uitgaande van een aanvangsdrukspanning van 34.7 N/mm2 en artikel 8.1.7 van de VBC moet 
de karakteristieke kubusdruksterkte minimaal 34.710.6 = 58 N/mm2 bedragen. 
Er wordt vanuit gegaan dat dit overeenkomt met een gemiddelde kubusdruksterkte van 65 
N/mm2. De rijpheid dient dan ongeveer 550 "C-h te bedragen, zie paragraaf 9.6. 
Ter bepaling van de rijpheid worden, t.p.v. het balkmidden in: de onderflens, het lijf en de 
bovenflens, thermokoppels ingestort die zijn aangesloten op een rijpheidscomputer. 
Hiermee kan nu dus het tijdstip van aflaten worden bepaald. Ter controle van de ijkgrafiek 
wordt bij iedere stort tevens 1 kubus van een thermokoppel voorzien, deze wordt bij de 
overige kubussen bewaard en afgedekt met plastic. 
De kubus wordt gedrukt bij een rijpheid die in de buurt ligt van de gemeten rijpheid in de 
balk. Door technische problemen met de temperatuur gestuurde waterbak is het niet mogelijk 
de kubus temperatuur gestuurd te bewaren en gelijktijdig met het voorspannen van de balk te 
drukken. Vanwege de lagere temperatuur in de kubus moet deze langer verharden om een 
zelfde rijpheid als de balk te verkrijgen. 
Nadat de balk is gespannen en het nodige meetwerk is verricht wordt deze buiten opgeslagen. 
De controle kubussen en prisma's worden aan het eind van iedere dag naar de TUE vervoerd 
en onder water opgeslagen tot op de dag van het testen van de proefstukken. In die zin zijn de 
verhardingscondities na het aflaten van de voorspanning niet meer hetzelfde. 

8.5 Principe aflaten van de voorspanning 

Uitgangspunt is dat de voorspanning geleidelijk op de balk wordt overgedragen. Daartoe 
zullen vijzels worden ingezet die tussen het spanjuk en het spanblok worden geplaatst. Zie 
figuur 8.2. De voorspankracht zal daarbij tijdelijk door stalen blokken worden opgenomen. Op 
het moment van aflaten is dan even een kleine krachtsverhoging nodig om de stalen blokken 
te verwijderen. Met vulplaten wordt een zo groot mogelijke slaglengte van de aflaatvijzels 
bewe:kstel!igd. 
I.v.m. enkele lekkende vijzels wordt de aflaatcapaciteit noodgedwongen gereduceerd tot 
ongeveer 2000 kN. Deze capaciteit wordt opgebouwd uit twee 50 tons en twee 56 tons vijzels. 

De in eerste instantie aan te brengen fabrieksspanning van 1450 N/rnm2 levert een benodigde 
aflaatcapaciteit voor de onderstrengen op van 14.1 00-1450-1 0" = 2030 kN. 
Dit is eigenlijk net teveel waardoor er besloten is dat er gespannen zal worden tot 145 kN per 
streng vóórdat deze is verankerd. De fabrieksspanning wordt nu geschat op ongeveer 125 kN 
per streng. Het verlies van 20 kN wordt opgebouwd uit slip in de conische wiggen en toene- 
mende vervorming van het spanjuk t.g.v. het spannen van de overige strengen. 
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De in eerste instantie beoogde afzonderlijke aflaatvijzel voor de bovenstreng kan niet ge- 
plaatst worden waardoor deze streng zal worden doorgeslepen alvorens met het aflaten van de 
voorspanning in de onderstrengen zal worden begonnen. 

Voorspanstrengen I ' 1 1  - 
- 

I 
B etonvloer 

Figuur 8.2: principe aflaten voorspanning 

8.6 Meetprocedure 

De tekening van de meetprocedure is te vinden op pagina 135 van de bijlage. 
Allereerst is het natuurlijk van belang dat de daadwerkelijke kracht in de voorspanstrengen 
wordt gemeten. Deze kracht kan vóór het verankeren van de strengen digitaal worden afgele- 
zen op de bij de spanvijzel behorende apparatuur. Zoals net vermeld wordt deze waarde 
ingesteld op 145 kN per streng. 
Er is dan echter nog geen informatie bekend over de voorspankracht in de strengen na het 
verankeren. Daartoe worden aan de passieve zijde op de buitenste twee onderstrengen kracht- 
meetdozen aangebracht waarmee het krachtsverloop in de strengen continue gemeten kan 
worden. Ook wordt de kracht in de aflaatvijzels tijdens het aflaten van de voorspanning 
gemeten. Het is de bedoeling dat de voorspanning in 5 gelijke stappen wordt afgelaten. 
Om een indicatie te hebben van de verhardingcondities worden de luchttemperatuur en de 
re:a~ieve :Uc.ivuchiigheid in de fabriek gemeten. 

Zoals bij de rijpheid reeds is vermeld wordt op drie plaatsen in de balk de temperatuur met 
thermokoppels gemeten. Daarmee is de temperatuur ontwikkeling van de balk bekend en 
komen eventuele onderlinge temperatuurverschillen tussen lijf en flenzen aan het licht. 

Tijdens het aflaten worden t.b.v. het bepalen van de overdrachtslengte handmatig pfender 
rekmetingen vemcht. De nauwkeurigheid van deze metingen bedraagt 0.001 mm. Deze 
metingen worden verricht ter hoogte van het zwaartepunt van de onderstrengen. Door te 
meten over 9 stappen van 60 mm kan een goede indicatie worden verkregen van het verloop 
van de rekken in de overdrachtszone. In het midden van de balk worden op dezelfde manier de 
rekken onder- en bovenin de balk gemeten. Deze metingen worden tweezijdig uitgevoerd 
waardoor er in het midden sprake is van 4 metingen onder- en bovenin de balk. 
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Met een pfender rekmeter worden verplaatsingen gemeten die vervolgens worden omgerekend 
tot rekken. 
T.b.v. het meten van de rentree van de strengen worden zowel aan de passieve als aan de 
actieve balkzijde 4 lvdt rentreemeters geplaatst. De meetnauwkeurigheid van deze lvdt's 
bedraagt 0.01 mm. 
De rek die in de strengen aanwezig is tussen de balkkop en de lvdt rentreemeter zal worden 
verrekend. 
Voor het bepalen van de zeeg van de balk wordt er een meetbalk aangebracht waaraan twee- 
zijdig, in het midden, meetklokjes met een meetnauwkeurigheid van 0.01 mm zijn aange- 
bracht. De opleggingen van de meetbalk bestaan uit een kogelscharnier en een glij-oplegging. 
De zeeg wordt gemeten over een lengte van 3750 mm. Er wordt vanuit gegaan dat dit 
ongeveer overeenkomt met de h.o.h. afstand van de opleggingen. 
Alle handmatige metingen zullen worden verricht na iedere aflaatstap, de overige metingen 
worden automatisch iedere drie seconden verricht en opgeslagen in de computer apparatuur. 
De zeeg van de balk wordt 24 uur na het aflaten van de voorspanning nog eens gemeten, 
overige metingen worden na het aflaten niet meer verricht. 
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9 Meetresultaten tijdens het vervaardigen van de balken 

9.1 Algemeen 

Nadat de eerste balk was gestort en gespannen is besloten de meetprocedure voor de resteren- 
de balken aan te passen. De oorspronkelijke meetprocedure zal nu alleen nog worden uitge- 
voerd voor de balken die op een donderdag worden gestort. Op donderdag behoeven namelijk 
geen voorbereidende werkzaamheden voor de volgende stort te worden verricht, omdat er op 
vrijdag geen balken worden gestort en er dus meer tijd ter beschikking is voor het uitvoeren 
van de metingen. 
Het volledige meetprogranima, zie paragraaf 8.6, is uitgevoerd voor de balken: 1,4, 8 en 12. 
Voor de overige balken is de voorspanning geleidelijk in 1 stap afgelaten, waarna de pfender 
rekmetingen en zeeg metingen worden verricht. Verder zijn de rentreemetingen niet uitge- 
voerd. Van 1 streng (rentree nr. 10) is m.b.v. een digitale schuifmaat de rentree bepaald. 

9.2 Luchttemperatuur 

De hierbij behorende grafieken zijn weergegeven vanaf pagina 136 in de bijlage. 

9.3 Relatieve vochtigheid 

De hierbij behorende grafieken zijn weergegeven vanaf pagina 136 in de bijlage. 

9.4 De kracht in de strengen 

De kracht in de strengen is met twee krachtmeetdozen gemeten aan de passieve zijde. 
De kracht die in de strengen aan de actieve zijde wordt aangebracht bedraagt 145 kN. Theore- 
tisch zou de piekwaarde geregistreerd door de krachtmeetdozen, dan ook 145 kN moeten 
bedragen. Dit klopt meestal niet doordat er iedere 3 seconden een meting wordt verricht 
waardoor de kans groot is dat net op het moment van de maximale spankracht, niet wordt 
gemeten. Tevens speelt de wrijving onderweg een rol omdat de krachtmeetdozen zijn ge- 
plaatst op de twee buitenste strengen die zich in de ronding van de beugels bevinden en de 
gaten in het spanblok op een iets grotere h.o.h. afstand zitten dan de gaten in het stalen kop- 
schot. 
De terugval in spankracht, direct na het verankeren, bedraagt gemiddeld ongeveer 11 kN. 
Dit als gevolg van de slip in de wig verankering. Zie figuur 9.1. 
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Verloop van KMD 20 en 21: Balk 4 1 

Figuur 9.1: uitvergrootte weergave van de verliezen in de spanfase, balk 4 

125 

Dit betekent dat er over de spanlengte van ongeveer 7400 mm een verankerings-slip optreedt 
van: 

-q 

De hierop volgende afname van de strengkracht wordt veroorzaakt door het spannen van de 
overige strengen waardoor de vervorming van het spanjuk en het spanblok toeneemt en 
dientengevolge de kracht in de reeds gespannen strengen afneemt. 
Deze terugval is niet voor iedere streng hetzelfde, maar afhankelijk van het moment waarop 
de streng gespannen wordt. Uit figuur 9.1 is te zien dat de streng waarop krachtmeetdoos 21 is 
bevestigd eerder is gespannen waardoor het net genoemde effect dus groter is. 
Voor het algehele spanverloop in de strengen is ter illustratie figuur 9.2 opgenomen. De kleine 
afname in voorspankracht, vlak voor het aflaten van de voorspanning, wordt veroorzaakt door 
het doorslijpen van de bovenstreng aan de actieve zijde, waardoor de passieve zijde als het 
ware even ontlast wordt. 

P L- -, , . ,, ,-.w--.--. 
i 
1 

i 
Y I 

--.-x-2 --- "* m---c - -- -.-. "I ' 
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Y 
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0O:OO O1 :36 03:12 04:48 
Tijd na spannen [uren:min] 
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Vervolgens wordt de bovenstreng aan de passieve zijde doorgeslepen en men ziet dat de 
afname in de spankracht weer wordt opgeheven. 
De krachtsverhoging op het moment van aflaten van de voorspanning wordt veroorzaakt door 
het uitpompen van de aflaatvijzels aan de actieve zijde. De staalblokken die tussen het spanjuk 
en het spanblok zitten moeten namelijk eerst worden verwijderd waarvoor een kleine krachts- 
verhoging nodig is. 
Tevens zijn in figuur 9.2 de diverse aflaatstappen te herkennen. Als er voor de 5de keer is 
afgelaten, is (in dit geval) nog een kracht van ongeveer 23 kN in de strengen aanwezig. Omdat 
in een dergelijke situatie de slaglengte van de aflaatvijzels niet helemaal is benut, middels het 
aanbrengen van genoeg vulplaten, moeten de strengen dan worden doorgeslepen. 
Voor het bepalen van de daadwerkelijke fabrieksvoorspankrachten is uitgegaan van de gemid- 
delde voorspankracht, gemeten door de twee krachtmeetdozen, 14 uur na het spannen. Op dit 
tijdstip zijn de voorspankrachten nog niet door de werkzaamheden van de volgende dag 
verstoord. 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 4 ------7 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na spannen [uren:min] 

Figuur 9.2: spankracht in de strengen; balk 4 
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In onderstaande tabel zijn voor alle balken de op deze manier bepaalde spankrachten weerge- 
geven. 

Tabel 9.1: Fabrieksvoorspankrachten in de balken [ m ]  

Voor alle balken is, vanaf pagina 136 in de bijlage, het verloop van de voorspankrachten 
gemeten door de krachtmeetdozen weergegeven. 

9.5 De kracht in de aflaatvijzels 

3 

119.1 

2 

131.5 

Balk 

F, 

De hierbij behorende grafieken zijn te vinden, vanaf pagina 136 in de bijlage. De grootte van 
de benodigde maximale kracht is een indicatie van de grootte van de voorspanning. Hieruit 
kan de voorspankracht echter niet berekend worden omdat het namelijk niet bekend op welk 
tijdstip de staalblokken net loskomen. 

1 

114.7 

9.6 Actuele rijpheid op het tijdstip van aflaten 

4 

118.6 

In de onderstaande tabel zijn de berekende rijpheden weergegeven op het moment dat de 
voorspanning wordt afgelaten. De rijpheidscomputer is ingeschakeld direct na het storten. 
Onder, midden en boven staan voor resp. de rijpheid in: de onderflens, het lijf en de boven- 
flens. 
Tevens is de verstreken verhardingstijd aangegeven op het moment dat de voorspanning 
wordt afgelaten. 

5 

126.0 

Tabel 9.2: rijpheid ["Cahl en verstreken verhardingstijd [uren:min] na het storten 

Balk 

Onder 

Midden 

Boven 

Tijd 

In figuur 9.3 is de van te voren opgestelde rijpheidsgrafiek weergegeven. 
De rijpheid wordt berekend met de volgende formule: 

6 

110.2 

R, 
- - 1 o.(c(O.l.T-1.245) - C(-2.245) ) / lnC [ OC-h] (Ingevoerde C waarde: 1.3.) 

1 

694 

676 

663 

19:45 
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533 

16:20 

8 
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746 

696 

17:40 

9 
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804 

782 

16:lO 

12 
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1031 
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17:OO 

1 O 
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16:30 

11 

674 
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15:40 
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Het temperatuurverloop in de balken is weergegeven op pagina 160 van de bijlage. 

In figuur 9.3 zijn ook de resultaten opgenomen van de tijdens het vervaardigen van de balken 
gemeten en gedrukte kubussen. De tweede ijklijn in deze grafiek is opgesteld aan de hand van 
de resultaten van deze kubussen. Er valt te zien dat er heel weinig verschil zit in de eerste en 
tweede ijklijn. Voor het bepalen van de betondruksterkte op het tijdstip van aflaten van de 
voorspanning wordt uitgegaan van de tweede ijklijn en het gemiddelde van de gemeten 
rijpheden: in de onderflens, de bovenflens en het lijf. 
De vergelijking van de ijklijn luidt dan: 

f',, = -286.538+128.20510g(Rg) 

In onderstaande tabel zijn de op deze manier berekende actuele kubusdruksterkten op het 
moment van aflaten weergegeven. 

Tabel 9.3: berekende actuele kubusdruksterkte uit gemeten gemiddelde rijpheid ten tijde van het aflaten 

Balk 

R,,,, 

f ' c t  

Ofschoon er behoorlijke verschillen zitten tussen de in tabel 9.3 bepaalde actuele kubusdruk- 
sterkten levert dit, op grond van CUR-aanbeveling 37, maar een onderling verschil van 
maximaal 3% in de elasticiteitsmodulus. Voor het berekenen van de aanvangsvoorspankrach- 
ten wordt dan ook voor alle balken uitgegaan van de E-modulus die geldt voor een B65 
betonkwaliteit: E', = 38500 N/mrn2. 
De aanvangsvoorspankrachten en de hieruit berekende betonspanningen zijn vanaf pagina 1 16 
te vinden in de bijlage. 
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IJkgrafiek voor de rijpheid 

100 1000 1 O000 
Rijpheid [OC*h] 

6 Kuben ter bepaling ijklijn A Gemeten vervolg kuben - Log. (Kuben ter bepaling ijklijn) -Log. (Gemeten vervolg kuben) 

Figuur 9.3: rijpheidsgrafíek 

9.7 Opbuiging van de balken 

De opbuiging van de balken, direct na het spannen, is gemeten m.b.v. een meetbalk zoals 
reeds vermeld in de meetprocedure. 
Deze opbuiging kan ook benaderd worden met de volgende formule: 
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In onderstaande tabel zijn voor alle balken de op deze manier bepaalde gemeten en berekende 
opbuigingen weergegeven. 

Tabel 9.4: gemeten, ti,, en berekende, 6,, opbuigingen [mm] en de daaruit teruggerekende E-modulus [Nlmm2] 

Tevens is hier de E-modulus aangegeven die uit de verhoudingen van de doorbuigingen volgt. 
In de berekening is uitgegaan van een elasticiteitsmodulus van 38500 N/mm2. 

Het gevonden verschil zou kunnen ontstaan door een temperatuurverschil tussen de bovenzij- 
de en de onderzijde van de balk. Hierdoor kan een opbuiging van de balk ontstaan. Op grond 
van het gemeten temperatuurverloop in de balken, zie bijlage pagina 160, blijkt echter dat de 
invloed van het temperatuurverschil zeer klein is. 
Verder vindt er vlak voor het aflaten van de voorspanning een nulmeting plaats waardoor het 
temperatuurverloop in het traject daarvoor géén invloed heeft. 

Het verschil zou dus als oorzaak kunnen hebben; een elasticiteitsmodulus van het beton die 
lager is dan op grond van de actuele kubusdruksterkte mag worden verwacht. 
M.a.w. de ontwikkeling van de elasticiteitsmodulus blijft achter t.o.v. de ontwikkeling van de 
betondruksterkte. In dit geval bepaald bij een ouderdom van het beton van ongeveer 16 à 17 
uur. De E-moduli zoals ze in de VBC staan gegeven gelden echter voor de 28-daagse sterkte. 

Uit de verhouding tussen de gemeten en de berekende opbuigingen kan echter niet zonder- 
meer de elasticiteitsmodulus worden bepaald. Dit komt doordat een verandering van de 
elasticiteitsmodulus ook een verandering van de aanvangsvoorspanningen te weeg brengt, 
waardoor de opbuiging ook weer verandert. 
u-+ L-.--lr.-.*n.. .,n- A?. :..:-+- ml""+:A:+m:+---a..l..- :- d - -  - - l r  -e- :+---+:-r------ 
A L ~ L  U L I ~ R L I I G I I  va11 UG J U I ~ L C  C I ~ ~ L I L . I L C L L ~ I I I U U U I U ~  15 udli uun ccii i i c i d i i c l  p iu~cs .  

In de FIP-CEB Modelcode 1990 zijn formules opgenomen waaruit de E-modulus van beton, 
met een ouderdom van minder dan 28 dagen, kan worden bepaald. In de VBC ontbreekt een 
dergelijke formule. 
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De formules in de CEB-FIP Modelcode 1990 luiden als volgt: 

Eci(t> = PE(t)Eci 

P c  = exP[sl-[; j"] ] 

waarin: 

is een coëfficiënt voor het type cement dat gebruikt is, s is 0.2 voor cementklasse 
CEM 52.5 
is de elasticiteitsmodulus na t dagen 
is de elasticiteitsmodulus na 28 dagen 
is een coëfficiënt die afhangt van de ouderdom van het beton 
is een coëfficiënt die afhangt van de ouderdom van het beton 
is een vervangende t afhankelijk van het temperatuurverloop in de balk 
(als basis temperatuur geldt 20 "C, indien de temperatuur T(at,) constant 20 "C is 
geldt dus: t = t,) 
is het aantal dagen dat er een temperatuur T geldt 
is de temperatuur in "C tijdens periode ati 
is 1 "C 

Uitgaande van een gemiddeld temperatuurverloop over de verhardingsperiode van 30 "C en 
een verhardingstijd van 17/24 = 0.71 dagen kan nu voor dit onderzoek de coëfficiënt P,(t) 
berekend worden. 
Deze factor bedraagt dan: 0.67. 

Hieruit volgt voor de E-modulus ten tijde van het aflaten van de voorspanning: 0.67-E,, = 

0.67-40100 = 26867 N/mm2. 
Voor E,, heb ik de waarde aangehouden zoals die in de VBC gegeven staat voor een B 105 
betonkwaliteit, de E-moduli in MC 90 zijn m.i. namelijk aan de hoge kant. 
In hoeverre de gegeven formules toepasbaar zijn voor HSB beton met een ouderdom van 16 
uur is echter onduidelijk. 
In ieder geval is de in eerste instantie aangehouden E', van 38500 N/mm2 te hoog. Dat bete- 
kent dat ook de berekende doorsnede grootheden, de aanvangsvoorspankrachten en beton- 
spanningen niet correct zijn berekend. 
Daarom wordt er een tweede berekening uitgevoerd met een E-modulus van 27000 N/rnrn2. 
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Vanwege het netgenoemde iteratieve karakter van de berekening is deze waarde alvast lager 
gekozen dan uit de verhoudingen van de opbuigingen zou volgen. 
De berekeningsresultaten zijn te vinden in de tabellen, beginnend op pagina 1 16 van de 
bijlage. Hieruit blijkt dat de berekende en gemeten opbuigingen nu goed met elkaar 
overeenkomen. 
Er blijkt verder, dat door het verlagen van de E-modulus met een factor: 38500127000 = 1.43, 
de betondrukspanningen met ca. 4 % afnemen en de betontrekspanningen met ca. 6 %. 

De E-modulus, berekend m.b.v. de formules gegeven in MC 90, blijkt dus goed te kloppen 
met de werkelijke E-modulus van de balken op het tijdstip van voorspannen. 

M.b.v. de E-modulus bepaalt uit de betondruksterkte ten tijde van het aflaten van de voorspan- 
ning, als ware dit de 28-daagse kubusdruksterkte, worden de beton trek- en drukspanningen 
overschat, wat op zich veilig is. Zie pagina 116 en verder van de bijlage. 
De opbuigingen worden echter flink onderschat. 
Voor wat betreft de relatie tussen de actuele kubusdruksterkte en de ontwikkeling van de 
elasticiteitsmodulus in de tijd is echter nader onderzoek vereist. 

M.b.v. de nu bepaalde E-moduli is het mogelijk de rekken ter hoogte van het zwaartepunt van 
de onderstrengen en bovenin de balk te berekenen. Deze berekening wordt gemaakt voor het 
midden van de overspanning omdat daar de rekken tijdens het aflaten van de voorspanning 
ook zijn gemeten, zie pagina 135 van de bijlage voor de tekening van de meetprocedure. 
Aan de hand van de berekende spanningen in balk 4 zal de methode worden toegelicht. 
In figuur 9.4a is het spanningsverloop over de doorsnede weergeven direct na het aflaten van 
de voorspanning. Figuur 9.4b geeft het spanningsverloop weer tengevolge van het 
eigengewicht van de balk en figuur 9 . 4 ~  het resulterende spanningsverloop. 

Figuur 9.4: (a) aanvangsspamingen in het beton, (b) spamingen t.g.v. het eigengewicht, 
(c) resulterend spamingsverloop 
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Ter hoogte van het zwaartepunt van de onderstrengen bedraagt de spanning dan: 
-22.90 N/mm2 en de bijbehorende rek; ~,(ber.) = -22.90.103/27000 = -0.85%0. 

De spanning bovenin de balk, ter hoogte van de meetpuntjes, bedraagt: 
1.53 N/rnrn2 en de bijbehorende rek; ~,(ber.) = 1 .53-103/27000 = O.06%0. 

Zoals reeds vermeld zijn deze rekken ook gemeten en wel aan beide zijden van de balk twee 
keer. In tabel 9.5 is het gemiddelde van de 4 gemeten rekken weergegeven en zijn tevens de 
berekende rekken weergegeven. 

Tabel 9.5: berekende (ber.) en gemeten (gem.) rekken ['?/W] 

Het blijkt dat de berekende en gemeten rekken aan de onderzijde van de balk vrij goed met 
elkaar overeenstemmen. Hiennee wordt de juistheid van de elasticiteitsmodulus nog eens 
bevestigd. De verschillen tussen de berekende en gemeten rekken aan de bovenzijde van de 
balk zijn vooral toe te schrijven aan de gevoeligheid van de pfender rekmeter. 
De pfender rekrneter is namelijk niet erg geschikt voor het meten van zeer kleine verplaatsing- 
en, over een meetlengte van 60 mm bedraagt de nauwkeurigheid 0.017 %O. Dit is nu juist de 
orde van grootte van de rekken aan de bovenzijde van de balk. Verder kan het temperatuurver- 
loop aan het balkoppervlak tussen de nulmeting en de werkelijke meting van invloed zijn 
geweest. 
Een temperatuurverschil van 5 O ,  de maximaal gemeten waarde in het hart van de onderflens 
over 1 uur, betekent in dit geval een gemeten schijnbare rek van: 
!0-5.5.1000 = 0.05 %u. 

9.8 Bepaling van de overdrachtslengte van de voorspanstrengen 

De overdrachtslengte wordt bepaald uit de rekken gemeten aan het betonoppervlak. Voor de 
meetresultaten wordt verwezen naar pagina 161 en verder van de bijlage. 
Kenmerkend voor nagenoeg alle balken is het grillige rekverloop in de overdrachtszone. Een 
dergelijk rekverloop is ook in onderzoek [40] geconstateerd. 
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Daarentegen liggen de rekken gemeten aan het eind van het ingeschatte overdrachtsgebied en 
de gemiddelde rekken in het midden van de balk nagenoeg op 1 rechte lijn. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat dit gebied geen deel uitmaakt van de overdrachtzone. De invloed van 
het eigengewicht op de gemeten rekken in het balkrnidden is nihil en daarom verwaarloosd. 
De overdrachtslengte, zoals beschreven pagina 10, is gedefinieerd als het punt waarop 
95 % van de voorspankracht op het beton is overgedragen, daarbij wordt aangenomen dat dan 
ook 95 % van de betonvervorming wordt opgebouwd. De overdrachtslengte moet dan in bijna 
alle gevallen bepaald worden in het gebied met het grillige rekverloop. 
Dit wordt niet zeer betrouwbaar geacht. 
Daarom wordt de overdrachtslengte bepaald uit de afstand waarover 80 % van de betonver- 
vorming t.p.v. het einde van het meetgebied, is opgebouwd. 
De formule die hiervoor geldt luidt: 1, = 1.35.1,,,,. 
Als basis dienen de rekmetingen 9 en 10 zoals die op pagina 135 van de bijlage zijn weerge- 
geven. Op deze manier wordt het gebied met de piekrekken omzeild. 
De aldus gevonden overdrachtslengten zijn weergegeven in tabel 9.6, waarbij ook het aantal 
aflaatstappen, n, is weergegeven. 
Tevens is de overdrachtlengte berekend m.b.v. onderstaande formule. Voor q is overeenkom- 
stig onderzoek [40] 10 aangehouden, deze waarde geldt voor het berekenen van de gemiddel- 
de overdrachtslengte. 

o .  
= *.@'.d - ( l )  

lt,ber 
f 'cmt 

In de VBC is de volgende formule gegeven voor het bepalen van de overdrachtslengte, met 
inachtneming van de regelgeving zoals opgenomen in CUR- aanbeveling 37: 

7 

met: a, = 0.5 en P = 1 volgt hieruit: 

Uit deze formule is te zien dat met een toenemende rekenwaarde van de uiteindelijke dmk- 
sterkte, f ,, de overdrachtslengte toeneemt als de overige factoren hetzelfde blijven. 
Dit lijkt onlogisch. De oorzaak hiervan is dat de basisverankeringslengte direct gekoppeld 
wordt aan de overdrachtslengte. Voor HSB heeft men nu in CUR-aanbeveling 37 voor de 
basisverankeringslengte een B65 betonkwaliteit als ondergrens genomen. Hierdoor neemt de 
overdrachtslengte met een toenemende betonkwaliteit toe. 
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Uitgaande van een factor, voor de omrekening van de karakteristieke waarde naar de gemid- 
delde waarde van de druksterkte, die voor zowel F, als F,, gelijk wordt gesteld kan de formu- 
le als volgt worden herschreven: 

Als nu voor de gemiddelde 28-daagse kubusdruksterkte, F,,, 115 N/rnm2 wordt aangehouden 
kunnen de overdrachtslengten worden berekend, de berekende waarden zijn aangeduid met 
l,,,,. Een afwijking van 10% in de gemiddelde 28-daagse kubusdruksterkte resulteert in een 
ahijking van 5 % in de berekende overdrachtslengte. 

Tabel 9.6: gemeten overdrachtslengten en berekende overdrachtslengten [mm] 

f'cmt 

1, act 

1t Pas 

It,ber(Q=lO) 

~O.VBC 

Opmerkingen: 
* I.v.m. een lekkende vijzel kan de voorspankracht in balk 5 niet met vijzels worden 

afgelaten. De strengen zijn daarom aan de actieve zijde symmetrisch t.o.v. het mid- 
den doorgeslepen. Dit is niet correct omdat de nog resterende verankerde strengen 
een steeds grotere kracht moeten opnemen. 
Terzijde zij opgemerkt dat bij Hurks beton de strengen altijd aan de actieve zijde en 
passieve zijde tegelijk worden doorgeslepen. 
Van het betonoppervlak, rondom de strengen in balk 5, zijn t.g.v. het doorslijpen 
schilfertjes afgesprongen. 
De grote waarden voor de gevonden overdrachtslengten in balk 5 kunnen m.i. dan 
ook worden toegeschreven aan het doordijpen van alle strengen. 

* * Voor balk 8 geldt dat, vanwege onvoldoende vijzelcapaciteit, aan de actieve zijde de 
5 strengen in de tweede laag van onderen zijn doorgeslepen en vervolgens de rest van 
de voorspanning met de vijzels is afgelaten. 

76 

260 

305 

464 

623 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 

64 

308 

345 

513 

701 

99 

331 

361 

437 

632 

65 

557 

437 

537 

771 

79 

331 

256 

463 

634 

64 

377 

512 

495 

651 

68 

437 

422 

505 

700 

67 

572 

572 

509 

704 

75 

437 

542 

500 

718 

71 

708 

542 

503 

707 

81 

257 

343 

456 

623 

85 

663 

361 

466 

664 
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De overdrachtslengte wordt echter niet vergroot door het doorslijpen van de netge- 
noemde strengen, zij het dat er vooral in de eerste stappen van het aflaten, aan de 
actieve zijde, sprake is van behoorlijke piekrekken in het overdrachtsgebied; pagina 
164 van de bijlage. 
Het zeer gelijkmatige rekverloop aan de passieve zijde zou verklaard kunnen worden 
uit de afname van de voorspanning in deze strengen door het doorslijpen van enkele 
strengen aan de actieve zijde. 

*** Voor balk 9 geldt ook dat de 5 strengen in de tweede laag van onderen zijn doorge- 
slepen waarna geconstateerd werd dat 1 vijzel onvoldoende slag kon leveren vanwe- 
ge het ontbreken van enkele vulplaten. Vervolgens is de rest van de voorspanning 
met de vijzels afgelaten. 
De overdrachtslengte aan de actieve zijde neemt hierdoor fors toe. Dit komt met 
name doordat de overdrachtslengten worden afgeleid uit de meetwaarden aan het 
einde van het meetgebied. 
Voor balk 9 is hier net sprake van een piekrek. Het doorslijpen van de strengen zal 
deze piek waarschijnlijk hebben veroorzaakt. De overdrachtslengte gebaseerd op de 
meetwaarde in het balkmidden levert een waarde van: 377 mm. 

Uit de gemeten overdrachtslengten aan de actieve en passieve zijde blijkt dat de overdrachts- 
lengte aan de actieve zijde niet per definitie groter is dan de overdrachtslengte aan de passieve 
zijde. Dit komt doordat het aflaten van de voorspanning m.b.v. aflaatvijzels heel rustig 
verloopt. 
Doorslijpen van de strengen is echter een ander verhaal, zoals met balk 5 is aangetoond. De 
praktijk is echter dat er tweezijdig wordt geslepen waardoor deze verschillen weer mee zullen 
vallen. 
De berekeningsresultaten gebaseerd op de VBC zijn allemaal aan de veilige kant vanwege de 
gehanteerde ondergrens methode. 

In de nu volgende beschouwingen worden de resultaten van de balken 5 , 8  en 9 niet meegeno- 
men. 

Het biijkt dat de "gemeten" overdrachtsiengten voor de balken 1, 4 en 12 die in 5 stappen z i ~ n  
afgelaten, vrij goed met elkaar overeenstemmen. 
Verder is de overdrachtslengte in alle drie de gevallen aan de actieve zijde iets groter. 

Voor de balken 2,3,  6,  7, 10 en 11 geldt dat er meer spreiding in de gevonden overdrachts- 
lengten zit. Verder is er geen eenduidig verschil tussen de gemeten overdrachtslengten aan de 
actieve zijde en aan de passieve zijde. 

Alhoewel het niet reëel is een gemiddelde overdrachtslengte te bepalen vanwege de verschil- 
len in oPi en F,,,, zijn de gevonden overdrachtslengten voor de balken waarbij de voorspan- 
ning in 1 stap is afgelaten gemiddeld een factor 1.4 groter dan voor de balken waarbij de 
voorspanning in 5 stappen is afgelaten. 
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De verschillen in de gevonden overdrachtslengten tussen beide series kunnen mijns inziens 
dan ook worden toegeschreven aan de manier van aflaten van de voorspanning. 
Dit verschijnsel vraagt echter wel om nader onderzoek. 
In de VBC wordt in de toelichting vermeld dat de formules ter bepaling van de 
overdrachtslengte gelden voor een geleidelijke krachtsoverdracht op het beton, terwijl in MC 
90 hiervoor een factor a, is opgenomen. 
Deze factor bedraagt 1 in die gevallen waarbij de voorspanning in stappen wordt afgelaten en 
1.25 indien de voorspanning plotseling wordt afgelaten. 

Op grond van de gemeten overdrachtslengten kan de $ factor m.b.v. formule (1) worden 
teruggerekend, in tabel 9.7 aangeduid met q,. 

Tabel 9.7: teruggerekende q, factoren uit de gemeten overdrachtslengten 

9, act 

$,pas 

De gemiddelde waarde van $, bedraagt voor de balken 1 , 4  en 12: 
$, = 6.8 standaardafwijking = 1 .O 

De gemiddelde waarde van IJ, bedraagt voor de balken 2 ,3 ,6 ,7 ,  10 en 11: 
= 9.0 standaardafwijking = 1.8 

5.6 

6.6 

Er is hierbij geen verschil gemaakt tussen de actieve en de passieve zijde. 

9.9 Rentreemetingen 

6.0 

6.7 

Zoals reeds vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk zijn voor de balken 1,4, 8 en 12 lvdt- 
rentreemetingen uitgevoerd voor zowel de passieve als de actieve zijde. De resultaten van 
deze metingen zijn weergegeven op pagina 167 en verder van de bijlage. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat de lvdt-rentreemeters aan de actieve zijde van de balken 1 , 4  en 8 zijn venvij- 
derd voordat de strengen, na aflaatstap 5, aan deze zijde werden doorgeslepen. Voor balk 12 
was de kracht in de strengen na aflaatstap 5 nul en heeft het doorslijpen geen invloed meer. 
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8.3 

8.6 

8.4 

10.4 
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11.2 

11.2 
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10.8 
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10.3 
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De rentreemetingen aan de passieve zijde van de balken registreren het doorslijpen van de 
strengen dus wel, uitgezonderd balk 1. In de onderstrengen van balk 1 is dan nog een kracht 
van ongeveer 16 kN aanwezig. 
M.b.v. de volgende formule kunnen de overdrachtslengten uit de gemeten rentreewaarden 
worden berekend, zie ook paragraaf 4.4: 

1, = 6;a / (in tabel 9.8 aangeduid met: l,,, act en l,,,, pas) 

De waarde voor a is de waarde die ook impliciet aan de formule: 1, = 1.35-l,,,, ten grondslag 
ligt namelijk a = 2.345 [40]. 

Vanwege de vrij grote variatie in de gemeten rentreewaarden zijn in de volgende tabel de 
hieruit volgende gemiddelde overdrachtslengten voor de balken 1,4, 8 en 12 weergegeven. De 
m.b.v. een digitale schuifmaat gevonden rentreewaarden en daaruit afgeleide overdrachtsleng- 
ten zijn bepaald aan de passieve zijde, t.p.v. rentreemeter 10, voor de balken 2, 3,6,  10, 11 en 
9. 
Tevens zijn in de tabel nog eens de gemeten overdrachtslengten weergegeven bepaald met 
formule (1) en overeenkomstig de VBC. 

Tabel 9.8: bepaling van de overdrachtslengten uit de gemeten rentreewaarden [mm] 

+ De lvdt-rentreemeters zijn verwijderd voordat de strengen aan de actieve zijde wor- 
den doorgeslepen. 
De gevonden overdrachtslengten voor balk 1 worden voor de vervolg berekeningen 
met een factor (1+16/114.7) = 1.14 verhoogd. Met deze factor wordt de nog resteren- 
de kracht in de strengen verrekend. De aldus berekende overdrachtslengten bedragen: 
l,,, act = 496 mm; l,,, pas = 250 mm. 
Voor balk 4 geldt dan: l,*, act = (1+23/118.6).388 = 463 mm. 
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De resultaten van de balken 5, 8 en 9 worden buiten beschouwing gelaten om redenen die 
hiervoor beschreven zijn. 

De uit de gemeten rentree bepaalde overdrachtslengten voor de balken 1 en 4 zijn aan de 
actieve zijde groter dan aan de passieve zijde. Dit was met behulp van de hiervoor besproken 
methode net andersom. 
Ook nu kunnen weer de q factoren, in dit geval q,, worden teruggerekend. 
In de nu volgende tabel is het complete overzicht weergegeven van alle berekende q factoren. 

Tabel 9.9: overzicht van de berekende factoren 

Samenvattend: 

De gemiddelde waarde van q bedraagt voor de balken 1 , 4  en 12: 
q, = 6.8 standaardafwijking = 1 .O 
4r2 = 7.7 standaardafwijking = 1.9 

De gemiddelde waarde van bedraagt voor de balken 2 ,3 ,6 ,7 ,  10 en 11: 
q, = 9.0 standaardafwijking = 1.8 

= 8.3 standaardafwijking = 2.7 (met uitzondering van balk 7) 

Er is hierbij geen verschil gemaakt tussen de actieve en de passieve zijde. 

Omdat de aanvangsvoorspanningen, aPi en de actuele druksterkten, f ,,,, weinig variatie 
vertonen kan m.i. het onderlinge verschil in overdrachtslengten tussen de balken 1 , 4  en 12 
enerzijds en 2,3, 6,7,  10 en 11 anderzijds worden toegeschreven aan de gevolgde manier van 
aflaten. 
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Zonder enig onderscheid te maken bedraagt de gemiddelde waarde voor q bepaald uit 29 
berekeningen: 

q = 8.2 standaardahijking 2.0 

Als op dezelfde manier de resultaten van onderzoek [40] worden geanalyseerd wordt er uit 26 
berekeningen gevonden: 

= 8.1 standaardafwijking 1.7 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de gescheurde proefstukken in onderzoek [40] buiten 
beschouwing zijn gebleven. 

9.1 0 Kopsplij tspanningen 

De kopsplijtspanningen berekend in paragraaf 7.8 zijn dusdanig hoog dat er t.g.v. deze 
spanningen scheurvorming zou moeten optreden. Tijdens het vervaardigen van de balken zijn, 
na het aflaten van de voorspanning, echter bij geen enkele balk kopsplijtscheuren geconsta- 
teerd. 
De verklaring hiervoor kan enerzijds worden gevonden in het lagere voorspannivo en ander- 
zijds in de verdubbeling van de lijfdikte t.p.v. de kopeinden. Ook is er sprake van een in feite 
samengestelde doorsnede vanwege de aanwezige (extra) beugelwapening. 
Voor balk 3 zullen de kopsplijtspanningen nu nog eens worden berekend. 

Daarbij geldt: 

10 = 256 mm 
Fpi  = 1 19.7 kN (bovenstreng) 
C = (1+(0.6.1,/h)2)" = (1+(0.6.256/500)2)" = 1 .O5 

Is p[ = 1.05.500 = 525 mm 

De aanvangsvoorspanningen zijn weergegeven in figuur 9.5 
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-26.7 N/mm2 

Figuur 9.5: aanvangspanningen in het beton voor balk 3 

De kracht in de trekzone die horizontaal evenwicht moet maken met de kracht in de drukzone 
bedraagt: 3.012-50.7.450+119700 = 34747+119700 = 154447 N. 

Na enig rekenwerk wordt er een benodigde hoogte in het drukgebied van 2 1 1 mm gevonden 
waarmee nu horizontaal evenwicht verzekerd is. 

Het kopmoment t.o.v. de nullijn bedraagt dan: 

Hieruit volgt: 

Uitgaande van een berekende druksterkte van 79 N/mm2 ten tijde van het aflaten van de 
voorspanning, bedraagt de gemiddelde treksterkte, f,, = 6.6 N/mm2. 
Hieruit blijkt dat er geen scheurvorming te verwachten is. 

Deze gemiddelde treksterkte is berekend overeenkomstig CUR-aanbeveling 37 en geldt voor 
de korteduur, met het verstrijken van de tijd neemt de treksterkte echter toe waardoor van de 
korteduur sterkte mag worden uitgegaan. 

Verder is tijdens het aflaten van de voorspanning, in het overdrachtsgebied rondom de streng- 
en, nergens scheurvorming geconstateerd. 
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10 Dwarskrachtcapaciteit van de balken 

10.1 Algemeen 

De dwarskrachtcapaciteit van 3 balken zal bepaald worden aan de hand van een asyrnmetri- 
sche driepuntsbuigproef. 
De beproeving van de balken vindt plaats in het lab van de TUE. 
Omdat de balken beproefd zullen worden na meer dan 28 dagen verharden en de ouderdom 
van de balken onderling niet gelijk kan worden gehouden, is besloten dat na 28 dagen voor 
elke balk 3 kubussen van: 100.1 00.1 Q0 mm gedrukt zullen worden. Hiermee wordt een 
indicatie verkregen voor de 28-daagse druksterkte van de balken. De overige controle kubus- 
sen en prisma's zullen worden getest op de dag dat er een balkproef zal worden uitgevoerd. 

10.2 Bepaling 28-daagse kubusdruksterkte 

Van iedere balk zijn na 28 dagen verharden 3 kubussen van 100- 100- 100 mm gedrukt in het 
lab van de TUE. Met de resultaten kan een vergelijking worden gemaakt tussen de 28-daagse 
kubusdruksterkten onderling. 
Alle kubussen worden vervormingsgestuurd kapotgedrukt met een snelheid van lmrnlmin. 
Voor het omrekenen van de kubusdruksterkte, bepaald uit kubussen van 100- 100- 100 mm, 
naar een kubusdruksterkte, bepaald uit kubussen van 150.1 50.1 50 mm, geldt overeenkomstig 
NEN 5950: 

Bij Hurks beton zijn zoals reeds vermeld van iedere stort 6 kubussen van 150- 150- 150 mm 
bewaard. Daarvan zullen er 3 worden gedrukt ter bepaling van de 28-daagse kubusdruksterkte 
en 3 ter bepaling van de 56-daagse kubusdruksterkte. 
Zowel op de TUE als bij Hurks beton zijn de kubussen onder water bewaard. 
In de nu volgende tabel zijn de resultaten van de drukproeven ter bepaling van de 28-daagse 
kubusdruksterkte weergegeven. 

Tabel 10.1: 28-daagse kubusdruksterkte bepaald aan de W E  (100 mm) en bij Hurks beton (150 mm) [Nlmm2] 
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De gemiddelde waarde van f' ,, ,,, / f',, ,,, bedraagt voor deze 11 balken: 

0.993 standaardafwijking 0.055 

In onderzoek [l61 wordt uit een lineaire regressie analyse voor de omrekeningsfactor 0.99 
gevonden met een correlatie coëfficiënt van 0.98. 
In onderzoek [40] wordt voor de omrekeningsfactor een waarde van 0.95 aangehouden. 

In dit onderzoek wordt als omrekeningsfactor 1.00 aangehouden. 

10.3 Meetprocedure. 

De tekening van de meetprocedure is te vinden in op pagina 171 van de bijlage. 
Voor een correcte onderlinge vergelijking zal de vijzelkracht voor alle drie de balken worden 
aangebracht aan de passieve balkzijde. Aan deze zijde zaten de krachtmeetdozen en is de 
invloed van het eventuele doorslijpen van de strengen minder. 
De benodigde vijzelkracht, geleverd door twee 100 tons vijzels, wordt middels een massief 
stalen blok en vervolgens via een oplegvlak van 200.300 mm, dat bestaat uit 20 mm zacht- 
board, overgedragen op de balken. 
De opleggingen zijn beide uitgevoerd als roloplegging, de rol diameter bedraagt 80 mm. 
Het oppervlak van de opleggingen bedraagt: 120.300 mm. Tussen de balk en een staalplaat 
van 30 mm dikte is 10 mm zachtboard aangebracht. 
De doorbuiging van de balken wordt in het midden van de overspanning gemeten, waarna er 
een correctie plaatsvindt voor de gemeten zakkingen t.p.v. de opleggingen. 
De rentreemetingen worden venicht met de bedoeling dat een eventueel voortijdig bezwijken 
van de balk t.g.v. verankeringsbreuk (slip van de strengen) wordt geregistreerd. 
De rekken in de voorgetrokken buigdrukzone van de balk worden gemeten m.b.v. rekstroken. 
T.p.v. de voorgedrukte buigtrekzone worden lvdt verplaatsingsopnemers geplaatst, hiermee 
kunnen ook na scheurvorming van de balk nog verplaatsingen gemeten worden. Op het lijf 
van de balken worden de rekken in drie richtingen gemeten m.b.v. speciale rekstroken. 
Deze rekstroken worden zodanig aangebracht dat de richting van de diagonale rekstrook een 
hoek van 45 O maakt met de !angsas van de balk. T.g.v. sche~r;or;r,ing in het lijf za! deze 
rekstrook dan waarschijnlijk intact blijven. 
Doordat in drie richtingen wordt gemeten is het mogelijk de hoofdspanningsrichtingen en de 
helling van de drukdiagonaal te berekenen. De invloed van scheurvorming op de meetwaar- 
den zal tijdens de proeven duidelijk moeten worden. 
Voordat de proeven worden uitgevoerd zal de roofmate, in het lijf van de doorsnede, aan de 
passieve zijde worden verwijderd. 
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10.4 Referentie gegevens 

Kubusdruksterkte 

De betondruksterkte van de balken wordt bepaald aan de hand van 5 kubussen met afmetingen 
van 100~100~100 mm. De vervonningssnelheid bedraagt 1 mm /min. Deze kubussen worden 
gedrukt op de dag van het beproeven van een balk. 

Tabel 10.2: kubusdmksterkten, f', [N/mm2] 

balk 1 

balk2 

balk3 

De gemiddelde waarde van de kubusdruksterkte, f',,, is weergegeven in tabel 10.3. 

Splijttreksterkte 

1 

- 

106.6 

117.1 

De gemiddelde splijttreksterkte wordt bepaald uit 3 kubussen van 150.150-150 mm. De 
vervonningssnelheid bedraagt daarbij 1 mm /min. De splijtkracht F kan vervolgens worden 
omgerekend tot de splijttreksterkte, f,,, = 2.F/(n.15O2). 
De centrische treksterkte is nu echter nog onbekend. In CUR-rapport 93-7 [l91 wordt een 
centrische treksterkte, f,,, gevonden die 70% bedraagt van de splijttreksterkte. 
In dit onderzoek wordt ook van deze onderlinge verhouding uitgegaan. De gemiddelde 
splijttreksterkte en de daaruit berekende gemiddelde centrische treksterkte, f,, = 0.70-f,,,, zijn 
weergegeven in tabel 10.3. 

Buigtreksterkte 

2 

110.2. 

122.6 

De gemiddelde waarde van de  buigtreksterkte, gDrj is hepaald aan de hand van een SF-metri- 
sche driepuntsbuigproef en 3 prisma's met afinetingen van: 100-100-500 mm. De vervor- 
mingssnelheid bedraagt daarbij 0.6 mm/min. Tussen de kracht en het prisma wordt een stukje 
zachtboard aangebracht om eventuele oneffenheden van het stortvlak uit te vullen. 
Voor de invloed van de hoogte wordt de factor; (1.6-h) in rekening gebracht. De gemiddelde 
buigtreksterkte van de balken bedraagt dan: 
f,, (balk) = f,, (prisma).(l.6-0.5)/(1.6-0.1) = f,, (prisma)/1.364. 
Overeenkomstig de VBC kan uit de buigtreksterkte van de prisma's de gemiddelde treksterk- 
te, f,, = f,, (prisma)/l.5 worden berekend. 
Het blijkt dat de aldus berekende gemiddelde treksterkte, f,,, behoorlijk groter is dan de 
berekende gemiddelde centrische treksterkte, f,,. 
Hieraan worden geen conclusies verbonden. 
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3 

110.4 

110.3 

125.8 

4 

117.6 

110.3 

126.9 

5 

122.9 

116.2 

126.9 
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Uit het a-E diagram van 3 prisma's met afmetingen van: 100~100~500 mm is de elasticiteits- 
modulus bepaald bij ongeveer */3 van de geschatte bezwijkdruksterkte van de prisma's. De 
drukspanning bedraagt dan ongeveer 60 N/mm2. De vervonningssnelheid bedraagt 0.139 
mmímin. 
De aldus bepaalde gemiddelde waarde van de elasticiteitsmodulus, E',, is weergegeven in 
tabel 10.3. Nadat op deze wijze de E-moduli zijn bepaald wordt met dezelfde prisma's de 
buigtreksterkte bepaald. De grafieken voor de a-E diagrammen staan weergegeven op pagina 
172 en verder van de bijlage. 

Tabel 10.3: referentie gegevens voor de 3 dwarskracht proeven 

Voor de verdere berekeningen wordt uitgegaan van de waarden zoals ze in deze tabel staan 
weergegeven. 
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10.5 Berekening van de werkvoorspanning 

De werkvoorspanning is daarbij bepaald voor de dagen waarop de balken zullen worden 
beproefd. 
De krimp- en hipfactoren zijn op pagina 124 van de bijlage berekend. 
M.b.v. de volgende formule [50] is het nu mogelijk het spanningsverlies in het voorspanstaal 
te bepalen: 

abp(0).nc.@ +Ebr(t).Ep 
a a  = met: f = l + -  A b-: 

pk l +n -0-f.( l +p.@) (1) 
I b 

In deze formule is de invloed meegenomen van de spanningsverandering aa,,, die t.g.v. 
hipvervorming in de tijd op het beton ontstaat. Dit is als het ware een trekspanning op het 
beton in de tijd waarmee de hipvervorming wordt gereduceerd. 
Met de factor p wordt de hipvervorming, van een spanning die zich in de tijd ontwikkelt, tot 
uitdrukking gebracht; over het algemeen kan gesteld worden: p = 0.8. 

In deze formule moet in de berekening van de krimpverkorting, €,,(t), de invloed van de 
wapening niet worden meegenomen omdat deze theorie ervan uitgaat dat de knmp en kruip- 
vervorming in het beton kan optreden zonder daarbij door de wapening te worden gehinderd. 
De factor f wordt daarbij bepaald door uit te gaan van het gezamenlijke zwaartepunt van de 
wapening A, en A,. A, en I, worden berekend voor het zuivere betonoppervlak. 

Als de invloed van de spanningsverandering aa,,, wordt verwaarloosd ontstaat de volgende 
formule voor de bepaling van het spanningsverlies in het voorspanstaal, aap,,, t.g.v. krimp en 
h i p  van de betonconstructie: 

Het verschil tussen E,, (t) en E', (t) is dat in de berekening van E', (t) de invloed van de wape- 
ning op de krimpverkorting is meegenomen, voor E,, (t) geldt dit niet. 

Met beide formules is het spanningsverlies t.g.v. krimp en h i p  bepaald en weergegeven in 
tabel 10.4. Vanaf pagina 124 van de bijlage is de berekening opgenomen. 
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Tabel 10.4: voorspanverlies t.g.v. krimp en kruip van het beton [N/mm2] 

Er valt op te merken dat de verschillen tussen de beide methoden redelijk klein zijn. 

Algemeen kan worden gesteld dat met formule (1) het werkelijke gedrag van de betoncon- 
structie t.g.v. krimp en kruip beter beschreven wordt, het voorspanverlies valt daarom ook iets 
lager uit. 

Voor het bepalen van de werkvoorspanningen wordt in het vervolg uitgegaan van de waarden 
berekend met formule (2). 

De relaxatie van het voorspanstaal wordt bepaald door uit te gaan van een constante opgeleg- 
de vervorming waarbij de kleine tijdsaniankelijke vervormingen in het beton worden venvaar- 
loosd. 
De relaxatie op t = wordt daarbij gelijk gesteld aan driemaal de relaxatie na 1000 uur. 
Voor de balken die op dwarskracht beproefd zullen gaan worden is het tijdstip t = niet zo 
interessant omdat de maximale ouderdom van de balken 41.24 = 984 uur bedraagt. 
Hieruit volgt voor het spanningsverlies t.g.v. relaxatie na 1000 uur: 

De factor 3 is in deze formule dus komen te vervallen. 
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10.6 Analyse meetresultaten van de dwarskrachtproeven 

De meetresultaten zijn te vinden vanafpagina 177 in de bijlage. 

10.6.1 Doorbuiging 

De doorbuiging van de balken is gemeten in het midden van de overspanning. 
Als voorbeeld is de doorbuiging van balk 3 in figuur 10.1 opgenomen. 

In de grafieken voor de doorbuiging zijn 4 gebieden te onderscheiden. 

1 In dit gebied is de hele doorsnede nog ongescheurd waardoor de buigstijfheid dan ook het 
grootst is. 

2 De overgang van gebied 1 naar gebied 2 wordt gekenmerkt door het ontstaan van scheuren 
in het lijf van de doorsnede als gevolg van het overschrijden van de hoofdtrekspanningen. 
Wegens deze scheurvorming treedt er een geringe reductie van de buigstijfheid op. 

3 Gebied 3 is een gebied waarin langzamerhand buigtrekscheuren ontstaan en de scheurvor- 
ming in het lijf verder toeneemt. 

4 In gebied 4 is de doorsnede gescheurd t.g.v. buigtrekscheuren die met het blote oog waar- 
neembaar zijn. De buigstijfheid is dan fors afgenomen. 

M.b.v. onderstaande formule is het mogelijk de doorbuiging in het midden van de overspan- 
ning te berekenen. 

Het is dus tevens mogelijk de buigstijfheid, (E1,-I,), uit de gemeten kracht, F, en de doorbui- 
ging, 6,, te berekenen. De ongescheurde buigstijfheid is daarbij berekend uit de gemeten 
elasticiteitsmodulus, zie tabel 10.3, op de dag dat de proeven zijn uitgevoerd en het traag- 
heidsmoment van de samengestelde doorsnede is berekend door in de uit te gaan van dezelfde 
elasticiteitsmodulus, zie bijlage pagina 113 en verder. 
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In onderstaande tabel zijn de berekeningsresultaten weergegeven. 

Tabel 10.5: buigstijfheden van de balken [Ninrn2] 

* Voor balk 2 is de buigstijfheid in het ongescheurde gebied niet te bepalen. 

Balk 

EI ongesch.(ber) 

EI gebied 1 

EI gebied 2 

EI gebied 4 

Doorbuiging: Balk 3 
(t. p.v. midden overspanning) 

5 10 15 
Doorbuiging midden [mm] 

Figuur 10.1 : gemeten doorbuigingen voor balk 3 

1 

1 .74734.10'4 
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1 .72687.1014 

1.40392.1014 

3.71253.1013 

98.8 % 

80.3 % 

21.2 % 

2 

1.73381.1014 

----- * 

1.35978.1014 

3.91523.1013 

3 

1.82621.1014 

----- * 

78.4 % 

22.6 % 

1.82031.1014 

1.42820.1014 

3.94642.1013 

99.7 % 

78.2 % 

21.6 % 
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Samenvattend kan worden gesteld dat de berekende ongescheurde buigstijfheid zeer goed met 
de gemeten buigstijfheid overeenkomt. Door het ontstaan van scheuren in het lijf reduceert de 
buigstijfheid met een factor van ongeveer 1.25 en t.g.v. het ontstaan van buigtrekscheuren met 
een factor 4.5, wat vrij fors is. 

10.6.2 Rentreemetingen 

Uit de grafieken blijkt dat in alle drie de balken rentreemeter 71 enigszins begint op te lopen. 
De maximale waarde bedraagt echter maar 0.25 mm. De overige Ivdt's registreren geen 
rentree. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er zeker geen sprake is geweest van 
verankeringsbreuk. 

10.6.3 Verplaatsingen in de voorgedrukte buigtrekzone 

De mate waarin verplaatsingen worden geregistreerd hangt natuurlijk af van de plaats waar de 
scheuren zich manifesteren. 
Vandaar ook dat twee tegenover elkaar zittende lvdt's onderling nog een behoorlijk verschil in 
verplaatsing kunnen registreren. 
De vijzelkracht waarbij scheurvorming te verwachten is, kan worden berekend door uit te 
gaan van de gemiddelde buigtreksterkte van de balken, zoals bepaald in tabel 10.3, de aanwe- 
zige werkvoorspanning in de balken, zoals bepaald op pagina 126 en verder in de bijlage en 
het weerstandsmoment van de samengestelde doorsnede, zoals bepaald op pagina 1 13 en 
verder in de bijlage: 

Fr = (fbr + O,,,, ).Wi-, 1 1000~3600/2600 

(De afstand tot de oplegging bedraagt 1000 mm en de overspanning bedraagt 3600 mm.) 

Fr balk 1 = (7.81+21.98)~1811.76~104~3.6/2.6~10~6 = 747 kN MrbalkI = 540 kNm 

Fr balk 2 
- f;nn I,IT- = (8.26+24.80).! 8!3.67.!04.?.6/2.6.10~6 = 830 D J  ?vlrbalkZ - uuu R L Y u l  

De knik in de grafiek lijnen ligt iets verder dan de waarde die voor de scheurbelasting is 
berekend. 
T.p.v. de lvdt's 60 en 63 ontstaan geen buigtrekscheuren. Dit volgt uit de grafiekwaarden en 
kan ook m.b.v. het berekende scheurmoment en het moment t.g.v. de bezwijkbelasting wor- 
den aangetoond. 
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10.6.4 Rekken in de voorgetrokken buigdrukzone 

In de grafieken zijn eigenlijk twee kleine knikken waar te nemen. De eerste treedt op bij een 
belasting van ongeveer 300 à 350 kN. Dit komt overeen met het ontstaan van scheuren in het 
lijf. De tweede knik ontstaat na ongeveer 900 a 950 kN en komt overeen met het ontstaan van 
buigtrekscheuren aan de onderzijde van de balk. 
Opvallend is het grote verschil in gemeten rek tussen de rekstroken 42(45) en 41(44). Dit 
verschil is groter dan het verschil in buiging tussen de twee doorsneden. De rekstroken 40(43) 
registreren nagenoeg geen rek. Een dergelijk groot verschil wordt t.p.v. dezelfde sneden in de 
buigtrekzone niet waargenomen. Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat er zich 
een drukdiagonaal ontwikkelt tussen de oplegging en de vijzelkracht waardoor een vakwerk 
met verlopende hoogte ontstaat. 

10.6.5 Rekken in het lijf 

Deze rekken zijn gemeten in drie richtingen waardoor het mogelijk is de hoofdspanningsrich- 
tingen te bepalen op basis van lineair elastisch materiaal gedrag. 
Het eerste rekstrookje bevindt zich 600 mm vanuit het kopeinde van de balk, vandaar dat er in 
de berekeningen van een lineair elastische spanningstoestand wordt uitgegaan. 
Uit de gemeten rekken volgt m.b.v. figuur 10.2; 

- ES - - 
Y, 

Ex  COS(^-^) +-sin(2..) met L< = 4.5 volgt hieruit: 
2 2 

Hiermee is het mogelijk de hoofdrichtingen te bepalen uit: 

L 

Figuur 10.2: cirkel van Mohr en richting van de rekstroken 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Dwarskrachtcanaciteit van de balken 92 

In E, en E( wordt de invloed van de rek t.g.v. de voorspanning verrekend en wel op de volgen- 
de wijze, zie figuur 10.3: 

€PW ES = - 
2 + E< meting 

epW kan uit de werkvoorspanningen worden bepaald. Daarbij geldt voor de elasticiteitsmodu- 
lus de waarde op de dag van het beproeven. Uit bovenstaande twee formules volgt direct dat 
yz/2 = O als de vijzelkracht nul is. (E, meting = O en meting = 0) 
Dit betekent dat tan(2-0) = 0, waaruit volgt dat 0 = O. Deze situatie komt overeen met een 
lijnspanningstoestand die in de balken aanwezig is zolang er nog geen sprake is van 
uitwendige belasting, afgezien van de overdrachtsgebieden. 

Figuur 10.3: cirkel van Mohr voor een lijnspanningstoestand 

De hoofdrekken kunnen nu uit de volgende formules worden berekend: 

Het berekenen van de belasting waarbij scheurvorming in het lijf zal optreden, kan m.b.v. 
dezelfde formules geschieden. 
Het probleem dat zich daarbij voordoet is echter dat de hellingshoek van de drukdiagonaal 
niet bekend is. Deze hellingshoek kan worden ingeschat, maar de berekening kan ook per 
belastingsstap worden doorlopen, waarbij voor iedere belastingsstap de hoek van de drukdia- 
gonaal en vervolgens de hoofdspanningen worden berekend. 
Als de berekende waarde voor de hoofdttrekspanning nu overeenkomt met de gemiddelde 
centrische treksterkte van het beton, zie tabel 10.3, is de scheurbelasting benaderd. 
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Per belastingsstap worden de volgende berekeningen uitgevoerd: 

waarin: 

a is de afstand tussen het betreffende rekstrookje in het lijf en de oplegging 
z is de afstand tussen het betreffende rekstrookje en de elastische zwaartelijn van de 

doorsnede 
2.613.6 de verhouding tussen vij zelkracht en dwarskracht 
a,,(z) is de werkvoorspanning t.p.v. het betreffende rekstrookje 

(een drukspanning is negatief) 

De verdere berekening geschiedt aan de hand van de formule (l), (2) en (3) waarbij geldt: 

Voor belastingstappen van 25 kN is de berekening uitgevoerd. 
De berekende hoofdtrekspanningen voor de balken 1 ,2  en 3 zijn weergegeven op pagina 179, 
1 84 en 189 van de bijlage. 
Uit deze figuren en uitgaande van de centrische treksterkte van het beton, zoals weergegeven 
in tabel 10.3, kan de vijzelkracht worden bepaald waarbij scheurvorming in het lijf optreedt. 
Voor alle drie de balken is dit bij een belasting van ongeveer 450 kN. 
Een eenvoudigere formule voor het berekenen van de scheurbelasting is de volgende: 

2 */f, +fb.o'bma .b.!;3 -6 
- v -  

'r vijzel - S,,(Z).~ .6 

waarin: 
O',,, is de gemiddelde drukspanning t.g.v. de voorspanning 

fb is de centrische treksterkte van het beton 

M.b.v. deze formule wordt de scheurbelasting berekend ter hoogte van de elastische zwaarte- 
lijn van de doorsnede, zie figuur 10.4. 
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De op deze manier berekende scheurbelastingen bedragen: 

F ,,,,,, balk 1 = 420 kN 
F ,  balk 2 = 457 kN 
F,  ,,,,, balk 3 = 444 kN 

Het verschil met de uitgebreide formule is dus gering. 
In de grafieken voor de hoofdtrek-rekken die zo dadelijk worden besproken blijkt echter dat 
de scheurbelasting al bij 300 à 350 kN wordt bereikt. Voor balk 2 al in de buurt van 250 kN. 
Als mogelijke oorzaak kan worden genoemd dat de gemiddelde centrische treksterkte te hoog 
is ingeschat, dit wordt onwaarschijnlijk geacht. De oorzaak moet echter worden gezocht in de 
overdrachtslengte en de daarmee samenhangende inleidingslengte. Als criterium voor het 
berekenen van de hoofdtrekspanningen wordt bij voorgespannen beton meestal figuur 10.4 
aangehouden [50]. Voor de balken in het onderhavige onderzoek bedraagt de afstand tussen 
dit criterium en het kopeinde van de balk: 250+120+440/2 = 590 mm. Op grond van het 
verrichte onderzoek is dit meer dan de overdrachtslengte. De inleidingslengte zou echter wel 
eens behoorlijk groter kunnen. De voorspankracht moet namelijk via de flenzen uitwaaieren 
over de gehele doorsnede. Hierdoor kan de drukspanning in het lijf op 590 mm vanaf het 
kopeinde van de balk wel eens minder zijn dan O',,, met als gevolg dat de scheurbelasting 
lager ligt. 
De werkelijke oorzaak blijft echter onduidelijk. 

Figuur 10.4: plaats in de doorsnede voor het berekenen van de hoofdkekspanningen, bron [50] 
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Voor de berekende hellingen van de drukdiagonaal wordt verwezen naar de pagina's 180, 185 
en 190 van de bijlage. 
Voor balk 3 zijn de berekende hellingen van de drukdiagonaal weergegeven in figuur 10.5. 

Zoals reeds eerder vermeld is en bevestigd wordt door figuur 10.5 geldt dat 8 = O voor F,,,,,= 
o. 
Vervolgens neemt de hoek die de drukdiagonaal maakt met de langsas van de balk toe. De 
onderlinge verschillen in de gemeten hellingshoeken zijn gering. Dit komt doordat de onder- 
linge verschillen in schuifspanning, T,, erg klein zijn en t.g.v. buiging de verschillen in hori- 
zontale spanning genivelleerd worden. 
Voor rekstrook 20/21/22 neemt de drukspanning a, namelijk af, voor rekstrook 23/24/25 
verandert a, nauwelijks doordat dit rekstrookje nagenoeg ter hoogte van de zwaartelijn zit en 
voor rekstrook 26/27/28 neemt de drukspanning a, toe, dit alles met als gevolg dat de onder- 
linge spanningsverschillen tussen de rekstroken minder worden. 
Dat met een toenemende belasting de helling van de drukdiagonaal toeneemt, komt doordat de 
invloed van de schuifspanning t.o.v. de normaalspanning steeds groter wordt 

Voor balk 3 zijn in figuur 10.5 de resultaten van de gemeten hellingen voor de drukdiagonaal 
weergegeven. 
De grafieken zijn getekend tot daar waar alle drie bij elkaar horende rekstroken nog intact 
zijn. 
Als eerste valt de zeer grote mate van overeenkomst op tussen de berekende hellingen en de 
gemeten hellingen in het ongescheurde gebied. 

Het zal duidelijk zijn dat er ergens in het lijf scheuren ontstaan bij een belasting van ca. 350 
kN. Deze situatie kenmerkt zich door het plotselinge grillige verloop van de meetwaarden. 
Het grillige verloop in de gemeten hellingshoeken zegt echter niets over de plaats waar de 
scheuren zijn ontstaan. 
Ook in het gescheurde gebied blijft de tendens van de lineair elastische berekening behouden. 
Uit de figuur blijkt verder dat op het moment van scheurvorming de hoek van de drukdiago- 
naal ca. 25 à 30" bedraagt. Tijdens de proeven zijn ook dergelijke scheurhellingen opgemeten. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een directe relatie tussen de helling van 
de drukdiagonalen en de helling van de scheuren. 
Uit de figuur blijkt verder dat tijdens het opvoeren van de belasting de helling van de drukdia- 
gonalen toe neemt. Ook in het scheurverloop van de balk is deze tendens waarneembaar. 
De bovengrens voor de helling van de drukdiagonalen bedraagt ca. 40". 
In CUR-aanbeveling 37 geldt voor de helling van de drukdiagonalen, voor een B105 
betonkwaliteit, als ondergrens echter een hoek van 45 O terwijl deze waarde op grond van het 
gedane onderzoek met voorgespannen balken eerder een bovengrens is. 
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Lineair elastische berekening voor de 
hoek van de drukdiagonaal: Balk 3 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- t.p.v. rekstroken 20121l22 - t.p.v rekstroken 23/24/25 - tp.v. rekstroken 26/27/28 

Hoofddrukrichtingen: Balk 3 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Figuur 10.5: boven; lineair elastische berekening voor de hellingshoek van de drukdiagonalen 
onder; gemeten hellingen van de drukdiagonalen, voor balk 3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



Dwarskrachtcapaciteit van de balken 97 

10.6.6 Hoofdtrek-rekken 

De plotselinge forse toename van de rekken betekent dat er scheurvorming optreedt. Dit is het 
geval bij een belasting van 300 a 350 KN. Voor alle duidelijkheid: dat er scheurvorming 
optreedt is uit de grafiekwaarden af te leiden, waar de scheurvorming optreedt echter niet. 

Ook in deze grafieken is te zien bij welke belasting scheurvorming in de doorsnede optreedt. 
Voor de balken 2 en 3 zijn er enkele rekstroken die tot op het moment van bezwijken van de 
balk nog intact zijn. 
De rekken bedragen op dat moment ongeveer 2 %O. Uit deze gemeten rekken zou de hoofd- 
drukspanning kunnen worden afgeleid. Men dient daarbij echter rekening te houden met een 
afname van de elasticiteitsmodulus als gevolg van de dwarsrek, dit verschijnsel is in CUR- 
rapport 93-7 gemeten [19]. 
Ter indicatie wordt nu van de balken 2 en 3 de druksterkte berekend waarbij wordt uitgegaan 
van een reductiefactor voor de elasticiteitsmodulus van 0.8. 

Balk 2: f', = 0.002.0.8-39019 62 N/mm2 = 0.56.f' ,, 

Balk 3: f', - 0.002.0.8.41351 = 66 N/mm2 = 0.53-f,, 

waarin: 
f '  is de gemiddelde kubusdruksterkte, zie tabel 10.3 

Voor het, aan de hand van deze waarden, berekenen van de bezwijkdwarskracht moet tevens 
nog de aanvangsrek in de drukdiagonalen t.g.v. de voorspanning worden verrekend. 
Vervolgens kan men aan de hand van de gemeten hoofddrukrichtingen een schatting maken 
voor de helling van de drukdiagonaal en zodoende de bezwijkdwarskracht berekenen. 
Zonder er verder op in te gaan levert een dergelijke berekening een vrij goede benadering van 
de bezwij kdwarskracht. 

10.6.8 Rekken in de diagonale rekstroken 

Omdat deze rekstroken een hoek van 45 O met de langsas van de balk maken blijven ze het 
langst intact. Ten tijde van het bezwijken van de balken registreren deze rekstroken een rek 
van ongeveer 1.5 à 2 %O. De rekken zijn in ieder geval iets minder dan de gemeten 
hoofddruk-rekken waar het betreffende diagonale rekstrookje deel vanuit maakt. 
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10.7 Uiterste dwarskrachtcapaciteit van de balken 

Uit de vijzelkracht op het moment van bezwijken kan de bezwijkdwarskracht, V,, worden 
berekend m.b.v. de factor 2.613.6. 
Overeenkomstig de VBC kan de waarde voor V, worden omgerekend tot een schuifspanning: 

waarin: 

b, is de breedte van het lijf (2.45 = 90 mm) 
d is de nuttige hoogte van de balk betrokken op het zwaartepunt van de totale 

buigtrekwapening (500-60 = 440 mm) 

De resultaten van de proeven kunnen worden vergeleken met de VBC en de relevante artike- 
len uit CUR-aanbeveling 37. 

I.p.v. langeduur rekenwaarden moet er nu worden gerekend met korteduur gemiddelde waar- 
den. 

Voor T, = T,, ,,-,, geldt dan i.p.v. T, = O. l (f', + 39)k;k, 9.5.ko : 

waarin: 

0.85 is de aangehouden factor voor de omrekening van de kubusdruksterkte naar de 
één-assige druksterkte 

f',,(B65) = 70 N/mm2 (geschatte gemiddelde kubusdruksterkte) 
k" = 1 
k0 = 1 (voor a = 90") 
Y m = 1.27 (B105) waaruit: 

De aldus verkregen waarden zijn weergegeven in de nu volgende tabel. 
Daarbij is T, tevens uitgedrukt in de gemiddelde kubusdrukstrekte. 
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Tabel 10.6: gemeten en berekende uiterste dwarskrachtcapaciteit, overeenkomstig CUR-aanbeveling 37 

Uit de tabel valt op te merken dat er nog een extra veiligheidsfactor van 1.6 à 1.7 in de reken- 
methode volgens CUR-aanbeveling 37 aanwezig is. 
De vergelijking kan ook worden gemaakt door de regelgeving in CUR-aanbeveling 37 buiten 
beschouwing te laten en uit te gaan van alleen de VBC. 

Voor T, = T, geldt dan i.p.v. 7 ,  = 0.2.f ,.kn.ko: 

waarin: 
0.85 is de aangehouden factor voor de omrekening van de kubusdruksterkte naar de 

één-assige druksterkte 
kn = 1 
ko = l (voor a = 90") 

De aldus verkregen waarden zijn weergegeven in de nu volgende tabel. 

Tabel 10.7: gemeten en berekende uiterste dwarskrachtcapaciteit, overeenkomstig de VBC 

Balk 

L [N/mm2] 

r,*,,, [N/mm2] 

'u '2*VBC 

Uit de tabel valt op te merken dat er nog een extra veiligheidsfactor van 1.2 à 1.3 in de reken- 
methode volgens de VBC aanwezig is. 
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1 

24.7 

18.8 

1.31 

2 

23.4 

19.0 

1.23 

3 

24.6 

18.4 

1.34 
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Voor het uitgevoerde onderzoek zijn de rekenregels opgenomen in CUR-aanbeveling 37 dus 
niet nodig voor het creëren van voldoende veiligheid. 

Ter vergelijking met de in Delft uitgevoerde dwarskrachtproeven [l41 is de volgende grafiek 
opgenomen. 

I -t Proeven Delft I 
1 A Proeven TUE I 

O 0,s 1 1,5 2 2,s 3 3,5 4 

Beugelwapeningspercentage p] 

Figuur 10.6: vergelijking resultaten dwarskrachtproeven in Delft en dit onderzoek 

Er valt te zien dat er sprake is van een goede overeenkomst tussen de beide proevenseries. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de proefstukken in Delft niet waren voorgespannen. 

De dwarskrachtcapaciteit zal nu worden vergeleken met de CEB-FIP Modelcode 1990. 

Voor f,,, zijnde de rekenwaarde voor de druksterkte van de drukdiagonalen, geldt dan i.p.v.: 

waarin: 

fck is de karakteristieke cilinderdruksterkte 
fcd is de rekenwaarde van de cilinderdruksterkte 
f '  is de gemiddelde kubusdruksterkte, zie tabel 10.3 
110.85 is de omrekeningsfactor voor de korteduur sterkte 
0.85 is de aangehouden factor voor de omrekening van de kubusdruksterkte naar de 

één-assige druksterkte 
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De dwarskrachtcapaciteit kan nu berekend worden uit de volgende formule: 

De aldus verkregen waarden zijn weergegeven in de nu volgende tabel. 
Daarbij is V,*,, ,, berekend voor 8 is 30 en 45 O .  

Tabel 10.8: gemeten en berekende uiterste dwarskrachtcapaciteit, overeenkomstig MC 90 

Uit de tabel valt op te merken dat er nog een extra veiligheidsfactor, voor 0 = 30°, geldt van 
1.4 à 1.5. 
Voor 0 = 45 O geldt voor de extra veiligheid nog een factor 1.2 à 1.3. 
De verticale component van de drukdiagonalen neemt namelijk toe als 0 toeneemt, waardoor 
de dwarskrachtcapaciteit toeneemt. Voor voorgespannen beton is de hoek 0 = 45 O echter wel 
een bovengrens. De resultaten berekend m.b.v. MC 90 verschillen iets minder dan die bere- 
kend m.b.v. CUR-aanbeveling 37. 
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de dwarskrachtcapaciteit van de beproefde 
balken berekend m.b.v. CUR-aanbeveling 37 met een gemiddelde factor van 1.58 wordt 
onderschat. 
Verder heeft in deze regelgeving de hellingshoek van de drukdiagonalen, 8, geen invloed op 
de berekende uiterste dwarskrachtcapaciteit als a = 90" bedraagt (beugels loodrecht op de 
balkas). Dit is een enigszins rare situatie daar de vakwerkanalogie aan de formules ten grond- 
slag ligt, zie ook de dwarskracht formule uit MC 90. 
Men heeft, in CUR-aanbeveling 37, echter wel de volgende ondergrens opgenomen voor de 
hoek 8: 

Hiermee wordt geacht tegemoet te komen aan het brossere bezwijkgedrag van HSB en de 
afnemende herverdelingsmogelijkheid van scheurhellingen als gevolg van de gladdere scheur- 
vlakken [ l  91. 
Voor een B65 betonkwaliteit bedraagt deze hoek 30" en voor een B105 betonkwaliteit 45 O. 

Op deze manier bedraagt voor gelijke balken, met a = 90" en een gelijke dwarskracht, de 
berekende hoeveelheid beugelwapening voor een B 105 betonkwaliteit 1.73 maal zoveel dan 
voor een B65 betonkwaliteit. (T, is voor beide balken gelijk.) 

10.8 Scheurontwikkeling tijdens het beproeven van de balken 

De hierbij behorende foto's zijn voor balk 3 vanaf pagina 195 in de bijlage opgenomen. 
De eerste scheuren die ontstaan zijn dwarskrachtscheuren in het lijf van de balken. Deze 
scheuren maken een hoek van ongeveer 25 a 30" met de langsas van de balk. 
Vervolgens neemt de vorming van dwarskrachtscheuren toe en ontstaan bij een belasting van 
750 a 900 kN buigtrekscheuren in de onderflens van de balken. 
Het bezwijken van de balken heeft een explosief karakter en gaat gepaard met het afspringen 
van de betondekking in het lijf van de doorsnede, waarna de beugelwapening zichtbaar is. 
in de bovenflens zijn na hei bezwijken van de ba i~en  enkele buigtrekscheuren waar ie nemen 
als gevolg van het plotseling bezwijken van de betondrukdiagonalen. Er is in het lijf, in de 
'betondrukdiagonalen', als gevolg van een dynamisch effect namelijk heel even sprake van 
een trekkracht in diagonale richting i.p.v. een drukkracht. Hierdoor scheurt de bovenflens. Dit 
effect wordt, door de rekstroken 40 en 43 in de buigdrukzone, als trek geregistreerd. 
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1 Wringcapaciteit van de balken 

11.1 Algemeen 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3, wordt de wringing in het midden van de overspanning met twee 
excentrisch geplaatste vijzels aangebracht. 
De opleggingen worden daarbij uitgevoerd als gaffeloplegging. De beproeving vindt plaats in 
dezelfde opstelling die ook voor dwarskracht wordt gebruikt. 

11.2 Meetprocedure 

De tekening van de te verrichten metingen is te vinden op pagina 192 van de bijlage. 
Allereerst zal de kracht in de vijzels worden gemeten waaruit het wringend moment kan 
worden berekend. De h.o.h. afstand van de vijzels bedraagt 1.5 m. T.p.v. de opleggingen 
wordt het wringend moment via de flenzen van de balk en twee krachtmeetdozen, 1 t.p.v. de 
bovenflens en 1 t.p.v. de onderflens, overgedragen naar de proefopstelling. Uit de geregis- 
treerde krachten kan tevens het wringend moment t.p.v. de opleggingen worden berekend. 
Theoretisch neemt elke oplegging de helft van het totale wringend moment, geleverd door de 
vijzels, op. 
Om t.p.v. de opleggingen verdraaiingen van de flenzen in het horizontale vlak niet te verhin- 
deren worden er tussen de krachtmeetdozen en de flenzen stalen schotels aangebracht. Tegen 
de flenzen zelf wordt een stalen plaat met een lengte van 120 mm en een hoogte gelijk aan de 
flenshoogte aangebracht. De dikte van deze platen bedraagt 10 mm. Als uitvulling voor de 
oneffenheden van het betonoppervlak wordt 1 mm dik karton gebruikt. De krachtmeetdozen 
zijn inwendig van schroefdraad voorzien waardoor de speling tussen de krachtmeetdozen en 
de flenzen kan worden opgeheven. 
De uitvoering van de opleggingen is verder identiek aan die van de dwarskracht proeven zij 
het dat het werkelijke oplegvlak nu nog maar 120.100 mm bedraagt. 
Een excentrische verticale oplegreactie van de flenzen wordt hiermee voorkomen. 
Voor het meten van de hoekverdraaiingen van de balk wordt gebruik gemaakt van rotatie 
opnemers. Deze worden verdeeld over de halve balklengte -Janwege de syirm~eiïie. Uit de over 
de halve balklengte gemeten verdraaiingen kan een indicatie worden verkregen van het 
aandeel flensbuiging in de opname van het wringend moment. 
T.p.v. de beide opleggingen worden tevens rotatie opnemers aangebracht om een mogelijke 
balk verdraaiing hier ter plaatse te kunnen registreren. Ook op de vijzels worden rotatie 
opnemers aangebracht om een indicatie te hebben voor het rotatiepunt van de balk. 
Voor het meten van de rekken t.g.v. de flensbuiging worden, wederom over de halve balk- 
lengte, aan de gedrukte zijde, rekstroken op de flenzen gelijmd. Aan de trekzijde worden 
lvdt's aangebracht. Voor het registreren van een flens-inklemmingsmoment, besproken in 
paragraaf 7.9, worden t.p.v. het hart van de opleggingen rekstroken aangebracht aan dezelfde 
zijde als de netgenoemde rekstroken. Als er nu sprake is van een flens-inklemmingsmoment 
moeten deze rekstroken dat dus als trek registreren. 
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Verder worden evenals bij dwarskracht de hoofdspanningsrichtingen gemeten. Daartoe 
worden wederom rekstroken metend in drie richtingen op de balk aangebracht. In het lijf 
worden deze metingen links en rechts van het wringend moment verricht en aan de voor en 
achterzijde van de balk. Dat er nu zowel links als rechts wordt gemeten, komt doordat de 
capaciteit van het lijf maatgevend is en vanwege de symmetrische belasting niet te voorspel- 
len is aan welke zijde bezwijken optreedt. 
Ook aan de boven- en onderzijde van de flenzen wordt er m.b.v de netgenoemde rekstroken 
gemeten. Uit de onderlinge vergelijking moet een duidelijk verschil in hoofdspanningsrich- 
tingen volgen vanwege de excentrische voorspanbelasting. 
Voor alle rekstroken die in drie richtingen meten geldt dat de diagonale rekstrook in de 
richting van de drukdiagonaal wordt geplaatst. 
Als laatste wordt de kopvlak-verdraaiing van de balken gemeten m.b.v. twee onder elkaar 
geplaatste lvdt's. Vanaf een zekere belasting zullen de flenzen t.p.v. de oplegging namelijk 
tegengesteld aan elkaar willen gaan verdraaien. 

11.3 Referentie gegevens 

Op dezelfde manier als voor dwarskracht, zullen ook voor de wringproeven referentie gege- 
vens worden bepaald. 
De ouderdom van de te beproeven balken op wringing zal echter groter zijn. 

11.4 Bepaling van de werkvoorspanning 

Geschiedt op dezelfde manier als bij dwarskracht. 

11.5 Analyse van de meetresultaten 

Als try-out is een wringproef uitgevoerd, vooral met het oog op het functioneren van de 
diverse onderdelen. Als eerste indicatie kan de gehele opzet als geslaagd worden beschouwd. 
Hierbij moet worden vermeid dat het aanbrengen van het wringend moment een kleine 
aanpassing vergt. 
De meetresultaten van deze proef maken geen deel uit van dit verslag. 
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12 Dwarskracht- en wringcapaciteit van de balken 

12.1 Algemeen 

Tot op heden zijn er nog geen gecombineerde proeven uitgevoerd. Nadat de wringcapaciteit 
van de balken is bepaald en geanalyseerd zal met deze proeven worden aangevangen. Het ligt 
in de bedoeling dat bij verschillende verhoudingen van V en T de uiterste capaciteit van de 
balken wordt bepaald. 
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Theoretisclie achtergronden 1 

1 Theoretische achtergronden 

1.1 Afleiding schuifspanningen t.g.v. dwarskracht 
(lineair elastische materiaal eigenschappen) 

Aannames: 
- Vlakke doorsneden blijven vlak, d.w.z. dat de hypothese van Bernouilli geldt 
- De wet van Hooke is geldig 

Momentenevenwicht om punt A, zie figuur 1. l ,  levert: 

q(x) 6M(x)dx = 0 M(X) - v ( x ) ~ x  --dx -M(x) -- 
2 6x 

Voor dx - O volgt hieruit: 

I 
met ~ ( x )  = o x ( z ) ~  - V(x) = - 

6x z 

Figuur 1.1 : momentenevenwicht om punt A 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Horizontaal evenwicht levert, zie figuur 1.2: 

r_(z)-b(z).dx=/ - $ @ d x . d ~  (1) invullen levert: 
A X 

V(x).z r,(z).b(z)=/ ?dA met: JA z-dA=Sy(z) 
A Y 

volgt hieruit: t,(z) = 
S,(z).V(x) 

Iy-b(z) 
(2) 

Omdat r,(z) = z,(z) is nu tevens de verticale schuifspanningsverdeling bekend. 

Figuur 1.2: horizontaal evenwicht 

Voor de schuifspanning in een flensdeel van een I-vorrnige doorsnede geldt een soortgelijke 
formule: 

1.2 Afleiding schuifspanningen t.g.v. wringing 
(lineair elastische materiaaleigenschappen) 

Rorlde doorsnede 

Voor de afschuifhoek t.g.v. wringing geldt: y = r-dqldx en op grond van de wet van Hooke 
geldt ook: y = TIG 
Hieruit volgt: z = G-r-dqldx (3) 
Het totale wringend moment bedraagt dan: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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dq  T C R ~  
T = JA r - ~ . d A  = G*/ r 2 . d ~  = 2nr3dr = G-- = G1 - 

dx A dx dx 2 P dx 
d o -  T T Tal oftewel: - - - (4) waaruit volgt: q= '/ -dx = - 
dx GIp o GIp G 1 ~  

De specifieke wringingshoek, dqldx, is dus voor zuivere wringing constant. 
Uit (3) en (4) volgt: 

T. r T = -  

IP 

Dznni~andige gesloterz doorsrzederz 

Bij de afleiding gelden als randvoorwaarden: 
- welving kan ongehinderd optreden 
- de schuifspanning is constant over de wanddikte t, 

Het horizontale en verticale evenwicht van het vlakje weergegeven in figuur 1.3 levert de 
volgende vergelijkingen: 

horizontaal evenwicht: 6 cl [ q + d s d l - q d = O  of O 6s 

verticaal evenwicht: 6q lq+?dl jds-qds=O of -=O 61 

Hieruit volgt dat 6q = O en dus dat q constant is. 
M.a.w. de schuifstroom is constant, q = vt,  = constant. 

Figuur 1.3 : horizontaal en verticaal evenwicht, bron [28] 

T.O.V. het zwaartepunt, 0, is het wringend moment van het gearceerde oppervlakje gelijk aan: 
z. t;ds.R. Zie figuur 1.4. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Het totale wringend moment bedraagt dan: 

T = fr. t;ds.R, ds-R = tweemaal het ingesloten oppervlak dus: T = r. t;2.AO 

waarin: 

A, is het door de hartlijn ingesloten oppervlak 
T is de schuifspanning t. p.v. de hartlijn van het materiaal. 

Opm. Voor een dunwandige doorsnede is de helling van de raaklijn aan de rand van het 
oppervlak, van een in gedachten opgeblazen membraan, nagenoeg constant. Dit 
betekent dat de schuifspanning constant is over de wanddikte en we dus van de 
hartlijn van de wanddikte kunnen uitgaan. 

Voor het wringtraagheidsmoment van de dunwandige gesloten doorsnede geldt: 

4 ~ :  
Iwr = - waarmee: * = L berekend kan worden. 

ds d- dx GIwr 

Figuur 1.4: afleidiug wringend moment voor een dunwandige gesloten doorsnede 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Rechthoekige doorsneden 

Er wordt hier volstaan met het geven van de formules die zijn afgeleid uit de membraan 
analogie. Verder kan welving ongehinderd optreden. 

Voor een oneindig brede strip geldt (b>>t): 

Figuur l .j: definitie van z 

Als t toeneemt t.o.v. b is de formule voor I,, niet meer exact, de Fourrierreeks convergeert dan 
minder snel. Vandaar dat er dan een correctiefactor voor I,, geldt: 

Veelal wordt gewerkt met een benadering voor de correctieterm: k, = (1-0.63th) wat op zich 
voor b/t 2 2.5 een goede benadering is, zie tabel 1.1. 

Tabel 1.1 : correctiefactoren k, en k, 

Voor de berekening van t,, geldt: 

In de tabel zijn tevens de verhoudingen weergegeven van de waarden voor z,-, berekend met 
de benaderingsfactor k, en de exacte waarde k,, aangeduid met z,,/z,. 
We zien dus dat met de benaderingsmethode voor b/t = 1 te hoge waarden voor t,, worden 
berekend. De benaderingsmethode zit in dit gebied dus behoorlijk aan de veilige kant. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Voor b.v. een I-vorrnige doorsnede kan I,, berekend worden uit de deelbijdragen van de 
afzonderlijke rechthoeken. Daarbij moet weer rekening worden gehouden met de correctiefac- 
tor voor de b/t verhouding. 

Wrzngir~g met verhi~zderde tvelvi~ig voor eell open doorsnede 

Als een ligger aan b.v. I zijde wordt ingeklemd kan de doorsnede niet meer vrij welven en is er 
geen sprake van zuivere wringing. 
Dientengevolge is de specifieke wringingshoek niet meer constant en zal een deel van het 
wringend moment door flensbuiging worden opgenomen. 
Zie figuur 1 .6. 

Figiiur l .6: winging met verhinderde welving 

T.g.v. de hoekverdraaiing cp van de doorsnede ontstaat er een horizontale verplaatsing: 
v = cp N2 van de flenzen 
M.b.v. de buigingstheorie kan worden afgeleid dat het buigend moment in de flenzen gelijk is 
aan: 

h d2v M, = EI -- d2v - met: - - -- h d 2 q  
H h wordt: M, = EI,-- 

2 dx2 dx2 d x 2 2  2 dx2 

De dwarskracht in de flenzen, gelijk maar tegengesteld gericht, bedraagt dan: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Het koppel geleverd door de flenzen bedraagt dan: M, = V,.h waardoor geldt: 

Deze tweede orde lineaire differentiaalvergelijking heeft als oplossing: 

- - T d' - c , ~ ~ ~ + c , ~ ~ ~ + -  met: a = 4- 2GIwr 
dx GrWr  EI,^ 

Afhankelijk van de randvoorwaarden kunnen nu C, en C, bepaald worden. 
De voornaamste conclusie uit het voorgaande is dat de flensbuiging de specifieke wringings- 
hoek reduceert en daarmee de hoekverdraaiing, cp, over de balklengte zal afnemen. 

1.3 Vertaling theoretische achtergronden naar het materiaal beton 

Voorgaande afleidingen voor de berekening van de schuifspanningen gelden alleen in het lineair 
elastische gebied. 
Voor schuifspanningen t.g.v. dwarskracht in het materiaal beton betekent dit dat de formules 
alleen mogen worden toegepast in het ongescheurde stadium. 
Het al dan niet scheuren van beton hangt af van de grootte van het buigend moment en de 
grootte van de dwarskracht. Zie figuur 1.7. 

Figuur 1.7: scheurvorming in beton t.g.v. buiging en dwarskracht 

T.óorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



In zones waar het buigend moment groot is onstaan verticale buigtrekscheuren als de buigtrek- 
sterkte van het beton wordt overschreden, in figuur 1.7 aangeduid met regio A. Als zowel het 
buigend moment en de dwarskracht vrij hoog zijn onstaan er verticale buigtrekscheuren t.p.v. 
de meest getrokken zones in de balk. De richting van deze buigtrekscheuren verandert als de 
scheuren verder groeien in de balk, dit als gevolg van het veranderen van de hoofdspannings- 
richtingen. In figuur 1.7 wordt dit scheurtype aangeduid met regio B. 
T.g.v. voorspanning zullen deze scheuren vlakker verlopen als gevolg van de aanwezige 
normaaldrukspanning. 
Nog een ander scheurtype kan ontstaan in het (dunne) lijf van (voorgespannen) betonbalken. 
Daarbij is sprake van een vrij grote dwarskracht en een klein buigend moment. In het lijf van 
een dergelijke doorsnede wordt nu als gevolg van de verticale schuifspanningen de hoofdtrek- 
spanning overschreden en ontstaat het scheurtype C, zie figuur 1.7. 
In figuur 1.8 is het effect weergegeven van voorspanning op de hoofdspanningsrichtingen. 
Als er sprake is van voorgespannen beton zal de doorsnede langer ongescheurd blijven en kan 
formule (2) worden gebruikt bij de berekening van het afschuifdraagvermogen waarbij de 
hoofdtrekspanning juist wordt overschreden. M.b.v. de cirkel van Mohr, zie figuur 1.8b, kan 
worden afgeleid dat scheuren zullen ontstaan bij een schuifspanning van: 

waarin: 

O',,, is de gemiddelde betondrukspanning t.g.v. de voorspanning 
fb is de treksterkte van het beton 

Z, 

druk trek 

O x  = O'bmd 
l 

(a) 1 (b) 1 

Figuur 1 .S: cirkel van Mohr ter bepaling van de hoofdrichtingen, (a) geen voorspanning (b) wel voorspanning 

T.g.v. voorspanning wordt de effectiviteit van een verticale beugelwapening vergroot vanwege 
het grote aantal beugels dat nu wordt geactiveerd. De kracht in de betondrukdiagonalen neemt 
echter toe. 
De hoofdtrekspanningen worden veelal bepaald ter plaatse van de zwaartelijn van de doorsne- 
de, maar afhankelijk van de excentriciteit van de voorspanning en de aanwezige belasting zou 
op een ander punt in de doorsnede de hoofdtrekspanning eerder kunnen worden overschreden. 

P"0rgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 
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Als de doorsnede scheurt kan deze worden opgevat als een normaal gewapende balk. 
De capaciteit van de doorsnede, zonder beugels, wordt dan berekend uit empirisch gevonden 
relaties. Voor de berekening van de capaciteit van de doorsnede met beugels wordt veelal een 
vakwerkmodel gehanteerd. Het vakwerk is daarbij opgebouwd uit een onderrand en een 
bovenrand met daartussen betondrukdiagonalen en trekdiagonalen in de beugels. 
Zie figuur 1.9. 
Daarbij moet de verticale component van de betondrukdiagonalen door de beugelwapening 
worden opgenomen en de horizontale component van de betondrukdiagonalen door een 
verandering van de krachten in de trekband t.p.v. een knoop. 
De m.b.v. de vakwerkanalogie berekende krachten in de beugels zijn groter dan in werkelijk- 
heid het geval is. Dit komt doordat er in werkelijkheid niet gesproken kan worden van een 
zuiver vakwerk. Een gedeelte van de dwarskracht wordt namelijk opgenomen door: 
de ongescheurde drukzone, de deuvelwerking van de buigtrekwapening en de aggregate 
interlock. Eventueel kan men ook nog een waarde toekennen aan het soflening gedrag in een 
scheur. Deze gezamenlijke deelbijdragen worden aangeduid met de 'betonterm' en in minde- 
ring gebracht op de totale dwarskracht. De beugelwapening wordt nu op gedimensioneerd op 
de resterende dwarskracht. 

tcndon ' I 

Figuur 1.9: vak~verkanalogie voor dwarskracht, bron [33] 

Over de invloed van scheurvorming op de geldigheid van formule (2) en het eventueel verre- 
kenen van opgetreden scheurvorming in de doorsnede grootheden kan gediscussieerd worden. 

Twee soorten wringing 

Voor wringing moet onderscheid gemaakt worden tussen: compatibiliteitsswringing en even- 
wicht swringing. 

Voorgeqannen HSB-liggers belast op dwarskracht enbofwringing 
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Van compatibiliteitswringing is sprake als er alleen t.g.v. de samenhang van de constructie 
wringing optreedt. Zie figuur 1.10a. Daarbij veroorzaakt de hoekverdraaiing van de ene 
constructie een wringverdraaiing van de andere constructie. Wringing is in dit geval dus een 
gevolg i.p.v. een uitgangspunt. Over het algemeen wordt compatibiliteitswringing dan ook 
verwaarloosd in de berekeningen. Men gaat er dan vanuit dat door het ontstaan van scheurvor- 
ming de wringstijfheid dusdanig reduceert dat de wringende momenten dientengevolge afne- 
men. 
De wapening die voor dit soort wringing dan nog wordt aangebracht is een praktische, waar- 
mee de scheurwijdtes worden beperkt. 

Van evenwichtswringing is sprake als de inwendige wringende momenten noodzakelijk zijn 
voor het evenwicht. Zie figuur 1. lob. M.a.w. als de wringstijfheid van de constructie nul is 
wordt deze constructie instabiel. In dit soort situaties moeten de wringende momenten dan ook 
in de berekening worden meegenomen. 

Ter illustratie is in figuur 1. loc de situatie weergegeven waarbij sprake is van compatibiliteits- 
wringing en evenwichtswringing. Evenwichtswringing treedt daarbij op in het belaste balkge- 
deelte. Compatibiliteitswringing treedt op in de aansluitende liggers. 

Figuur 1.10: (a) compatibiliteitswringing, (b) evenwichtswringing, 
(C) compatibiliteits- en evenwichtsunnging, bron 1331 

Voor het berekenen van de schuifspanningen t.g.v. wringing kunnen de hiervoor gegeven 
formules ook alleen in het lineair elastische gebied worden toegepast. De bijdrage van de 
wapening aan de wringstijfheid kan daarbij worden verwaarloosd. 

M.b.v. formule (6) kan men de schuifspanning berekenen waarbij de hoofdtrekspanning wordt 
overschreden. Vervolgens kan het bijbehorende wringende moment worden berekend. Als de 
doorsnede gescheurd is zal de wringstijfheid fors afnemen. 

Voorgespannen HSB-liggers belad op dwarskracht edof  wringing 
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Voorspanning verhoogt de wringstijfheid en het wringend moment waarbij scheurvorming 
optreedt maar heeft nagenoeg geen invloed op de uiterste grenstoestand. De gescheurde 
wringstijfheid hangt daarbij zeer sterk af van de hoeveelheid toegepaste wapening. Bij wringing 
is zowel langs- als beugelwapening nodig. Voor het berekenen van de hoekverdraaiingen in het 
gescheurde stadium moet de wringstijfheid fors worden gereduceerd. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de wringstijfheid t.g.v. scheurvorming sterker afneemt dan de buigstijfheid. Bij 
wringing is dan ook sprake van scheurvorming spiraalsgewijs rondom de balk, waarbij geen 
betondrukzone aanwezig is. De betonterm is derhalve nul. 

Voor het berekenen van de wapening t.g.v. wringing kan een driedimensionaal vakwerk 
worden aangehouden zoals weergeven in figuur 1.1 1. 
Daarbij neemt de langswapening de horizonale krachten op en de beugelwapening de verticale 
krachten. De betondrukdiagonalen completeren het vakwerk. 
Dit driedimensionale vakwerk negeert daarbij de bijdrage van het binnenste beton gedeelte. De 
krachtopname zal zich in werkelijkheid ook rondom de beugels en langswapening concentreren 
(het buiten oppervlak) waardoor de bijdrage van het binnen gedeelte dan ook gering is. 
De balk kan zodoende worden opgevat als een holle 'dunwandige' buis. Dit simpele model 
wordt vrij veel toegepast in de berekening van doorsneden op wringing. 

concrete web srruts 

longitudinai 
chords ties ístirrups) 

Figuur 1.1 1 : driedimensionaal vahverk voor w-inging; 
(a) werkelijke bak,  (b) schematisatie tot driedimensionaal vakmerk, bron [33] 

Bij b.v. een I-vormige doorsnede kan voor de verdeling van het wringend moment over de 
verschillende rechthoekige deeldoorsneden van de verhouding van de ongescheurde wringstijf- 
heden worden uitgegaan. Deze verhouding zal nagenoeg niet veranderen, even afgezien van 
excentrische voorspanning. Als nu per deeldoorsnede het op te nemen wringend moment 
bekend is kan m.b.v. de vakwerkanalogie de wapening worden gedimensioneerd. 
Voor een gesloten (holle) doorsnede geldt dat de schuifspanning gewoon volgens: 
z = T/( t,2A0) berekend kan worden en dat vervolgens de dwarskracht, V, per wanddeel kan 
worden bepaald m. b.v. de vakwerkanalogie. 
Voor een massieve doorsnede moet dan eerst een equivalente wanddikte worden gevonden. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Voor het beschrijven van het vervormingsgedrag t.g.v. wringing kan men gebruik maken van 
de volgende drie theorieën: 

1 - vakwerkanalogie met afsplijten van de betondekking 
2- vakwerkanalogie met inbegrip van het soflening gedrag in de betondekking 
3- scheve buiging, hierop wordt niet ingegaan 

Verschil tussen de eerste twee theorieën is het al dan niet meenemen van de betondekking in de 
beschjving van het vervormingsgedrag. 
In veel experimenteel verricht onderzoek wordt namelijk geconstateerd dat de betondekking 
loslaat van de rest van de balk. Het is alleen niet altijd duidelijk of dit gebeurt nadat het maxi- 
male wringend moment is bereikt of in een eerder stadium waarna nog een verhoging van het 
wringend moment mogelijk is. 
In het eerste geval wordt de betondekking derhalve volledig verwaarloosd en veelal een 
paraboolvormig spanningsrekdiagram voor het beton aangehouden. In het tweede geval wordt 
het spanningsrekdiagram voor het beton afhankelijk gesteld van de rekken in de langs- en in de 
beugelwapening en de bijdrage van de betondekking niet verwaarloosd. Op deze manier wordt 
het algehele gedrag van het beton beter in beeld gebracht maar is er nog geen duidelijkheid 
over de werkelijke invloed van de betondekking. 
Verder wordt bij al de drie theorieën de treksterkte van het beton niet meegenomen in de 
berekening. De experimentele wringstijfheid zal daarom in het ongescheurde gebied beduidend 
hoger zijn dan de berekende wringstijfheden. 
Als voorbeeld worden nu de formules gegeven zoals ze in onderzoek [9] worden aangehouden 
voor het berekenen van de verdraaiingen m.b.v. de vakwerkanalogie met afsplijten van de 
betondekking. Een zelfde formulering is ook te vinden in onderzoek [49]. 
Voor de afleiding van de formules is gebruik gemaakt van figuur 1.12 en 1.13. 

Voor de schuifstroom geldt: 

De langskracht veroorzaakt door de normaaldrukspanning moet worden opgenomen door de 
normale wapening en de voorspanwapening: 

Voor de kracht op te nemen door de beugels geldt: 

A& = f, t, s sin2a = q s tana (3) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enhofwringing 
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Uit (2) en (3) volgt: 

Het wringend moment, T, kan berekend worden uit: T = 2A,q ( 5 )  

Voor de hoek 0 die de drukdiagonalen met de langsas van de balk maken geldt: 

Voor de relatie tussen de kromming, 4, van de drukdiagonalen en de hoekverdraaiing van de 
balk per eenheid van lengte, q, geldt: 

Deze kromming kan tevens worden gerelateerd aan de maximale betonstuik, e,, in de hoofd- 
drukrichting en de dikte van de diagonalen: 

I) kan worden berekend uit: 

P S  (9) waarin: y,s = 
+E*) 

4' = Yls- (10) of yIs = 2(e,+es)tanci (11) 
2Aos tana 

Voor het beton wordt een paraboolvorrnige spannings-rek relatie wordt aangehouden: 
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Voor de coëfficiënten k, en k2 geldt dan: 

De resulterende diagonale drukkracht grijpt nu aan op een afstand van k$, beneden de hartlijn 
van de beugels. 
Hieruit volgen: 

= - k 2 t d ~ s  ( l  5 ,  
Po = PS - 8k?td ( l6) 
De resulterende drukkracht wordt hiermee: 

Uit (9) volgt voor de dikte van de betondrukdiagonalen: 

De rekken in de langswapening, e,, en in de beugelwapening, e,, bedragen nu: 

E, = E& 
~k ,fc1A0s 

( l )  E = [ -11 (20) 
2psAsfs 

Voor de totale langsrek in de voorspanwapening geldt nu: 

EP = A E p  f El (21) 

is het verschil in rek tussen de voorspanwapening en de gewone wapening 

Afhankelijk van het a-E diagram kan $ nu worden berekend. 
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Om nu met de gegeven formules hoekverdraaiingen te kunnen berekenen moet er een bepaalde 
waarde voor E& worden aangenomen. 

Vervolgens: 

bereken k, en k, : formule (13) en (14) 
kies een waarde voor t, 
bereken p, : formule (16) 
bereken E, en f ,  : formule (19) 
bereken E, en f, : formule (21) 
bereken E, en f ,  : formule (20) 
bereken t, : formule ( l  8) 
klopt t, met de aangenomen waarde? 

Ja ----- stap 09 
Nee ----- kies een nieuwe waarde voor t, en ga verder met stap 03 

bereken A, : formule (1 5) 
berkenen q : formule (4) 
bereken T : formule (5) 
bereken a : formule (6) 
bereken : formule (8) 

Voor verschillende waarden van E, kan bovenstaande berekeningswijze worden uitgevoerd 
waarna de relatie tussen T en I/J in een grafiek kan worden uitgezet. 
Voorgaande berekeningsmethode is een iteratief proces. 
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Detail B 

Figuur 1.12 : vaiiwerkanalogie voor wringing, bron [9] 
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Twist Jr A 

Curvature 

\ I *+ 

d 
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fdtd = kif; t,, 
to Twist 

Figuiir 1.13 : kromming van de betondrukdiagonalen en resulterende drukkracht in de betondnikdiagonalen, bron [9] 
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De benodigde wapening voor een dergelijke belastingscombinatie kan worden bepaald door 
voor ieder afzonderlijk belastingsgeval de wapening te berekenen en vervolgens te superpone- 
ren; een conservatieve methode. 
Van belang bij de berekening is een geschikte waarde voor de hoek 0 aan te nemen. 
Ruwweg geldt hiervoor: 30" I 0 I 60". 

In onderzoek [3 l ]  wordt de beugelwapening berekend als de som van de benodigde hoeveel- 
heid voor dwarskracht en wringing afzonderlijk. 
Voor de berekening van de extra hoeveelheid langswapening wordt gebruik gemaakt van de 
onderstaande formule: 

tanû 

Omdat de schuifspanningen t.g.v. wringing en dwarskracht slechts aan één zijde van de balk 
dezelfde richting hebben en aan de andere zijde van de balk elkaar tegenwerken wordt er geen 
directe sommatie toegepast. 
Voor de buigtrekzone ontstaat er een additionele trekkracht van ANu/2. In de buigdrukzone 
wordt de trekkracht AN,/2 in mindering gebracht op de drukkracht t.g.v. buiging. 
Als nu de resterende kracht in de buigdrukzone een drukkracht blijft, is geen extra trekwape- 
ning in de drukzone vereist, even afgezien van praktische wapening. 
Ter bepaling van de scheurbelasting wordt de volgende formule voorgesteld: 

Daarbij zijn T,,, V,, en M,, de scheurbelastingen t.g.v. de gecombineerde belasting en T,,,, V,,, 
en M,,, de afzonderlijke scheurbelastingen voor resp. wringing, dwarskracht en buiging. 

OPM. 

In onderzoek 191, en [49] wordt de volgende relatie aangehaald: 
@ = 4~sin20 
Hiermee wordt de relatie gelegd tussen de helling van de drukdiagonalen, 8, de hoekverdraai- 
ing per eenheid van lengte, q, en de kromming van de drukdiagonalen, Q>. 
In onderzoek [42] is deze relatie afgeleid. 

In figuur 1.14 is een wanddeel van een holle kokerdoorsnede getekend. Daarbij is te zien dat 
t.g.v. de verdraaiing 61, de hoeken y ontstaan. De lijnen evenwijdig aan de x-as en y-as blijven 
daarbij recht. 

Voorgespannen HSB-liggers belust op dwarskracht enlof wringing 
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Onder een hoek a met de x en y - richting ontstaan er dientengevolge krommingen in de 
oorspronkelijk vlakke wand. 
De vergelijking van het vervormde vlak luidt als volgt: 
z = aaxy 

Daarbij is de constante a te berekenen uit de randvoorwaarden: x = 1, y = -2yh en z = y1 - 
a = -2yh  = 6V1= 6qI6x 

Voor z geldt aldus: z = 6qI6x xy 

Y 
pr' 

Figuur 1.14: vervorming van een z$dak, bron 1421 

De kromming in de richting a kan daarbij gevonden worden uit de 2e afgeleide in de richting 

dz - 6z dx 6z dy - - -- + -- 
d; 6x d; &Y d; 

d2z  - tj2z dx dx - 6z 6z dy dx tì2z dy dy + 2  - -  +--- 
d z; 6 2 ~  d; d; 6y a~ d; d; d; d; 

dx met: - - -cosct - -  dy - sina 
d; d; 

L'oorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Hieruit volgt: 

d 2 z  - tj2z 
p- 

6 z  6z  tj2z 
C O S  a + 2 c o s a s i n a  + -sin2a 

d2X 6 2 ~  6y 6x 6 2 ~  
62z 6z 6z - 6q tj2z - 0  - - - -  - -  met: - -  - O 
a2x 6y 6x 6x  

De kromming in de richting a wordt daarmee: 

veelal aangeduid met: + = qsin2a 

Hieruit blijkt dat de kromming maximaal is voor a = 45 O. 

In onderzoek [g] en 1491 wordt nu gesteld dat: 

Dit moet echter zijn: 

De maximale rekken t.p.v. het betonoppervlak bedragen dan, zie figuur 1.15, als voor a = 45 " 
wordt aangehouden: 

Ongescheurd: E', = ~(r )+a (+ )  = 
E, 2 

L L  L Gescheurd: E', = e(r)+t(+) = ---@- 
E, 

In het ongescheurde stadium geldt namelijk ( a  = 45 O ) ;  O', = t,, in het gescheurde stadium 
geldt O', = 22,. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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In onderzoek [42] kunnen m.b.v. dit verschijnsel de hoge stuiken aan het betonoppervlak 
verklaart worden. 
In onderzoek [9] en [49] wordt daarentegen alleen gekeken naar het spanningsverloop t.g.v. de 
kromming en wordt gesteld dat het gedeelte onder trek (td/2) niet effectief is en derhalve wordt 
slechts de halve wanddikte in rekening gebracht. Zolang de resulterende spanning t.g.v. de 
schuifstroom en de kromming echter een drukspanning is, moet m.i. de hele wanddikte (t,) in 
beschouwing worden genomen. 

Figuur 1.15: silperpositie van de spanningen t.g.v. winging 

Tengevolge van de toenemende verdraaiing van de balk zullen de betondrukdiagonalen bij 
grotere scheurwijdten uit hun vlak komen waardoor de rektoename t.g.v. kromming afneemt. 
Op grond van deze bevinding is het dan ook maar de vraag in hoeverre je de verdraaiingen uit 
formule (8) mag berekenen. 

In onderzoek [42] worden de hoekverdraaiingen, van de vierkante kokervormige doorsneden, 
berekend uit de afschuifhoeken, zie figuur 1.16. 
Hieruit volgt: 

waarin: 

Y, is de gemiddelde afschuifhoek 
(Op grorid van het gedane onderzoek óiijkt ciat de àoorsnecie zeif niet vervormt) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Figuur 1.16: bepaling van de hoekverdraaiing uit de afschuifhoeken, bron [42] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



Op grond van de gevonden lineaire relatie tussen de afschuifhoeken en krommingen enerzijds 
en de rekken in de wapening en betondrukdiagonalen anderzijds is voor 1 zijwand afgeleid 
dat, zie figuur 1.17: 

Waaruit volgt: 

met: a = 45" volgt hieruit: 

y = y, = E,+ 
ecu +€co -2Eb = Ea+Ec-2Eb = EB+EL-2Eb 

2 

Daarin zijn E ~ ,  en E, de gemiddelde rekken in resp. de beugelwapening, de langswapening en 
de betondrukdiagonalen. 

Voor de hoekverdraaiing per eenheid van lengte geldt dan: 

De hoekverdraaiingen worden dus berekend uit de vervormingen van het driedimensionale 
vakwerk. 

Voorgespannen HSB-liggers belust op dwrshracht edof wringing 
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Figuur 1.17: ven-oniilligen van een wanddeel t.g.v. wringing, bron [42] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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2 Voorschriften m.b.t. dwarskracht enlof wringing 

2.1 VBC [SI] 

Het uitgangspunt voor de toetsing is een model waarbij gemiddelde schuifspanningen worden 
gehanteerd. Aan deze schuifspanningen is echter geen fisische werkelijkheid gekoppeld, het 
zijn rekengroot heden. 
De rekenwaarde van de schuifspanning, z,, wordt als volgt bepaald: 
t d = V, /bad 

waarin: 

b is de breedte van de betondoorsnede, voor b.v. een I-vormige doorsnede moet hier- 
voor de breedte van het lijf worden aangehouden; 

d is de nuttige hoogte van de beschouwde doorsnede, betrokken op de totale doorsnede 
van de buigtrekwapening 

Als toetsingscriterium geldt nu: 
zd 5 TU 

waarin: 

TU is de maximaal opneembare schuifspanning 
T U  = z, + z, p z, 

z1 is de betonbijdrage in de opname van de schuifspanning, zonder dat er dwarskracht- 
wapening wordt toegepast 

Tl = 0.4.fb*kA.kh.o,lheO.4.fb (1) 

fb is de rekenwaarde van de treksterkte van het betori 
k, is een factor waarmee de ontwikkeling van een drukdiagonaal in het beton tot uitdruk- 

king wordt gebracht, m.a.w. de mate waarin directe krachtsafdracht naar de onder- 
steuning d.m.v. een drukboog in het beton en een trekband in de langswapening 
plaatsvindt 6 1 

k, is een hoogte factor = (1.6 -h); h in m, + 1 

l O0(As +Ap) 
o,, = p 2 e 0.7-0.53tv (2) 

b-d 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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00 wordt betrokken op de buigtrekwapening 

kV is de dwarskrachtslankheid 

We zien dus dat r, van een viertal invloedsfactoren afhangt. Aan deze invloedsfactoren wordt 
vervolgens een bepaalde zwaarte toegekend. Uitgangspunt is echter de rekenwaarde van de 
treksterkte van de betreffende betonkwaliteit. De hierboven beschreven z, waarde is gebaseerd 
op afschuifbuigbreuk, een breuktype dat wordt ingeleid door buigtrekscheuren. 

Bij normaaldrukkrachten is r, te verhogen met: r, = O. 15-O',,,. 
Bij normaaltrekkrachten moet r, worden verlaagd met: z, = 0.50-a,,. 

waarin: 

U',,, is de gemiddelde betondrukspanning t.g.v. de voorspanning enlof belasting 
a,,, is de gemiddelde betontrekspanning t.g.v. de belasting 

In doorsneden met geringe buigtrekspanningen en eventueel ook normaaldrukspanningen mag 
voor r, de volgende formule worden gehanteerd: 

Deze z, waarde is gebaseerd op afschuiftrekbreuk, een breuktype dat niet wordt ingeleid door 
buigtrekscheuren maar door overschrijding van de hoofdtrekspanningen ter hoogte van de 
elastische zwaartelijn van de doorsnede. Bij voorspanning met voorgerekt staal moet rekening 
worden gehouden met de overdrachtslengte van de strengen. In dit gebied is namelijk nog niet 
de gehele voorspankracht overgedragen en is U',, dus lager. Indien r, groter is dan z, moet 
voor r, formule (1) worden aangehouden, dit omdat door optredende scheurvorming de 
betonbijdrage kan afnemen. 

In CbX aanbeveling 37 geidi: in aanvuiiing hierop dat voor f, geen grotere waarde dan 
2.15 N/mm2 mag worden ingevuld, overeenkomend met de rekenwaarde van de treksterkte 
voor B65 beton. 

Door de wapening opneembare schuifspanning, z, : 

v 
S - Asv-fs.z-sina (cotg0 +cotgcl) 

zs = - - bed b-d 
(3) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



De berekening van de benodigde hoeveelheid dwarskrachtwapening is gebaseerd op de 
vakwerkanalogie. 

Als z, > 22, moet ten minste 50% van de dwarskrachtwapening uit beugels bestaan. 
Voor 8 = 30" is er minder beugelwapening nodig dan voor O= 60" maar moet rekening 
worden gehouden met een grotere verschuiving van de momentenlijn. 

In CUR-aanbeveling 37 geldt voor HSB: 

k, is de getalwaarde van f',, in  mm* 
voor B65 geldt dan 0 = 30°, voor B 105 geldt 0 = 45 " 

Voor HSB is er dus direct een eis gesteld ten aanzien van het minimale percentage dwars- 
krachtwapening. Voor NB geldt dit, voor wat balken betreft, indirect vanwege de gestelde 
eisen aan: maximale beugelafstanden en minimale beugeldiameters. 
Dwarskrachtwapening mag voor HSB uitsluitend bestaan uit omsloten beugels. 

Als maximum waarde voor de schuifspanning die nog door de doorsnede kan worden opgeno- 
men geldt: 

waarin: 

5 "bmd kn = -(l--) 2 1 kg = 2 cotgû +cotga 30" 0 S 60" 45" I a S 90" 
3 f ' b  1 +cotg 

Voor a1,,,>0.4r, wordt k, kleiner dan 1, hiermee wordt de nadelige invloed van zeer grote 
normaaldrukkrachten in rekening gebracht. 
0.2-f', geef? de sterkte van de betondrukdiagonalen weer als er sprake is van een twee-assige 
trek-druk spanningstoestand. 

L'oorgespanrien HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Voor HSB geldt in CUR aanbeveling 37 voor z,: 

Voor B65 (f', = 39 N/mm2) geldt: z, = 0.1-(39+39) = 0.2-f', wat dus aansluit op de formule- 
ring voor NB. 

Wringing 

Indien de wringende momenten noodzakelijk zijn voor het evenwicht; evenwichtswringing, 
moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan (kokervormige doorsneden uitgezonderd): 

waarin: 

Tdi is de rekenwaarde van het wringendmoment in het beschouwde onderdeel i van de 
doorsnede. Het komt er op neer dat het totale wringend moment (T,) evenredig over 
de afzonderlijke wringtraagheidsmomenten van de rechthoekige deeldoorsneden (I,,) 
wordt verdeeld: 

W, is het weerstandsmoment tegen wringing van het beschouwde rechthoekige cieei van 
de doorsnede 

z, = z,; zonder wringwapening 
z, = z, # z,; met wringwapening 

In vergelijking met dwarskracht valt op dat er geen sprake is van een betonbijdrage (z,) als er 
wringwapening moet worden aangebracht. Dit komt door het feit dat er bij wringing geen 
buigdrukzone wordt opgebouwd. 

z, = 0.3fb; bij zuivere wringing 
z, = 0.3fb + 0 . 1 5 0 ' ~ ~  ; bij wringing en normaaldmkkracht, pos. effect 
z, = 0.3fb - 0 . 5 0 0 ~ ~ ~  ; bij wringing en normaaltrekkracht, neg. effect 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



Voorsc!zrlrifren nz.6.t. dwarsXraclit edof ~orir~gitig 29 

r, is de kleinste waarde van: 

De linker formule geeft de capaciteit weer van de beugels terwijl de rechter formule de capaci- 
teit van de langswapening weergeeft. Hieruit blijkt dus de noodzaak van beugels en langs- 
wapening. 

waarin: 

A, is de oppervlakte van het gebied dat wordt ingesloten door de hartlijn van de betref- 
fende gesloten beugel. (gesloten beugels dus, ook in de deelrechthoeken) 

4, is de oppervlakte van de beugel per zijde 
f ,  is de rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal 
S is de h.o.h. afstand van de beugels 
wt is het weerstandsmoment tegen wringing van het beschouwde rechthoekige deel van 

de doorsnede 
'n = 0 . 1 5 . 0 ' ~ ~ ~  (druk) of r, = 0 . 5 0 . 0 , ~ ~  (trek) 

is de rekenwaarde van de gem. normaalspanning in het beschouwde onderdeel van de 
doorsnede, druk is positief trek is negatief 

bmd cotg~=p+/P'+i ; 30' p=0.5- - 

Voor p 2 0.58 is 0 30°, dit betekent dat voor O',,, 2 1.16-2, de ondergrens voor 0 wordt 
bereikt. 

0, is de omtrek van de hartlijn van de gesloten beugel 
41 is de hoeveelheid gelijkmatig langs de omtrek verdeelde langswapening voor de 

opname van het wringend moment in het beschouwde onderdeel 

Voor r, geldt: 

z, = 0.2.Fb.k,, voor k, zie blz. 27 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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In CUR-aanbeveling 37 geldt als aanvulling op het voorgaande: 

Indien a,,, (trek) 2 O. lf, geldt; t, = t, 2 t, = 7 N/mrn2 

Tevens geldt als ondergrens voor 8: 

Toetsitlg vat2 koke~vormige doorsneden i 7 . w .  b. writzgitlg 

De rekenwaarde van de schuifspanning, T, , moet worden bepaald uit: 

T, = VTd/bi.h, 

waarin: 

Vtdi is de rekenwaarde van de dwarskracht in het beschouwde wanddeel t.g.v. de reken- 
waarde van het wringend moment T, 

b,, h, zijn resp. de dikte en de hoogte van wanddeel i, bepaald t.o.v. de hartlijnen van de 
wanddelen 

4 is het door de hartlijnen ingesloten oppervlak van de doorsnede 

Voor de lijven van een kokervormige ligger geldt de liggertheorie: 

Tl zie formule (1) 
t, zie formule (3) 
t2 zie formule (4) 

Voor HSB geldt als bovengrens: T, = 7 N/mm2, zoals weergegeven in CUR aanbeveling 3 7. 

Voor de flenzen van de kokervormige ligger geldt de schijventheorie: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



waarin: 

t, is kleinste waarde is van: 

* S A  -b.uxd en Asy.fs-boyd 4: 0.3fb 
b. cotgû b-tanû 

4 is de aanwezige wapening in x-richting per eenheid van lengte 

&Y is de aanwezige wapening in y-richting per eenheid van lengte 

o,, is de rekenwaarde van de normaalspanning in x-richting (trekspanning positief, druk- 
spanning negatief) 

o,, is de rekenwaarde van de normaalspanning in y-richting (trekspanning positief, druk- 
spanning negatief) 

b is de dikte van de schijf 
0 is de hoek tussen de drukdiagonaal en de x-as die vrij mag worden gekozen tussen 

30" en 60" 

In CUR-aanbeveling 37 geldt voor 0: 

In CUR- aanbeveling 37 geldt voor HSB t, + 7 N/mm2 

Wriilgiilg ei1 dwcrrskrncht i12 liggers 

Een ligger moet op de combinatie dwarskracht en wringing worden gecontroleerd als de 
wringende momenten noodzakelijk zijn voor het evenwicht. De dwarskracht en het wringende 
moment moeten zijn betrokken op het dwarsMachtencentrum van de doorsnede 

Er gelden twee voorwaarden wanneer geen wring- enlof dwarskrachtwapening wordt toege- 
past. De eerste voorwaarde is een lineaire superpositie van de in de zelfde richting werkende 
schuifspanningen t.g.v. wringing en dwarskracht. De tweede voorwaarde is de controle van 
alleen de maximale schuifspanning t.g.v. wringing. Deze hoeft namelijk niet samen te vallen 
met de richting van de schuifspanning t.g.v. dwarskracht. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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waann: 

z is de rekenwaarde van de optredende schuifspanning t.g.v. wringing in de zelfde 
richting als de dwarskracht 

z,,,, is de maximale rekenwaarde van de optredende schuifspanning t.g.v. wringing. 
'1, = 0.3fb evt. 0.3fb + 0. 1 5 ~ ' ~ ~  of 0.3fb - 0.500,~ 
Tdv is z, = Vd/b-d 
z,, is z, =0.4-fb-k,.kh-o,'h~ 0.4fb evt. + T,=0.150',,~ o f -  z,=0.500,, 

Als aan de eerste voorwaarde niet wordt voldaan dan gelden de volgende 3 voorwaarden: 

is z, zie formule (5) 
%v is z, zie formule (3) 

Voor de bepaling van z,, en z , ,  geldt dezelfde waarde voor 0. 

In CUR- aanbeveling 37 geldt voor HSB z,, 7 N/mm2 

Samengevat: 
(a) Het wringend moment moet kleiner of gelijk zijn dan de wapening aan 

wringend moment kan opnemen. 
(b) De rekenwaarde van de dwarskracht moet kleiner of gelijk zijn aan de som van de 

dwarskrachtbijdrage geleverd door het beton en de dwarskrachtwapening. 
(C) De schuifspanning t.g.v. het wringend moment en de dwarskracht moet kleiner of 

gelijk zijn aan toelaatbare maximumwaarde van de "schuifspanning" in de drukdiago- 
naal. 

Als aan de tweede voorwaarde niet wordt voldaan gelden de volgende 2 voorwaarden: 

In CUR- aanbeveling 37 geldt voor HSB z, # 7 N/rnm2 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Samengevat: 
(d) De rekenwaarde van de maximale schuifspanning t.g.v. het wringend moment mag 

niet groter zijn dan de rekenwaarde van de schuifspanning in de wringwapening. 
(e) De rekenwaarde van de maximale schuifspanning t.g.v. het wringend moment mag 

niet groter zijn dan de maximale rekenwaarde van de schuifspanning in de betondruk- 
diagonaal. 

Opnzerkiizgerz over a er1 B ter bepalirzg van z, 

voor 8 = 30" en a = 45": k, =1.366 
voor 8 = 60" en a = 45": k, =2.366 

z2 = 0.2.f ,.k;k, ( k,, = 1) 

Stel een B65 betonkwaliteit, hieruit volg  als maximale waarde voor T,: 

Voor a = 90" geldt k, = 1 en z, = 7.8 N/mrn2. 

In de nieuwe uitgave van de VBC 1995 blijkt dat er geen bovengrens is gesteld aan T,, 
uitgezonderd de flenzen van een kokerprofiel. 

Stel nu een B 105 betonkwaliteit. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



voor 8 = 45" en a = 60": k, =1.577 
voor 8 = 60" en a = 60": k, =1.732 

Voor a = 90" geldt k, = 1 en t2 = 9.5  mm^ 

Samengevat kunnen nu, als voor B65 de VBC wordt aangehouden en voor B 105 de van 
toepassing zijnde regelgeving in CUR-aanbeveling 37, de volgende conclusies worden getrok- 
ken. Zie tabel 2.1 en 2.2. 
Er is daarbij voor de bepaling van de maximale waarde voor T,, optimaal met de hoeken 0 en a 
gemanipuleerd voorzover dat de T, waarde beïnvloedde. 

Tabel 2.1 : formulering van de grenzen voor ' c ~  

Opmerkelijk is de in CUR-aanbeveling 37 gestelde directe bovengrens voor wringing van 7.0 
N,'-?. 
Deze bovengrens is gesteld vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens m.b.t. wringing 
en de veronderstelde afname van de aggregate interlock. 

CUR-aanbeveling 3 7 (B 105) 
T, [N/mm2] 

O. l(f', + 39)k,,-k, , 9.5.k0 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

O. l(f', + 39)k,,.k0 9.5.k0 

O.l(f', + 39)kJ 9.5 

Dwarskracht 

Wringing (geen kokers) 

Wringing ( lijf van kokers) 

Wringiug (flens van kokers) 

Wringing en Bvarskracht 
(geen kokers) 

Wringing en Dwarskracht 
(lijf van kokers) 

Wringing en Dwarskracht 
(flens van kokers) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 

VBC 1990 (B65) 
t2  mm'] 

0.2.f",-h.k0 

0.2.f',.k, 

0.2-f',-k,,.k0 

0.2-fb.k, > 7.0 

0.2.f',-k,, 

0.2f',-&.k0 

0.2.f',.k,, , 7.0 
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In de onderstaande tabel zijn de getalwaarden voor r2 weergegeven indien voor k,, = l  wordt 
aangehouden. 

Tabel 2.2: maximale rekenwaarden van T, voor B65 en B 105. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht ewwringing  

CUR-aanbeveling 37 (B 105) 
t?. 1 ~ 1 m - 1 ~ 3  

16.5 

9.5 

7.0 

7.0 

7.0 

7.0 

16.5(a=variabel)9.5(a=90°) 

9.5 

Dvarskracht ( a  = variabel) 

Dwarskracht ( a  = 90") 

Wringing (geen kokers) 

Wringing ( lijf van kokers) 

Wringing (flens van kokers) 

Wringing en Dwarskracht 
(geen kokers) 

Wringing en Dwarskracht 
(lijf van kokers) 

Wringing en D\varskracht 
(flens van kokers) 

VBC 1990 (B65) 
z2 rn/mm2] 

18.5 

7.8 

7.8 

18.5(a=variabel)7.8(a=90°)  

7.0 

7.8 

18.5(a=variabel)7.8(a=90°) 

7.0 
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2.2 EUROCODE 2 [l61 

Lhnrskrncht 

In EC 2 worden de volgende 3 aspecten belicht: 

V,,, is de dwarskracht die kan worden opgenomen door een onderdeel zonder dwars- 
krachtwapening 

VRdz is de maximale dwarskracht die kan worden opgenomen zonder dat bezwijken van de 
drukdiagonaal optreedt 

V,, is de dwarskracht die kan worden opgenomen door een onderdeel met dwarskracht 
wapening 

waarin: 

= (0.25-f,,,,,,)ly ,, zie tabel 2.1 
f,,,,,, is de karakteristieke treksterkte 
Y C 

= 1.5, is de materiaalfactor voor beton 

Tabel 2.3: waarden voor t,, 

fel; is de karakteristieke 28 daagse cilinderdruksterkte. 

k = 1.6 - d + 1 (d in meters) 

Als meer dan 50 % van de buigtrekwapening wordt gereduceerd geldt k = 1 

4, is het oppervlak van de buigtrekwapening, dat minimaal d + verankerd is voorbij 
de beschouwde doorsnede Zie figuur 2.1. 
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Figuur 2.1 : definitie van A, 

b, is de minimale breedte van de betondoorsnede, beschouwd over de nuttige hoogte 

OCP is de gemiddelde betonspanning t.g.v. een axiale kracht 

OCP = NSd /Ac 
NS, is de axiale kracht in het beschouwde onderdeel veroorzaakt door de belasting of 

voorspanning, druk is positief 
Ac is de totale betondoorsnede. 

waarin: 

U = 0.7 - fck/200 e 0.5 

C d  = fck/1.5 

Als er sprake is van een axiale drukkracht moet V,,, worden gereduceerd als volgt: 

VRdZ.red = 5/3 'VRd2'( l - acp.edfcd) 
0 c p . e ~  = (NSd - q.k.&2/~s)/Ac 
N,, is de rekenwaarde van de axiale drukkracht 

f* is de karakteristieke vloeigrens van de drukwapening 
Y S is 1.15; q,, /ys 400 ~ l m r n *  
& is het oppervlak van de wapening in de drukzone in de uiterste grenstoestand 

4 is het totaie oppervlak van de betondoorsnede 

Voor doorsneden zonder dwarskrachtwapening en voor doorsneden met dwarskrachtwapening 
berekend volgens de standaard methode, mag de waarde voor z,, worden vermenigvuldigd 
met een factor p als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- er moet sprake zijn van puntlasten op een afstand x I 2.5.d vanuit de dag van de oplegging 
- de belasting en de opleggingsreactie moeten een drukdiagonaal in het element veroorzaken 
- alle buigtrekwapening nodig binnen een afstand van 2.5.d vanuit de oplegging moet 

worden verankerd t.p.v. de oplegging 
- bij een tussensteunpunt moet de buigtrekwapening vanaf de dag van de oplegging ten 

minste 2.5d + l,,,, worden verankerd in het veld 
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De verhogingsfactor luidt als volgt: 

P = 2.5.d/x, met 1.0 I P s 5.0 
X is de afstand vanuit de dag van de oplegging tot de puntlast 

Bij toepassing van de factor P moeten V,,, en de eventueel benodigde dwarskrachtwapening 
over een lengte van 2.5d vanuit de oplegging worden berekend. Daarbij geldt aan de veldzijde 
van de puntlast; P =l .  De over dit gebied berekende maximale hoeveelheid 
dwarskrachtwapening moet over deze gehele lengte (tot en met 2.5d vanuit de oplegging) 
worden aangebracht. 

Elenterzterz met dwnrskrachtwapening 

Algemeen 
Opgebogen langswapening mag als dwarskrachtwapening worden gebruikt als ten minste 50% 
van de dwarskracht door verticale beugels wordt opgenomen. 
De minimale hoek van de opgebogen langswapening met de langsas van de balk bedraagt 45 O .  

In balken met gebogen voorspanstrengen dient voldoende horizontale trekwapening aanwezig 
te zijn voor de opname van de horizontale trekkracht volgend uit de vakwerkanalogie. 
In figuur 2.2 zijn de voor berekening van belang zijnde grootheden gedefinieerd. 

compression chord 

I / r st ruts I 

reinforcement l t e n s i l e  chord 

Figuur 2.2: definitie van de grootheden bij elementen met dwarskrachtwapening 
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In EC 2 zijn twee methoden opgenomen voor de berekening van de dwarskrachtwapening. 

A) Standaard methode 

waarin: 

VR,, zie formule (1) 

V,,, = (AJS) -O.~ .~-~ , , . (~  + cotga)-sina 
v, is de dwarskracht die kan worden opgenomen door de dwarskrachtwapening 

fFd 
is de rekenwaarde van de vloeigrens van de beugels. 

4, is de doorsnede van de beugels. 
S is de h.o.h. afstand van de beugels gemeten langs de balkas 

VR,, = (0.5.u.fcd).b,.0.9.d.(1 + cotgct) 
U = 0.7 - fck/200 < 0.5 
Voor verticale beugels geldt cotga = O evenals voor verticale beugels gecombineerd met 
opgebogen langswapening. 

De trek in de langswapening kan worden berekend m.b.v: 

T d  = MSd/z %Vsd(l - cotgcl) 

We zien dus dat de capaciteit wordt opgebouwd uit een betonbijdrage en een staalbijdrage. 
De hoek van de drukdiagonaal met de langsas van de balk komt niet in de berekening voor wat 
betekent dat 0 = 45 O. 

B) Methode met variabele helling van de drukdiagonaal 

Bij deze methode geldt: 

2 1.8 O i 0 i 68.2", als de langswapening niet wordt gereduceerd en 
26.6" I 0 I 63.4" als de langswapening wel wordt gereduceerd. 

Daartussen is men dus vrij in de te kiezen hoek 0. 
Andere begrenzingen voor 0 mogen worden toegepast als deze kunnen worden aangetoond. 

Voor doorsneden met verticale dwarskrachtwapening geldt: 
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en: 

&;<,,.J(b;s)< 0.5.u-f,, (capaciteit drukdiagonaal) 

waarin: 

U = 0.7 - f,,/200 t 0.5 
z is normaal gesproken 0.9-d 

Als de dwarskrachtwapening onder een hoek + 90" met de langsas van de balk wordt geplaatst 
geldt: 

en: 

&;fJ(b;s) s 0.5.~-fcd.sinal(l - cosa) 

Wat bij deze benaderingen direct opvalt is het niet meenemen van de betonterm in de bereke- 
ning van VR,. 

De trek in de langswapening kan worden berekend m.b.v: 

Als een alternatief voor de berekening van T, mag de momentenlijn ook worden verschoven 
over een afstand; zl2(cotg0 - cotga). 

Voor gebogen voorspanwapening enlof verlopende balkhoogten mag de dwarskracht worden 
gereduceerd met de ontbondenen var, de krachten die evenwijdig aan deze dwarskracht wer- 
ken. 

De flens kan daarbij worden opgevat als een systeem van drukdiagonalen in het beton en 
trekbanden in de dwarswapening. 
Daarbij geldt dat de axiale schuifkracht per eenheid van lengte uit de volgende formule moet 
worden berekend: 
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waarin: 

AF, is de variatie van de axiale kracht in de flens over een lengte 4, zie figuur 2.3. 
a, is de afstand tussen het momenten nulpunt en het maximum moment 

Bij gebrek aan strengere (betere) regelgeving moet het volgende worden gecontroleerd: 

waarin: 

fcd is de rekenwaarde van de druksterkte van het beton 
h f is de dikte van de flens 

z,, zie tabel 2.1 
is de doorsnede van de dwarswapening over de dikte van de flens 

S f is de horizontale h.o.h. afstand van de dwarswapening 

h is de rekenwaarde van de vloeigrens van de dwarswapening 

In die gevallen waar er in de flens sprake is van trek ter plaatse van het maximum moment 
moet de factor, 2.5-zRd.hf in de berekening van v,, niet worden meegenomen. 
In geval van afschuiving tussen lijf en flens en dwarsbuiging moet de grootste berekende 
hoeveelheid wapening voor of dwarsbuiging of afschuiving worden aangebracht. 

Figuur 2.3: AF, als de variatie in axiale kracht over lengte a, 
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Algemeen 
In die gevallen waarin wringende momenten noodzakelijk zijn voor het evenwicht van de 
constructie (evenwichtswringing) moet de berekening worden uitgevoerd voor zowel de 
uiterste grenstoestand als de bruikbaarheidsgrenstoestand. 
In geval compatibiliteitswringing is het voor de uiterste grenstoestand over het algemeen niet 
nodig een wringberekening uit te voeren. Voor de gebruikstoestand kan het nodig zijn wring- 
wapening aan te brengen ter voorkoming van buitensporige scheurvorming. M.b.v. minimale 
wapening kan dan over het algemeen worden volstaan. 
De wringberekeningen zijn gebaseerd op dunwandige gesloten doorsneden. Massieve doorsne- 
den worden vervangen door een equivalente dunwandige doorsnede. 
Complexe doorsneden zoals T vormige doorsneden worden verdeeld in rechthoekige deeldoor- 
sneden, waarna ook van deze deeldoorsneden een equivalente wanddikte wordt bepaald. De 
totale wringweerstand wordt nu bepaald als de som van de individuele wringweerstanden. 

Wringwapening moet bestaan uit gesloten beugels en langswapening die gelijkmatig verdeeld is 
over de omtrek van de periferie. Daarbij moet in iedere hoek een langsstaaf aanwezig zijn. 

Het rekenmoment voor wringing moet aan 2 voorwaarden voldoen: 

waarin: 

TRdl is het maximale wringend moment dat door de drukdiagonalen in het beton kan 
worden opgenomen 

TRd3 is het maximale wringend moment dat door de wapening kan worden opgenomen 

T R ~ I  = 2-u-fC,.t-~i(cotg6 + tanûj 
t 5 N u  2 de werkelijke wanddikte 

in geval van een massieve doorsnede is t de equivalente wanddikte, een wanddikte 
minder dan tweemaal de dekking op de langswapening is niet toegestaan 

U is de buitenomtrek van de betondoorsnede 
A is het totaaloppervlak van de doorsnede binnen de buitenomtrek, inwendige holle 

ruimten worden meegeteld 
4 is het oppewlak van de doorsnede binnen de middellijn van de dunwandige doorsne- 

de, inwendige holle ruimten worden meegeteld 
U = 0.7(0.7 - f,,/200)e 0.35 

deze waarde geldt als er alleen beugels langs de buitenomtrek van de equivalente 
wanddikte zitten 
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Als er beugels aan beide zijden van de equivalente wanddikte zitten geldt: 
U = (0.7 - f,,/200)< 0.50 

8 is de hoek tussen de betondrukdiagonalen en de langsas van de balk, deze hoek mag 
vrij worden gekozen tussen: 21 . S 0  I 8 I 68.2" 

T~dz = 2.Ak.(f,,-&,ls)~cotg8, 
waarvoor een additionele hoeveelheid langswapening nodig is van: 

Uk is de omtrek van de middellijn van de doorsnede 
S is de h.o.h. afstand van de beugels 
f,,, is de rekenwaarde van de vloeigrens van de langswapening 

f,, is de rekenwaarde van de vloeigrens van de beugelwapening 
& is de doorsnede van de beugelwapening 
41 is de doorsnede van de additionele langswapening nodig voor wringing 

Als de hoeveelheid wapening bekend is kunnen 8 en TRdz berekend worden uit onderstaande 
formules: 

AIS 0 buiten de gesteIde grenzen ligt moet de dichtsbijzijnde grens worden aangehouden. 

Wrirzgiizg gecombiileerd met buigiizg eiz'of a ia le  krachten 

Algemeen 
De voor wringing, buiging en evt, axiale krachten benodigde wapening moet afzonderlijk 
worder, bepaald, daarbij gelden de volgende regels: 
- in de buigtrekzone moeten de buigtrekwapening en de additionele langswapening voor 

wringing enlof normaalkrachten worden gesommeerd 
- in de buigdrukzone behoeft geen extra langswapening te worden aangebracht wanneer de 

trekkracht t.g.v. wringing kleiner is dan de drukkracht in het beton t.g.v. buiging. 

In die gevallen waarbij wringing en een groot buigend moment samen voorkomen mag de 
hoofddrukspanning in de buigdrukzone de waarde af,, niet overschrijden. Deze hoofddruk- 
spanning wordt berekend uit de gemiddelde drukspanning t.g.v. buiging en de schuifspanning 
t.g.v. wringing, waarvoor geldt: z,, = TSd/(2.&.t) 

a is 0.85 als de breedte van de buigdrukzone niet varieert over de hoogte 
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Writlgirzg gecombineerd met &vcrrskrcrcht 

Het wringend moment, T,,, en de dwarskracht,V,,, moeten aan de volgende voorwaarde 
voldoen: 

T,,, = 2.u.fcd.t-A,/(cotgû + tanû) (de capaciteit van de drukdiagonalen voor wringing) 

V,,, volgens vergelijking (2) of (3) 
(de capaciteit van de drukdiagonalen voor dwarskracht) 

Voor een massieve nagenoeg rechthoekige doorsnede is geen wring- en dwarskrachtwapening 
nodig, afhankelijk van eventuele minimale wapening, als geldt: 

Writlgitlg met verhitderde ve el ving 

Spanningen t.g.v. verhinderde welving kunnen een grote invloed hebben waardoor ze eventueel 
in de berekening moeten worden meegenomen. 
Over het algemeen is het echter veilig in de uiterste grenstoestand de invloed van verhinderde 
welving te negeren. 
Voor dunwandige gesloten doorsneden en massieve doorsneden kunnen spanningen t.g.v. 
verhinderde welving normaal gesproken worden verwaarloosd. 
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2.3 CEB-FIP MODELCODE 1990 [26] 

Het nu volgende geeft een samenvatting van de in de CEB-FIP MODELCODE 1990 
opgenomen regelgeving op het gebied van dwarskracht enlof wringing. Er wordt echter eerst 
even ingegaan op de treksterkte, de elasticiteitsmodulus en de rekenwaarde van de druksterkte. 

Doordat er weinig informatie is over het gedrag van beton met een hogere karakteristieke 
druksterkte dan 50 N/mm2, moet men voorzichtig zijn met het hanteren van de constitutieve 
relaties voor f,, > 50 N/mm2. 
In deze modelcode zijn de volgende sterkteklassen gedefinieerd, zie tabel 2.4. 

Tabel 2.4: beton sterh?eklassen volgens CEB-FIP Modelcode 1990 

Sterkteklasse 

f,,-cilinder 

f,,-kubus 

De treksterkte 

Ter bepaling van de axiale treksterkte kunnen de volgende formules worden gehanteerd: 

C 12 

12 

15 

Met: 
f is de karakteristieke ondergrens voor de treksterkte 
f,,,mx is de karakeristiete boxiengrens voer de treksterkte 
f,, is de gemiddelde waarde voor de treksterkte 

C20 

20 

2 5 

h 0  = 10 N/mm2 
fctl;o,min =0.95 N/mm2 
f,,,,, = 1.85 N/mm2 
f ~ t k ~ , m  =1.40 N/mm2 
In de nu volgende tabel zijn voor alle sterkteklassen de waarden van de treksterkte weergege- 
ven. 
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C3 O 

30 

3 7 

C40 

40 

5 O 

C50 

5 O 

60 

C60 

60 

70 

C70 

70 

80 

C80 

8 O 

90 
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Tabel 2.5: gegevens van de diverse beton sterkteldassen 

Daarbij geldt, voor beton met kwartsachtige toeslagstoffen, de volgende formule (voor andere 
toeslagstoffen geldt een correctiefactor op Eci): 

C80 

8 O 

5.6 

3.8 

7.4 

44000 

ECo =21500 Nlmm' 
f,mo = 10 Nlmm' 
af = 8 Nlmm' 

Voor fCk+af mag ook de werkelijke gemiddelde 28-daagse cilinderdruksterkte, f,,, worden 
in~evuld, als deze bekend is: 

C60 

60 

4.6 

3.1 

6.1 

41000 

C50 

50 

4.1 

2.8 

5.4 

39000 

Eci = Eco[(fcJ/fcmol" 
fcm = (f,,+af) is de gemiddelde cilinderdruksterkte 

C70 

70 

5.1 

3.5 

6.8 

43000 

Sterkte- 
klasse 

fck 

fcm 

f c ~ ~  

f,,,, 

Eci 

Zie tabel 2.5 voor de waarden van ECi. 

C20 

20 

2.2 

1.5 

2.9 

30000 

C12 

12 

1.6 

1.1 

2.1 

27000 

Als er alleen een elastische berekening van de constructie wordt gemaakt moet de elasticiteits- 
modulus worden gereduceerd met een factor 0.85. Hiermee worden plastische vervormingen in 
rekening gebracht. 

De rekenwaarde vafl de drzrksterkte 

C30 

30 

2.9 

2.0 

3.8 

34000 

Deze mag in een zone onder nagenoeg axiale druk constant worden verondersteld over het 
oppervlak van de gehele drukzone, mits de drukzone geschikt is gekozen. 

C40 

40 

3.5 

2.4 

4.7 

36000 
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'ck 'ck 
f,, = 0.85[1--]f, f,, = 0.60[1--]fcd 

250 250 

waarin: 

f,,, is de rekenwaarde van de druksterkte in ongescheurde zones, de factor 0.85 brengt 
het lange duur effect in rekening 

C d 2  is de rekenwaarde van de druksterkte in gescheurde zones, waar de druksterkte 
gereduceerd kan worden door het effect van een dwars trekkracht in de wapening of 
door de overbrenging van krachten in de scheuren, voor deze totale reductie geldt een 
factor van 0.70. (0.6 = 0.85-0.70) Zie figuur 2.4. 

f,, is f,, l y, 

Bovenstaande waarden zijn betrouwbaar onder de voorwaarde dat voor de maximale rek: 
E,, = 0.004 -0.002fc, 11 00 wordt aangehouden. 

Figuur 2.4: voorbeeld van de reductie van f,,, 

Dwarskracht er1 axiale effecten iii balken 

Voorwaarden, voor gewapende en voorgespannen balken: 

- begrenzing van de hoeveelheid trekwapening: 0.0035(d-x)/d > fSd/E, 
- minimale beugelwapening: o,, = &,-fYk/(b~s-f,;sincl) 0.2 
- de hoek tussen de beugels en de balkas moet minstens 45 graden bedragen, die van opgebo- 

gen staven minimaal 30 graden 
- maximale h.o.h. van de beugels 0.75d 2 800 mm 
- verankering van de dwarskrachtwapening met de langswapening volgens de voorschriften 
- 18.4 I 8 I 45 met 8 de hoek tussen de drukdiagonalen en de balkas 
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Gewapende balken met dwarskrachtwapening 

( Er wordt daarbij geen betonterm in rekening gebracht) 

Actiekracht op de trekband: 

Actiekracht op de trekband bij directe krachtsafdracht naar de ondersteuning: 

waann: 

N,, is de axiale kracht, positief voor trek, negatief voor druk 
z is de inwendige hefboomsarm 
Z, is de afstand tussen de trekband en de werklijn van NS, 

Als alle trekwapening zich binnen de breedte van het lijf bevindt, geldt voor de benodigde 
weerstand van de trekband: 

Forres from chord 

Figiiur 2.5: vah-verhodel voor dwarskracht 

Actiekracht in de drukzone: 

Bij directe belastingsafdracht naar het steunpunt geldt: 
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Benodigde weerstand van de drukzone: 
FRc = Cdl.& + qrcd.'%c 

waarin: 

fcdl zie pagina 47 
& is het oppervlak van de drukzone 

fycd is de rekenwaarde van de vloeispanning van de drukwapening 

is het oppervlak van de drukwapening 

Actiekracht in de drukschoor: 

Benodigde weerstand van de drukschoor, zie figuur 2.6a: 

FRcw = f c d 2 ' b w . ~ . ~ 0 ~ 0  

Actiekracht in de dwarskrachtwapening: 

Benodigde weerstand van de dwarskrachtwapening, zie figuur 2.6b: 

A -f 
F,, = -z(cotO+cota) 

S 

z COS O 3 z (col O + col r [ )  

Figuur 2.6: (a) kracht in de drukdiagonalen (b) kracht in de dwarskrachtwapening 
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Voorgespannen betonbalken 

Voorspanning wordt beschouwd als een uitwendige belasting 
Er kan gebruik worden gemaakt van drie verschillende benaderingen 

1 In het eerste model maakt men gebruik van figuur 2.7a en figuur 2 . 7 ~ .  

De balk wordt daarbij in het geval van naspannen verdeeld in zones die over het algemeen 
gedefinieerd worden overeenkomstig de plaats van de buigpunten. 
In figuur 2.7a wordt de voorspankracht over een zone constant verondersteld en gelijk aan 
P,,(x,t) op de plek van het maximum moment. De horizontale kracht in de drukboog is daarbij 
gelijk aan de horizontale component van de voorspankracht. De vorm van de drukboog mag 
vrij worden gekozen om de belasting zo geschikt mogelijk te compenseren. Het evenwicht van 
de drukboog moet verzekerd zijn door de eindkrachten en de gelijkmatig verdeelde krachten 
op de boog (kromming van de voorspanning en de belasting), zodanig dat de vorm van de 
boog gelijk maar tegengesteld is aan de vorm van de momentenlijn. 
In figuur 2 . 7 ~  is sprake van het gewone vakwerkmodel voor een gewapende balk, als zijnde 
het restdraagsysteem. 
Daarbij wordt de resterende sterkte van de strengen dus na aftrek van P,,(x,t) tevens gebruikt 
in dit model. 
Figuur 2 . 7 ~  wordt verondersteld de volgende krachten op te nemen: 
- het deel van de permanente belastingen en veranderlijke belastingen, niet gecompenseerd 

in figuur 2.7a 
- einddwarskrachten, statisch bepaald, die evenwicht maken met bovenstaande belastingen 
- eindmomenten en dwarskrachten veroorzaakt door de voorspanning 
- eindmomenten en dwarskrachten niet veroorzaakt door de voorspanning 

De uit beide modellen voortkomende krachten worden gesuperponeerd, waarbij de volgende 
aspecten moeten worden gecontroleerd: 
- de kracht in de drukzone (sommatie van figuur 2.7a en 2 . 7 ~ )  
- de kracht in de trekband (sommatie van figuur 2.7a en 2.7c, de kracht in de gewone 

wapening is in figuur 2.7a nul) 
- de trekkracht in het lijf (alleen figuur 2.7c, de trekkracht in figuur 2.7a is nul) 
- de Urikki-acht in het lijf (sommatie van figiiur 2.72 eïì 2 . 7 ~ )  
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Figuur 2.7: modellen voor voorgespannen balken: 
a) niet dniliboopverliing b) zonder dnikboogwerking, c) vah~verkanalogie 

2 Versimpeling van bovenstaande benadering 

Deze manier is hetzelfde als de bovenstaande met dien verstande dat de vorm van de drukboog 
en de vorm van de voorspanstrengen zodanig is dat er over de lengte een constante fractie; A, 
van de belasting wordt gecompenseerd. 
In dit geval wordt figuur 2 . 7 ~  dus belast met ( 1 4 )  maal de permanente belastingen (voorspan- 
ning uitgezonderd) en de veranderlijke belastingen. 

De krachten en vereiste weerstanden zijn dan voor de trekband t.p.v. het maximum moment: 

waarin: 

F,, is de drukkracht in de trekwapening die t.g.v. de voorspanning wordt opgewekt, zie 
figuur 2.7b. 

G ~ d n e t  = 0.9.$,lyS - U,, I 600 N/mm2 
a,, is de rekenwaarde van de voorspanning 
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Voor de drukzone t.p.v. het maximum moment geldt: 

waarin: 

F,, is de kracht in de drukboog in figuur 2.7a 

4 is het oppervlak van de betondrukzone 

fcdl zie pagina 47 
kc is het oppervlak van de drukwapening 

Betondrukspanning in het lijf 

os,, = al+oz (conservatief, gedaan vanwege de eenvoud en de benaderingsformule voor a,) 

waarin: 

Cv is de horizontale lengte tussen de snede met het maximale moment en het einde van de 
relevante zone. 

- 
o~d - 

Trek in de dwarskrachtwapening: 

3 Methode met algemene toepasbaarheid 

Bij dit model worden de rekenwaarden van alle krachten t.g.v. voorspanning en belasting op 
het vakwerkmodel weergegeven in figuur 2 . 7 ~  aangebracht. 
Deze benadering is realistisch voor dunwandige delen en enigszins conservatief in de overige 
gevallen. 
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Voor de overdracht van langskrachten van de flensdelen naar het lijf kan gebruik worden 
gemaakt van het vakwerkmodel zoals weergegeven in figuur 2.8. De langsschuifspanning per 
eenheid van lengte, V, wordt nu bepaald uit de verandering van de normaalkrachten in de flens: 

waarin: 

AF is de verandering in de normaalkracht in het beschouwde deel van de flens over lengte 
AX 

AX is de beschouwde lengte 

De benodigde hoeveelheid 'dwarskracht' wapening per eenheid van lengte, 4, kan worden 
bepaald uit: 

waarin: 

0, is de hoek tussen de drukdiagonalen in de flens en het lijf, voor drukkrachten in de 
flens mag voor tanû, = 0.5 en voor trekkrachten in de flens mag voor tanû, = 0.8 
worden aangehouden 
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Figuur 2.8: Valiïverkmodel voor een I-vormige doorsnede: 
(a) drukkracht in de flens; (b) lijf; (c) trekkracht in de flens 

a) zonder dwarskrachtwapening 

De netto op te nemen dwarskracht door de doorsnede is daarbij: 
- voor gewapende doorsneden de totale dwarskracht V,,, = V,, 
- voor voorgespannen doorsneden het gedeelte van de dwarskracht dat niet wordt gebalan- 

ceerd door het voorspannen, V,,, = VS,-V, 

waarin: 

V, is de dwarskracht die wordt gebalanceerd door het voorspansysteem; A in analogie 
met voorgespannen balken. 

Het moet worden aangetoond dat: 
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V,,, wordt opgebouwd uit de volgende deelbijdragen, zie figuur 2.9: 

v, is de dwarskracht in de drukzone 
Vi is de dwarskracht die wordt opgenomen als aggregate interlock 

v d  is de dwarskracht als deuvelwerking in de langswapening 

Concrete in tension 
I I 

Figiiiir 2.9: opbouw van de dwarskrachtweerstand van platen zonder d\varskrach&vapeMg 

OPM. De hier geschetste buigtrekscheur komt echter niet overeen met de uiteindelijk optre- 
dende bezwijkscheur. Doordoor geeft de bijdrage van de aggregate interlock en de 
deuvelwerking een vertekend beeld [3 51. 

De volgende empirische relatie kan worden gebruikt ter bepaling van VR,,: 

waarin: 

C = 1 + J(ZOOI~)  met d in mm 
P = (&+Ap)h"-d 
&+A, is het oppervlak van de buigtrekwapening, dat minimaal d voorbij de beschouwde 

doorsnede aanwezig is en verankerd is in het beton. T.p.v. eindopleggingen geldt dat 
een verankeringslengte van minimaal 12 maal de diameter van de buigtrekwapening, 
voorbij het hart van de oplegging als voldoende wordt beschouwd. 
De in de buigtrekzone aanwezige trekwapening nodig voor de opname van een axiale 
trekkracht telt niet mee, evenals voorspanstrengen zonder aanhechting. 

b,,, is de gereduceerde breedte gelijk aan de totale breedte minus de som van de breedten 
van evt. voorspankanalen. Geen reductie is noodzakelijk voor spankanalen t.p.v. het 
nivo van de hoofdtrekwapening. 
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Tenzij anders wordt aangetoond mag voor f,, geen grotere waarde dan 50 N/mmz worden 
aangehouden. 

b) met dwarskrachtwapening 

Het bepalen van de vereiste dwarskrachtweerstand dient te geschieden overeenkomstig, 
dwarskracht in balken. (er wordt dus geen betonbijdrage in rekening gebracht) 

Daarbij gelden de volgende algemene regels: 

- minimale dwarskrachtwapening o,, = 4,-f;,l(b;s-f,;sina) 2 0.2. Alleen daar waar de 
dwarskracht de capaciteit van de doorsnede zonder dwarskrachtwapening overschrijdt en 
minimaal d voorbij de snede waar geen dwarskrachtwapening nodig is. 

- dwarskrachtwapening hoeft niet uit beugels te bestaan 
- de hoek die de beugels met de langsas van de doorsnede maken moet groter of gelijk zijn 

aan 45 graden voor opgebogen staven moet deze hoek groter of gelijk zijn aan 30 graden 
- de h.o.h. afstand van de dwarskrachtwapening mag niet groter zijn dan 0.75.d(l+cota) met 

a de hoek tussen de dwarskrachtwapening en de as van het constructiedeel 
- de langswapening behoeft zich niet binnen de omtrek van een beugel te bevinden, maar de 

dwarskrachtwapening moet worden verankerd t.p.v. het nivo van de buigtrekwapening en 
t.p.v. het zwaartepunt van de kracht in de betondrukzone, beschouwd in de uiterste grens- 
toestand. 

De regelgeving geldt voor gesloten en open doorsneden. 

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen: 

- evenwichtswringing, waarbij de wringing noodzakelijk is voor het evenwicht en 
- compatibiliteitswringing, waarbij de wringing uitsluitend wordt veroorzaakt door de samen- 

hang van de constructie onderdelen. 

In het geval van compatibiliteitswringing mogen de hieruit voortkomende wringende momen- 
ten in de uiterste grenstoestand worden verwaarloosd als het onderdeel dat gewrongen wordt 
van gesloten beugels loodrecht op de balkas is voorzien en: 

- de beugelwapening dicht bij het betonoppervlak wordt aangebracht 
- pSw = &,-f;,/(b;s.f,~2 0.2 

4, is het oppervlak van een dubbelsnedige beugel 
- de h.o.h. afstand van de beugels niet groter is dan de kleinste waarde van: 0.75-b en 0.75.d 

in de langsrichting of 0.75-d in dwarsrichting 
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Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen wringing in gesloten doorsneden waarbij er 
sprake is van een constante schuifspanningsstroom en wringing t.g.v. verhinderde welving, 
veelal in dunwandige open doorsneden. 
Er bestaat geen absolute opdeling tussen wringing met een constante schuifspanningsstroom en 
wringing t.g.v. verhinderde welving. Voor gesloten doorsneden wordt echter het grootste deel 
van het wringende moment opgenomen door een constante schuifspanningsstroom. Er kunnen 
echter bijvoorbeeld t.p.v. aansluitingen met andere liggers ook verhinderde welvingseffecten 
optreden. Voor een open doorsnede geldt dat de wringende momenten hoofdzakelijk door 
verhinderde welvingseffecten worden opgenomen (flensbuiging), alhoewel er ook een schuif- 
spanningsstroom kan ontstaan. Over het algemeen kan het ontwerp zodanig zijn dat het type 
wringing dat de grootste bijdrage levert aan de opname van het totale wringendmoment ook op 
het totale wringendmoment gedimensioneerd wordt. 

Wringing met constante schuifspanningsstroom 

a) holle gesloten doorsneden 

De effectieve wanddikte, t,, mag niet: 
- groter zijn dan de werkelijke wanddikte 
- minder zijn dan tweemaal de afstand van het uitwendige oppervlak van de doorsnede tot het 

hart van de langswapening 

Als eerste benadering mag t,, gelijk worden gesteld aan de werkelijke wanddikte als deze 
minder is dan N u ,  of aan t,,= N u  als de werkelijke wanddikte groter is dan t,,. 

waarin: 

u is de buitenomtrek van de doorsnede 
A is het oppervlak ingesloten door u 

b) massieve doorsneden 

Deze doorsneden mogen worden getransformeerd tot een equivalente holle doorsnede waarbij 
de wanááiicte niet minder mag zijn dan tweemaal de afstand van het uitwendige oppervlak van 
de doorsnede tot het hart van de langswapening. Als eerste benadering geldt t,, = A h .  
In een massieve rechthoekige doorsnede mogen de effecten van M, N en V worden berekend 
over de volle breedte van de doorsnede maar ook over slechts een gedeelte van de breedte om 
het ontwerp te optimaliseren. Zie figuur 2.10. 
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Figuur 2.10: alternatieve soiiirnaties voor d\varshacht en ~ririging 

c) doorsneden opgebouwd uit rechthoeken b.v. T-vormige doorsneden 

Voor dit soort doorsneden mag het optredende wringendmoment worden verdeeld over de 
afzonderlijke rechthoeken overeenkomstig hun afzonderlijke 53-yiverhoudingen. 

waarin: 

T,,, is het wringendmoment dat wordt opgenomen door de ide rechthoek 
X, is de kleinste a h .  van de beschouwde rechthoek 
Yi is de grootste afm. van de beschouwde rechthoek 

Elke afzonderlijke rechthoek wordt weer beschouwd als een massieve doorsnede overeenkom- 
stig b). 

Indien één van de rechthoeken een x,3.yi waarde heeft die behoorlijk groter is dan die van de 
andere rechthoeken moet deze rechthoek op het gehele wringend moment worden gedimen- 
sioneerd. 

Schuifspanningsstroom 

De schuifspanningsstroom in een holle of equivalente holle doorsnede mag constant worden 
verondersteld. Het zwaartepunt van deze stroom ligt dus in het midden van de wanddikte. 
De schuifspanningsstroom bedraagt: 
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'tif efi = Tsd/2&$ 

en de dwarskracht in de ide wand wordt dan: 

waarin: 

'ti is de schuifspanning t.g.v. wringing 

t e fi is de effectieve wanddikte van de ide wand 
is het oppervlak omsloten door de hartlijnen van de wanddiktes 

Zi is de afstand tussen de snijpunten van de hartlijnen van de aangrenzende wanden met 
de ide wand 

6 is een coëfficiënt gerelateerd aan het verloop van de schuifspanningsstroom in de 
hoeken van de doorsnede 6 = 1 voor een ronde doorsnede 

6 = 1.0 - 0 . 2 5 b A  voor een rechthoekige doorsnede met afm. b, en b,; b, > b, 

Te beschouwen belastingscombinaties 

Elke wand i moet worden ontworpen op dwarskrachten en normaalkrachten t.g.v. MS,, NS,, 
VS, en Tsd. 

waarin: 

Vsdi.t is de dwarskracht t.g.v. wringing 
VSdi, is de dwarskracht t.g.v. dwarskracht 

NS,, is de axiale kracht t.g.v. buiging 
N,,, is de axiale kracht t.g.v. normaalkracht 

De effccten var! voorspanning moeten in de bepaling van V,, en N,, worden meegenomen 
Voorspanning moet daarbij als een uitwendige belasting worden beschouwd. 
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Controle van de uiterste grenstoestanden 

Daarbij hangt het er vanaf of het beschouwde wanddeel gescheurd is of niet. 

a) ongescheurd 

De wand mag ongescheurd worden beschouwd als: 

- deze zich evenwijdig bevindt aan de buigingsas van de balk 
- de maximale hoofdtrekspanning, samengesteld uit a,, en z,, kleiner of gelijk is aan 

f,,,, met f,,, = f,*-I1 .5. Tevens moet de hoofddrukspanning op deze wijze samengesteld 
kleiner of gelij k zijn aan f,,, 
Deze controle moet worden uitgevoerd in het midden van de wanddikte. 

Als aan 1 van beide voorwaarden niet wordt voldaan moet worden voldaan aan voorwaarde b). 

b) gescheurd 

Het model weergegeven in figuur 2.11 kan worden gebruikt met inachtneming van het volgen- 
de: 

- de h.o.h. afstand van de beugels mag niet groter zijn dan uJ8, waarbij u, de omtrek van de 
beugels is. 

- de beugels moeten de continuïteit tussen de wanddelen i verzekeren 
- op iedere hoek van een wand moet een langswapeningsstaaf aanwezig zijn met een diameter 

groter of gelijk aan: s116 waarbij s de h.o.h. afstand van de beugels is. 
- 18 O I Bi I 45 O,  als zijnde de hoek tussen de drukdiagonaal en de langsrichting 

Figuur 2.1 1 : vaL~verkmode1 voor een wanddeel 

Er moet nu aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1. Axiale kracht 

F,, = NS, + V,,.cot0, (trek is positief) 
FR, = &'Gd + 4 $yd,net 
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Over het algemeen moet de wapening voor FR, worden verdeeld over de lengte q maar voor 
de kleinere delen mag de wapening in de hoeken van een wanddeel worden geplaatst. 

2. Drukdiagonaal in het beton 

F,, = Vs,,/sinûi 
FRv,i 

3. Trek in de dwarskrachtwapening 

Fsmi ,i VVS, 
F,, = 4,-f,.,-cotûi.z,/s 

waarin: 

t i  is het oppervlak van de beugel, enkelsnedig in een massieve doorsnede. In een holle 
doorsnede dubbelsnedig als er aan de binnenzijde en buitenzijde van de wanddikte 
dwarskrachtwapening zit. 

Voor de berekening van de vervormingen mogen onderstaande formules worden gebruikt. 
(uitgezonderd holle kokerdoorsneden) 

waarin: 

KI is de ongescheurde torsiestijfheid 
K,, is de gescheurde torsiestijfheid 

K,, is de gescheurde stijfheid van de doorsnede met scheurvorming t.g.v. wringing en 
dwarskracht 

Ec is de elasticiteitsmodulus van beton 
C is het wringtraagheidsmoment 
4) is de kruipcoëfficient, te gebruiken voor lange duur 
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Richtlijlien m. b. t. de toepcrssirlg vali HSB 

Omdat er weinig informatie beschikbaar is over beton met een karakteristieke druksterkte 
hoger dan 50 N/mm2 moeten de constitutieve relaties voor deze betonkwaliteiten met de 
nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. 
De 'Joint CEBEIP Working Group on HSCEPC' heeft daarom in 'Bulletin D'information 
228' [:O], richtlijnen gegeven voor de toepassing van Hoge sterkte beton. 
Daarvan wordt in het nu volgende een samenvatting gegeven. 
HSB heefi volgens deze richtlijn een karakteristieke druksterkte hoger dan 50 N/mm2. 

De y, factoren (materiaalfactoren) moeten voor: 
50 < f,, < 100 N/mm2 worden vermenigvuldigd met y,, = 1/(1.1 -fc,/500) 

De sterkteklassen worden voor HSB uitgebreid met klasse C85, a, C95 en C 100. 
Daarbij staat het getal voor de 28-daagse cilinderdruksterkte. De onderstreepte sterkteklassen 
worden aanbevolen. 
Voor HSB zal de cilinderdruksterkte de enige referentie sterkte worden: diameter 150mm, lang 
300 mm. 

De treksterkte 

Voor de treksterkte wordt de volgende regelgeving voorgesteld welke ook voor NB kan 
worden gebruikt. 

waarin: 

f,,.,, is de karakteristieke ondergrens voor de treksterkte 
f,,,, is de karakteristieke bovengrens voor de treksterkte 
fct, is de gemiddelde waarde voor de treksterkte 
fcko = 10 N/mm2 
af = 8 N/mm2 
f,,,,,, = 1.22  mm' 
f,,,,, = 2.38 N/mm2 
f,,,, = 1.80 N/mm2 

In de nu volgende tabel zijn voor alle betonsterkteklassen de hiervoor genoemde waarden 
weergegeven. 
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Tabel 2.6: gegevens van de diverse beton sterhceklassen 

Breukstuik van HSB 

Elasticiteitsmodulus 

Daarvoor geldt de volgende formule, welke ook voor NB mag worden toegepast: 

Eci = Eco[(f,. + ~f) / f , , , ]~ ,~ of: Eci = Eco[(f,J/fcm,]0~3 

waarin: 

Eco = 22000 N/mm2 
Cm0 = 10 N/mm2 
af = 8 N/mm2 
Cm is de gemiddelde cilinderdruksterkte 

Zie tabel 2.6 voor de waarden van Eci. 

Dwarskracht in platen zonder dwarskrachtwapening 

VR,, = 0.12-((1 ~~.p.f , ic) '~.b~~,-d,  wordt: 

Daarbij wordt dus alleen de factor (1.1-f,,/500) toegevoegd, die een grotere materiaalfactor 
voor HSB in rekening brengt. (Ivoor f,, = 50 N/mm2 en 0.9 voor f,, = 100 N/mm2) 

Bovenstaande correcties betekenen echter niet dat hiermee voor HSB het algehele gedrag 
compleet beschreven is. Over meerdere aspecten is nog gedegen onderzoek nodig alvorens tot 
een eventuele wijziging van de voorschriften over te gaan. 
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3 Onderzoek derden 

In onderzoek [l]  worden 12 balken getest op alleen wringing. 
f ,a = 30 en 110  mm^ 
bah = 160.275 mm 
C = 15mrn 
De langs- en beugelwapening is in alle balken hetzelfde, zie figuur 3.  l a, en gedimensioneerd 
voor f ,, = 110 N/mm2. P 
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Figuur 3.1 : (a) de wapening in de balken (b) principe aanbrengen wringend moment, bron: [ I ]  

Ter plaatse van de opleggingen is de h.o.h. afstand van de beugelwapening kleiner gekozen om 
de balken in het midden van de overspanning te laten bezwijken. De wringing wordt ter plaatse 
van de opleggingen op de balken aangebracht d.m.v. 2 excentrisch geplaatste vijzels. 
Zie figuur 3.  l b. 

Conclusies: 

- Voordat scheurvorming optreedt is de relatie tussen het wringend moment en de verdraaiing 
van de balk lineair is. Zie figuur 3.2. 

- De eerste diagonale scheuren ontstaan in het lange zijvlak van de balken, dit is verklaarbaar 
doordat de schuifspanningen hier groter zijn. 

- Het scheurmoment t.g.v. wringing neemt toe als de betondruksterkte toeneemt. 
- Het scheurmoment t.g.v. wringing is bij zowel HSB als bij NB ca. 40% van het bezwijkmo- 

ment t.g.v. wringing. 
- In de proefstukken vervaardigd van HSB ontstaan de scheuren dwars door de toeslagkor- 

rels. 
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Figuur 3.2: relatie wringend moment en verdraaiing van de doorsnede, bron: [ l ]  

Uit figuur 3.2 heb ik de ongescheurde wringstijfheden bepaald: 
B30.3 K, = 1833 kNm2/rad 
B1lO.l K,=5150kNm2/rad 

- Er is geen verschil in de op de langswapening gemeten rekken. 
Het is dus niet nodig alle langswapening in de hoeken van de balk te plaatsen, wape- 
ning in het midden van de zijden is zelfs aan te bevelen vanwege de scheurwijdte 
beperking. 

- Er wordt geen losraken van de betondekking tijdens de proef geconstateerd. 
- Het bezwijken van de balken wordt gekenmerkt door een afname van het wringend moment 

en een toenemende verdraaiing van de balken. 
- Ongeveer vanaf dit moment ontstaan er splijtscheuren in het vlak van de beugels en komt de 

betondekking los te zitten van de rest van de balk. 

OPM. Afsplijten van de betondekking is dus toch de oorzaak van het bezwijken. 

In onderzoek [2] dat het theoretische vervolg is op onderzoek [ l]  wordt de berekende wring- 
capaciteit van de balken met de uiteindelijke bezwijkwaarde vergeleken. 

Conclusie: 

- De betondekking niet moet worden meegenomen in de berekening van het uiterste wringend 
moment waardoor voor het vakwerkmodel met afsplijten van de betondekking wordt 
gekozen. 
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OPM. Onderzoek [ l ]  en [2] is door dezelfde auteurs geschreven. In onderzoek [ l ]  stellen ze 
dat de betondekking tot het punt van bezwijken van de balk een belangrijke rol speelt 
in de opname van het wringend moment. Bij de theoretische beschouwingen in onder- 
zoek [2] stellen ze echter dat die zelfde betondekking niet moet worden meegenomen 
in de berekening van het uiterste wringend moment van de balken. 

Onderzoek [3] is de discussie volgend op onderzoek 121. 

Conclusie: 

- Voor het beschrijven van het vervorrningsgedrag van de balken levert een vakwerkmodel 
waarin het soflening gedrag van beton en dus ook de betondekking wordt meegenomen de 
beste resultaten. 

In onderzoek [4] wordt onderzocht wat de invloed is van de betondekking op de wring- enlof 
dwarskrachtcapaciteit van gewapende betonbalken. Het gevaar is namelijk dat de betondekking 
kan losraken van de rest van de balk als gevolg van splijttrekkrachten in het vlak van de 
beugels. 
C = 22.5 mm bah = 300.600 mm 3 balken serie 1 
C = 42.5 mm b-h = 340.640 mm 4 balken serie 2 

LI = 50 N/mm2 
De afmetingen van de wapeningskorven is voor beide series constant. Zie figuur 3.3. 

SERIES 1 SERIES 2 
Clear cover = 22.5 mm (0.9") Clear cover = 42.5 mm (1.67'3 

al1 sides al1 sides 
Rebar spaclng is 50 mm (2") 

Figuur 3.3: afmetingen van de balken, bron [4] 

Bij verschillende verhoudingen van wringend moment en dwarskracht zijn de balken nu be- 
proefd. Loszitten van de betondekking werd m.b.v. hamerslagen gedetecteerd. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht e r / f  wringing 



Conclusies: 

- Bij c = 22.5 mm ontstaat loszitten van de betondekking pas nadat het maximale wringend 
moment is bereikt. 

- Bij c = 42.5 mm ontstaat dit verschijnsel in een eerder stadium en kan daarna de belasting 
nog verder worden opgevoerd. 

- Bij nagenoeg alleen dwarskracht of alleen wringing zit er weinig verschil in de uiterste 
capaciteit van de beide series. 
Dit komt voornamelijk doordat de beugels vloeien en deze dus maatgevend zijn. 

- Bij de combinatie dwarskracht en wringing blijkt dat de balk met de grootste dekking 
beduidend sterker is. Zie figuur 3.4. 

- Aan de zijde van de balken waar de schuifspanningen t.g.v. wringing en dwarskracht in 
dezelfde richting werken is het meeste afsplijten van de betondekking geconstateerd. 

SHEAR (Kips) 
O 50 100 150 200 

1601 I i I 1 1 4 0 0  

1 4 0 1  k-. , s r i e s  1 SERIES 1 AND 2 

. Series 2 

SHEAR (kN) 

Figuur 3.4: uiterste capaciteit voor dwarskracht en wringing, bron [4] 

OPM: De ongescheurde wringstijfheid van serie 2 is echter ook 55 % hoger. 
Bij alleen dwarskracht of alleen wringing zal nadat de doorsnede gescheurd is de 
krachtsopname rondom de beugelwapening en de langswapening geconcentreerd 
worden. De invloed van de betondekking is dan door scheuren enlof splijten langs de 
beugels grotendeels verloren gegaan. 
Rij combinaties van wringing en dwarskracht kan nog een groot gedeelte van de 
betondekking intact blijven waardoor deze dus een bijdrage levert aan de krachtsop- 
name en meer dekking dus een gunstige invloed heeft. 

In onderzoek [5] zijn 14 centrisch voorgespannen HSB balken getest op hun weerstand tegen 
wringing. Zie figuur 3.5. 
f'c, = 70 en 90 N/rnm2 
b-h = 240.240 mm; 170.340 mm en 140.420 mm & = constant 
o'bmd = O. 1.f ,, en 0.05.f ,, 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkftvringing 
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LEGEND: 

LONGIT. REINFORCEMENT 

,d PRESTRESSING STRANDS 

Aspect Ratio.3 Aspect R a t i o =  2 e e c t  Rat io .  l - 

t 900mm l - 1 2 0 0 m m  I 9 w m m  

7 r t o n c r e t e  Cover  f5mm ! 

C END ZONE 1 T E S T  ZONE 1 END ZONE I 

Figuur 3 .j: doorsneden van de baken en balklengte, bron [j] 

D.m.v. excentrische armen is t.p.v. de opleggingen het wringend moment aangebracht. 

Conclusies: 

- De ongescheurde wringstijfheid is het grootst voor de vierkante doorsnede en neemt met 
toenemende Nb verhouding af (uitgezonderd 1 balk). 

- De relatie tussen het wringend moment en de hoekverdraaiing is nagenoeg lineair totdat 
scheurvorming optreedt. 

- T.g.v. scheurvorming neemt de wringstijfheid flink af 
- De balken met een vierkante doorsnede, f ,, = 90 N/mm2 en O',,, = O. 1-f,, hebben de 

grootste wringcapaciteit. 
- De balken zijn uiteindelijk bezweken t.g.v. overschrijding van de drukspanning in de drukdi- 

agonalen. 
- De scheve buiging, de vakwerkanalogie met afsplijten van de betondekking en de 

vakwerkanalogie met soflening gedrag van het beton onderschatten alle drie in het onge- 
scheurde stadium wringstijfheid van de balken. 

- Het model waarbij het soflening gedrag van het beton wordt meegenomen levert de beste 
voorspelling van de bezwijkwaarde van de balk. 

De nu volgende tabel geefl de ongescheurde wringstijfheden en de uiterste wringcapaciteiten 
weer zoals die door de onderzoekers zijn bepaald. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 
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Waarin: 

f '  = 90 N/mm2 
f '  = 70 N/mm2 
b-h = 240.240 mm 
b-h = 170.340 mm 
b-h = 140.420 mm 
ar,, = 0.1 f ,  
ar,,, = 0.05 f ,  
is de ongescheurde wringstijfheid [kNm2/rad] 
is het bezwijkmoment voor wringing [ m m ]  

Tabel 3.1 : Ongescheurde wringstijfheden K, [kNm2/rad] en benvijlmoment voor wringing T, [ m m ]  

Onderzoek [7] behandelt theoretisch de dwarskrachtcapaciteit van voorgespannen betonbal- 
ken. Met behulp van beugelwapening kan een bros bezwijken van de balk t.g.v. dwarskracht 
worden voorkomen, dit hangt nauw samen met de ontwikkeling van de vakwerkknoop ter 
plaatse van de oplegging. Zie figuur 3.6. 

M2A 

6136 

31.94 

K, 

TU 

M3A 

3495 

29.96 

H2A 

8883 

35.78 

HlA 

11684 

38.44 

HlB 

8787 

31.33 

B 

9844 

26.43 

H3A 

6661 

33.50 

H2B 

8335 

29.46 

MlA 

6430 

35.41 

MIB 

5704 

28.94 

M2B 

- 

26.17 

M3B 

4575 

24.52 
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Conclusies: 

- Ten gevolge van buigtrekscheuren nabij de opleggingen zal de spanning in de streng toene- 
men en ten gevolge van de dwarscontractie de strengdiameter afnemen. 
Hierdoor kunnen de voorspanstrengen gaan slippen als er onvoldoende aanhechtspanningen 
worden opgebouwd 

- De mate van verankering van de voorspanstrengen wordt kritiek in het ontwerp. 
- Ter voorkoming van een dergelijk breuktype is additionele langswapening vereist 

Een mooi voorbeeld van dit breuktype gevonden in onderzoek [6] wordt weergegeven in 
figuur 3.7. Hierbij wordt de maximum waarde voor de vijzelkracht, F, bereikt op het moment 
dat de rentreewaarden 5,6,7 en 8 oplopen. 

Kracht-, rentreemeting 
Proefstuk: HSB30T1 

300 

250 

,200 

5 
w 

2 150 
O 
0 

i 100 

50 

o 
O 5 1 O 15 20 25 30 

tijd (minuten) 

Figuur 3.7: verderingsbreuk als gevolg van slippen van de voorspanstrengen, 
gemeten door rentreemeters 5 , 6 , 7  en 8, bron [6] 

In onderzoek [9] worden 13 rechthoekige voorgespannen betonbalken getest op wringing. 
f ,  = 45 N/mm2 
De balken zijn onderverdeeld in 3 groepen met verschillende h/b verhouding maar het opper- 
vlak van de doorsnede is voor alle balken gelijk. Zie figuur 3.8. 
Binnen een groep wordt het voorspannivo (zie tabel 3.2), de hoeveelheid langswapening en de 
hoeveelheid beugelwapening gevarieerd. Dit gebeurt echter zodanig dat de verhouding tussen 
de hoeveelheid langswapening (voorspannen en niet voorgespannen) en beugelwapening 
constant is en ongeveer 2 bedraagt. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Tabel 3.2: voorspannivo en wringstijfieden in onderzoek [9] 

Waarin: 
a-f, is het voorspannivo uitgedrukt in de betondruksterkte [-l 
KI is de ongescheurde wringstijfheid [kNm2/rad] 

a.f, 

K, 

r Overall Length 

Test Length 
k 4 

Group PA 

PAIR 

0.04 

5.Y6 

PA4 

0.13 

5.26 

Group PB 

. P B 1  

0.03 

4.40 

PB2 

0.06 

3.88 

11 
Group PC 

PA2 

0.06 

5.87 

Non - Prestressed Reinforcement 
o Prestressing Steel 

PA3 

0.09 

5.81 

PEG 

0.08 

3.50 

Figiiiir 3 .S: afnietingen van de verschillende proefstukken, bron [9] 

Conclusies: 

PB.1 

0.12 

4.48 

- De relatie tussen het wringend moment en de hoekverdraaiing is nagenoeg lineair totdat 
scheurvorming optreedt. 

- De ongescheurde wringstijfheid van de balken in een groep is nagenoeg gelijk 
- Met een toenemende hlb verhouding van de balken neemt de ongescheurde wringstijfheid 

af 
- Met het toenemen van het voorspannivo neemt het wring-scheurmoment toe 
- De gescheurde wringstijfheid neemt toe als de balk van meer wapening is voorzien 
- Als de hoeveelheid wapening toeneemt ontstaan er meer scheuren en wordt de hoek die 

deze scheuren maken met de langsrichting van de balk kleiner. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 
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0.04 

2.88 

PC2 

0.06 

3.25 

PC3 

0.09 

2.83 

PC4 

0.13 

2.54 
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- Nadat, of gelijk met het bereiken van het maximale wringend moment van de balken begint 
de betondekking los te geraken van de rest van de balk, het aantal scheuren neemt dan niet 
meer toe. 

- Volgens dit onderzoek moet dan ook de hele betondoorsnede worden betrokken in de 
berekening van het maximale wringend moment. 

- Voor licht gewapende balken neemt het opneembare wringend moment af met toenemende 
h/b verhouding, bij de zwaarder gewapende balken blijft dit nagenoeg constant. 

- Over het algemeen levert de vakwerkanalogie met softening gedrag van het beton de beste 
resultaten voor wat betreft het beschrijven van het vervormingsgedrag van de balken. 

- De vakwerkanalogie met afsplijten van de betondekking levert de beste resultaten voor wat 
betreft de voorspelling van het maximale wringend moment. 

Voor het overzicht van de gemeten hoekverdraaiingen in relatie tot het wringend moment 
wordt verwezen naar de figuren 3.9a, 3.9b en 3 . 9 ~ .  

@ Spalling Begins 

@ Significant Spoiiing 

@ Disintegration of the Concrete Shell 

I I I 

O 50 lof 150 
Unit Angle of Twist, l6 rod/m 

Figiiiir 3.9: relatie tussen wringend moment en hoekverdraaiing van de baken in groep PA, bron [9] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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@ Significant Spailing 

@ Disintegration of the Concrete Shell 

O 5 0  100 150 
Unit Angle of Twist, lÖ3rad/m 

@ Spalling Begins 

@ Significant Spalling 

@ Disintegration of the Concrete Shell 

Unit Angle of Twist , l ~ - ~ r a d  /m 

Figuur 3.9: relatie tussen w.ringend moment en hoekverdraaiing van de baken in groep PB en PC, bron [9] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enwwringing 
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In onderzoek [Z11 zijn 40 gewapende betonbalken op wringing getest. 
De betondruksterkte, doorsnede-vorm, doorsnede afmetingen, hoeveelheid wapening en de 
richting van de wapening zijn daarbij gevarieerd. 

Berekening van de scheurwijdte. 

Aan de hand van figuur 3.10 hebben de onderzoekers afgeleid dat: 

Hieruit volgt dat: 

w, is de gemiddelde scheurwijdte 
v is de scheurvlakverschuiving 

is de rek in de beugelwapening 
%L is de rek in de langswapening 
a, is de gemiddelde scheurafstand 
P is de hoek tussen de drukdiagonaal en de langsas van de balk 

Voor de verhouding tussen de maximale scheurwijdte, w,,, en de gemiddelde scheurwijdte, 
w,, wordt 2.5 aangenomen. 
Hieruit volgt: wmx = 2.5.a,-(€,, + e,,) 

d,=% vn B 
l i -  - I -  -r cos B 

sin B 

Figuur 3.10: grafische afleiding scheurwijdte bij een orthogonaal wapeningsnet, bron [9] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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In deze figuur geeft de dikke getrokken lijn de wapening weer als de scheur zich loodrecht op 
het scheurvlak ontwikkelt. De puntjes-lijn geeft de wapening weer als er sprake is van een 
parallel verschuiving v. 
De richting waarin de beide scheurvlakken t.o.v. elkaar verplaatsen is theoretisch van de 
hoeveelheid doorsneden langs- en beugelwapening afhankelijk. Bij gelijke wapening in langs- 
en dwarsrichting zou zich de scheur dus loodrecht op de scheurrichting verder moeten groeien. 
Dit is echter niet het geval, de scheurwijdten ontwikkelen zich vanaf w = 0.15 mm sterker in de 
richting van de beugels door slippen/intrekking van de beugels op de hoeken van de balk. Zie 
figuur 3.1 1 (e, overeen met de beugelrichting). 
Dit slippen of deze intrekking kan worden verkleind door toepassing van een grotere buigstraal 
voor de beugels of door toepassing van langswapeningsstaven in de hoeken van de balk met 
een grotere diameter. 

Horizontale Verwhiebung ex I mm l I:" 
vP5-uu.":~=4bo 

A -,.n: 0 45' 

42 6 m m,-: 8 -  49' \ 

Figuur 3.1 1 : scheu~lal\~~erschuiving in s en y richting, bron [2 l] 

In figuur 3 .  l lgeldt: balkafmetingen 440.240 mm, wapening in beide richtingen 0 6-50 mm, 
balk VS4 is normaal gewapend, bij balk VB5 en VB6 is de wapening in de 
hoofdrichtingen geplaatst. 

Voor deze t.o.v. elkaar verschuivende scheurvlakken zijn er 2 grensgevallen: 
(Zie ook figuur 3.12) 

1 De scheur opent zich loodrecht op het scheurvlak. Omdat de scheur onder ongeveer 45 
graden met de langsas van de balk ontstaat worden beide wapeningen evensterk gerekt. 
T.g.v. de ongelijke wapeningspercentages zijn de krachten Z, en Z, ongelijk aan elkaar. 
Daardoor moet er een kracht T werken die ervoor zorgt dat de resulterende kracht weer 
samen valt met de hoofdtrekrichting. De kracht T wordt geleverd door de deuvelwerking 
van de wapening en de scheurvertanding van de toeslagkorrels (interlock). 

2 In dit geval is de kracht T nul. Daardoor moeten de krachten Z, en Z, evengroot zijn omdat 
dan de resultante weer samenvalt met de hoofdtrekrichting en loodrecht op het scheurvlak 
werkt. Door de ongelijke wapeningspercentages in de twee richtingen betekent dit ongelijke 
rekken en dus scheurvlakverschuiving, vlw,. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Figuur 3.12: krachtenveelhoek bij verschillende wapening in langs- en dwarsrichting, bron [2 l ]  

Bovenstaande grensgevallen gelden als de scheur onder 45" met de langsas van de balk ont- 
staat, wat bij zuivere wringing het geval is. 

Voorgespanne~i HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 
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Ter verduidelijking het volgende voorbeeld (zie figuur 3.12). 

waarin: 

Fe, is de hoeveelheid langswapening 
FeB is de hoeveelheid beugelwapening 
ZL is de kracht in de langswapening 
ZB is de kracht in de beugelwapening 

Balk W 1  
wapeningsnet W 1 met: 

Balk W 4  
wapeningsnet W 4  met: 

F,, = 0.5.FeB FeL = 2. 0.FeB 

Grensgeval 1: Gelijke rekken in beide wapeningsrichtingen 

- 
'e, - 'eB 

Dit levert ongelijke trekkrachten: 

Evenwicht is alleen mogelijk door een kracht T in de scheurrichting. 

V/W, = O ( lijn l )  v/w, = O ( lijn l )  

Dit betekent de scheur ontwikkelt zich loodrecht op de scheurrichting 

Grensgeval 2: Gelijke krachten in de beide wapeningsrichtingen 

Z L = Z B ; T = O  

Dit geef? ongelijke rekken: 

De scheurvlakverschuiving bedraagt dan volgens formule (1) 

vlw, = (lijn 2) V/W, = +l/3 (lijn 2) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht en/of wringing 
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De werkelijke scheurvlakverschuivingen moeten binnen de aangegeven grenzen liggen. Dichter 
bij grensgeval 1 als er sprake is van kleine scheurwijdten. Doordat bij kleine scheurwijdten nog 
sprake is van een goede scheurvertanding en deuvelwerking in de wapening, kan de kracht T 
worden overgedragen. Als de scheurwijdten groter worden neemt het effect van scheurvertan- 
ding en deuvelwerking af totdat de kracht T nul wordt en er sprake is van grensgeval 2. Het 
stadium van scheurontwikkeling verloopt dus bij belastingstoename van geval 1 naar 2, daar 
een hoger wringend moment tot hogere scheurwijdten zal leiden. Dit effect wordt versterkt 
door het hiervoor genoemde slippen van de beugels. 

Een vergelijking tussen de ontwikkeling van de staalspanningen bij dwarskracht en wringing 
wordt in figuur 3.13 gegeven. Totdat scheurvorming optreedt is er geen verschil in staalspan- 
ning voor beide belastingsgevallen. 
In het geval van dwarskracht neemt daarna de staalspanning nagenoeg evenwijdig toe met de 
theoretische toename berekend volgens de vakwerkanalogie. De beugelwapening hoeft dus 
maar op: (Q,-Q,,,) te worden gedimensioneerd. Dit momt doordat het betonaandeel, Q,,, in 
de totale krachtsopname behouden blijft vanwege de betondrukzone die bij buiging ontstaat. 
Bij wringing daarentegen zal door het ontbreken van een buigdrukzone de betonterm met een 
toenemend wringend moment vervallen. Hierdoor zal de werkelijke staalspanning steeds beter 
overeenstemmen met de theoretisch berekende waarde volgens de vakwerkanalogie. Daardoor 
moet bij wringing de wapening op het totale wringende moment worden gedimensioneerd. 

Figuiir 3.13: karakteristiek verloop van de theoretische en gemeten staalspanningen bij, 
&.."--1.-"-1-4 fl:--l.,.\ --.L--:-- f - - -  ,vaahiauit \ m m a l  GE \ Y L U ~ U ~  ( i ~ j ~ t i i ~ ) ,  biûû i2 j 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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In figuur 3.14 zijn de hoofdspanningen bepaald van een betondoorsnede in de ongescheurde en 
de gescheurde situatie. 

SCHNITT KRAFTE 
( ienkr .  Schniitl 

SCHNITT KRAFTE 
(<enk:. S c h n ~ i ~ i  

SCHNITT KRAFTE 
(renkr .  Scnniti l 

= O (Aufmnm dei  Zugkiafie durch W e d e l )  o \ '  = O ( A u f m h m  der Zugkrdfie 
durch LbnggiioDc urd Bugel J 

Do die Dicke der &todnickzone im Zustod I1 kleiner w i d  ols im Z u i t a d  I ,  ergcten sich b k r e  Sponnungen: 

a)  IM ZUSTAND I 
c )  IM ZUSTAND I1 BEI LANGS- UND 

b) IM ZUSTAND II BEI 4 5 ° - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E W E H R U N G  BUGELBEWEHRUNG 

Figuur 3.14: vakverkanalogie in de betondoorsnede, bron [21] 

Hieruit blijkt dat de spanning in de betondrukdiagonaal, als de beugelwapening een hoek van 
90 graden met de langsas van de balk maakt, 2 maal zo groot is dan wanneer men de wapening 
onder een hoek van 45 graden met de langsas van de balk, dus in de hoofdtrekrichting zou 
plaatsen. 
Twee balken met dezelfde afmetingen en dezelfde druksterkte maar verschillende manieren van 
wapenen benadrukken dit effect in figuur 3.15 nog eens. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht er/of wringing 



Figuur 3.15: gemeten relilien in de hoofddnili- en hoofdtrekrichting, bron [2 l ]  
Wapening in de baken VB1 en VB6 0 6-50 mm in beide richtingen 

In balk VB1 bezweek de drukdiagonaal t.g.v. overschrijding van de breukstuik terwijl balk 
VB6 bezweek door het vloeien van de wapening zonder dat er in het beton sprake was van 
grote stuiken. 
De m.b.v. figuur 3.16 berekende drukspanningen in het beton, zijn in goede overeenstemming 
met de gemeten 'spanningen'. Dat de gemeten spanningen nog iets hoger liggen komt door het 
gebogen zijn van de zijvlakken van de balken. In de hoofddrukrichting (2) is dit vlak namelijk 
concaaf, waardoor de drukspanning nog iets groter is dan berekend. Zie figuur 3.16. 
Dit effect doet zich vooral voor bij brede vlakken. 

Figuur 3.16: de vervorming van de zijvlakken 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Het net omschreven verschijnsel is op pagina 20 van deze bijlage afgeleid. 

Conclusies: 

- In de ongescheurde situatie kan het gedrag van de balken m.b.v. de elasticiteitstheorie 
voldoende nauwkeurig worden beschreven. 

- Ais de richting van de wapening samenvalt met de hoofdtrekrichting neemt de ongescheurde 
wringstijfheid toe in vergelijking met dezelfde balk waarbij de wapening onder een hoek van 
90 O met de langsas van de balk is geplaatst. 

- Tijdens de overgang van de ongescheurde toestand naar de gescheurde toestand is er sprake 
van een plotselinge toename van de verdraaiing van de balken. 

- In de gescheurde situatie wordt het gedrag van de balken hoofzakelijk door de hoeveelheid 
en de wijze van wapenen bepaald. 

- Scheurvorming ontstaat onder een hoek van 45" met de langsas van de balk. Dit geldt niet 
alleen voor de eerst ontstane scheuren maar ook voor de volgende scheuren. 

- De wringstijfheid neemt met het naderen van de treksterkte van het beton al af met 20 tot 
30% van de aanvangswaarde berekent met de lineaire elasticiteitstheorie. Dit als gevolg van 
het ontstaan van microscheuren. 

- Als de orthogonale wapening i.p.v. loodrecht ten opzichte van balkas onder 45 graden met 
de balkas wordt geplaatst zal de hoofddrukspanning met een factor twee worden geredu- 
ceerd. Dit geldt ook voor de vervormingen. 

- Verder zullen, als de orthogonale wapening i.p.v. loodrecht ten opzichte van balkas onder 
een hoek van 45 graden met de balkas wordt geplaatst, de scheurwijdten met een factor 0.5 
worden gereduceerd en kan redelijk eenvoudig aan de eisen m.b.t. de maximale scheurwijd- 
ten worden voldaan. Als de orthogonale wapening loodrecht t.o.v. de balkas wordt ge- 
plaatst, wat overigens vrij gangbaar is, moet er gekozen worden voor kleinere staafafstan- 
den om toch aan de scheurcriteria te kunnen voldoen. 

- Om de wapening volledig te kunnen benutten moet men op de volgende punten letten: 
* goede verankering van de langsstaven en beugels, waarbij omgezette haken aan 

de beugels voldoende zijn, 
* kleine beugelafstanden, 
* het gelijkmatig verdelen van de langsstaven over de omtrek van de doorsnede, 

of de wapening in de hoeken van de balk concentreren. 
- Voor zuivere wringing z ~ ~ n  geli~ke wapenhgspercentages voor de beugels en de langsstaven 

gewenst, dit leidt tot de minste toe te passen hoeveelheid wapening. 
- Bij wringing ontstaat geen buigdrukzone en is er dus geen sprake van een betonbijdrage. 
- De sterkte van de betondrukdiagonalen wordt nadelig beïnvloedt door: de dwarsrek en de 

kromming van de zijvlakken. Tevens is deze sterkte afhankelijk van de richting waarmee de 
trekwapening de betondrukdiagonalen doorkruist. 

In onderzoek [24] 'Hef? 4 13 ' zijn schijven getest, onder een twee-assige belastingstoestand in 
de combinatie trek-druk, op hun sterkte. 
f', = 20 N/rnrn2 
De horizontale trekspanning wordt hierbij middels ingebetonneerde wapening op het beton 
overgedragen. Zie figuur 3.17. 
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Tevens zijn er schijven met wapening onder een hoek van 45 graden met het horizontale vlak 
en ongewapende schijven getest. 
Als eenmaal de gewenste horizontale trekspanning op het beton is aangebracht wordt het 
proefstuk verticaal op druk belast totdat bezwijken optreedt. De trekkracht wordt daarbij 
constant gehouden. 
T.g.v. de verhinderde dwarscontractie veroorzaakt door de horizontale wapening neemt de 
aangebrachte trekspanning in het beton af als de drukkracht wordt aangebracht. In de schijf 
ontstaat t.g.v. dit effect dus een trekkracht in de horizontale wapening en een drukkracht in het 
beton welke in absolute zin groter kan worden dan de initieel opgebrachte trekspanning. I.p.v. 
een trek-druk toestand kan er dan dus een twee-assige drukspanningstoestand in het beton 
ontstaan. 
Het gevolg is dat er van een afname van de dmkspanning door de aangebrachte trekspanning 
geen sprake is. 

OPM. De berekeningen uitgevoerd met de gemeten gemiddelde rekken. Plaatselijk zullen de 
rekken veel groter zijn vanwege de opgetreden scheurvorming die het meetgebied 
doorkruist. Het rekenen met de gemiddelde rekken levert dus een vertekend beeld van 
de werkelijke situatie. 

Schni t t  a - a  

Schn i t t  b -  b 

l 

Figuur 3.17: afmetingen van de schijven, bron [24] 

L 5 57 L 

S c h l a u t e  0 5.5  
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Conclusies: 

- Het type wapening (gladlgeribd) geen invloed op de vermindering van de druksterkte van 
de schijven. 

- In figuur 3.18 wordt een voorstel gedaan voor de afname van de druksterkte bij trekspan- 
ningen in dwarsrichting. De maximale reductie bedraagt 20% van de cilinderdruksterkte; P,, 
bij 0.75.Pz. P, is de centrische treksterkte van beton. 

Met nadruk wordt echter de lage kubusdruksterkte van de proefstukken, namelijk ca. 20 
N/mm2 nog eens genoemd. 

Figiiur 3.18: voorstel voor de vermindering van de dmksterke bij trekspamingen in dwarsrichting, bron [24] 

OPM. Voorbij de centrische treksterkte van het beton wordt dus geen uitspraak gedaan over 
de druksterkte van het beton. Dit is echter de situatie die zich bijvoorbeeld bij dwars- 
kracht veelal voordoet doordat t.g.v. de hoofdtrekspanningen de centrische treksterk- 
te van beton juist wordt overschreden en het met name in dit gebied dus van belang is 
iets over de resterende druksterkte van het beton te kunnen zeggen. 
Van alle gewapende proefstukken is nu de verhouding tussen de resterende druksterk- 
te van de proefstukken en de cilinderdruksterkte uitgezet tegen de verhouding tussen 
de in eerste instantie opgebrachte trekspanning en de centrisch treksterkte van het 
beton. 
Zie figuur 3.19. 
In de resterende druksterkte is de invloed van de drukwapening meegenomen. In de 
initieel opgebrachte trekspanning is de invloed van de (trek)wapening niet meegeno- 
men. 
Voor de cilinderdruksterkte is 0.85 maal de kubusdruksterkte aangehouden. 
Verder is de lineaire regressielijn van de proefiesultaten weergeven. 
Ook is in figuur 3.19 het voorstel van de onderzoekers aangegeven. 
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Conclusie: 

- Bij trekspanningen tot ongeveer de halve centrische treksterkte wordt de resterende druk- 
sterkte behoorlij k overschat. 

- De maximale reductiefactor bedraagt, op grond van de regressielijn, 0.66 t.o.v. de cilinder- 
druksterkte, oftewel 0.66.0.85 = 0.56 t.o.v. de kubusdruksterkte. 

I Proefresultaten - Voorstel onderzoekers - Linear IProefresultatenl 1 

Figuur 3.19: relatie tussen de initieel opgebracht trekspanning en de resterende druksterhe 

In CUR rapport 93-7; Hoge sterkte beton [l91 wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van 
HSB onder twee-assige belasting in de combinatie trek-druk. 
f', = 31,65 en 110 N/mmz 
Wapening: 16 0 8 FeB 500 HW 
Twee proefstukken zijn ongewapend uitgevoerd, de trekkracht wordt daarbij via opgelijmde 
plaatjes op het beton overgedragen. 
De afmetingen van de 20 proefstukken is weergegeven in figuur 3.20. Om een gelijkmatige 
krachtsoverdracht te bevorderen wordt de trekkracht indirect via eindblokken op de 
wapeningsstaven overgedragen. 
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Figuur 3.20: aheting van de proefshikken, bron [l91 

De proefopstelling is weergegeven in figuur 3.21. 

Figuur 3.2 1 : proefopstelling, bron [l 91 

In tabel 3.3 zijn de proefresultaten weergegeven. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
verhouding bezwijkdruksterkte 1 kubusdruksterkte is uitgezet. Verder is de trekspanning 
berekend als gemiddelde over de betondoorsnede, na het optreden van scheurvorming heeft 
deze waarde alleen een fictieve betekenis. 
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Conclusies: 

- Het gevolgde belastingspad heeft geen duidelijke invloed op de bezwijkdrukspanning. 
- Verder is de bezwijkdrukspanning uitgedrukt in kubusdruksterkte onafhankelijk van de 

sterkteklasse van het beton. Er is dus geen aanwijzing dat HSB zich onder een twee-assige 
belastingstoestand anders gedraagt dan normaal beton. 

- De grootte van de opgebrachte initiële trekspanning heeR geen invloed op de bezwijkspan- 
ning. Deze conclusie wijkt af van andere onderzoeksresultaten waarbij men met een toene- 
mende trekspanning de bezwijkdrukspanning reduceert tot maximaal 80% van de cilinder- 
druksterkte. 
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- Bij vrijwel alle proefstukken is het bezwijken ingeleid door schuin verlopende spijtscheuren 
die veelal verschillende wapeningsstaven volgen. 

- Als voornaamste conclusie komt naar voren dat de druksterkte van een betonnenschijf 
vermindert door de aanwezigheid van wapening loodrecht op de drukrichting, ongeacht de 
grootte van de trekspanning in deze richting. 

In figuur 3.22 is voor HSB de relatie weergegeven tussen de initieel opgebrachte trekspanning 
en de specifieke horizontale verlenging van het proefstuk. Tevens is in deze figuur de staalrek 
aangegeven die zou opgetreden zijn als alleen de wapening zou zijn belast. Bij enkele proef- 
stukken heefi de gemiddelde specifieke rek een hogere waarde bereikt. Daarvoor is geen 
verklaring gevonden. 

- specifieke verlenging (L) 

Figuur 3.22: relatie tussen de (fictieve) treksparining en de gemiddelde specifieke verlenging, bron [l91 

OPM: De verklaring voor dit verschijnsel moet in de dwarscontractie van het beton worden 
gezocht. T.g.v. de aangebrachte trekspanning op het beton ontstaat er een zekere rek 
op het beton waârdûûr er a1 dan ï i ~ i  s ~ h ~ i i r v - û i ~ i i g  zâ1 ûpiredefi. De aâjUma1e 
staalrek die dus zou kunnen ontstaan kan als volgt worden berekend: 

waarin: 
Ft is de initieel aangebrachte trekkracht 
at is de initieel aangebrachte betontrekspanning (uitgaande van het betonoppervlak) 
4, is het totale oppervlak van de doorsnede 
As is het oppervlak van een wapeningsstaaf 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Onderzoek derden 88 

n is het aantal wapeningsstaven 
Es is de staalrek 
Es is de elasticiteitsmodulus van het wapeningsstaal 

De diagonale lijn in figuur 3.22 geeft deze rekken weer. Eventuele rek in het beton wordt 
hierbij venvaarloosd. 
Als er nu echter een drukspanning in verticale richting wordt aangebracht zal er tevens hori- 
zontale dwarsrek ontstaan als gevolg van de dwarscontractie. Deze horizontale dwarsrek moet 
dus gesuperponeerd worden op staalrek zoals die in figuur 3.22 staat weergegeven 
Voor proefstuk 5 betekent dit: 
E, = 5-(40000-50.16)/(50-16-200000) = 1 .225.104 
E,, = 2.2-10-~ 
v = 0.2 
Waaruit de dwarscontractie, E, volgt van: 0.2.2.2-10" = 0.44.10-~ 
E,,, = 1.225- 1 O" + 0.44.10" = 1.665- 10-3 , deze waarde komt goed overeen met de in figuur 
3.22 weergegeven waarde voor proefstuk 5. 

In welke mate de gemeten horizontale rekken in de buurt van of voorbij de diagonale lijn 
komen hangt mede af van de in eerste instantie aangebrachte initiële trekspanning. 
Verder zal t.g.v. de dwarscontractie de staalspanning toenemen zoals berekend wordt in het nu 
volgende voorbeeld gebaseerd op proefstuk 5. 
Dwarscontractie; e = 0.44.10" 
''hor = 0.44-10-3-300 = o. 132 mm 

Aas = 126091/(16.50) = 158 N/mm2 al, = 0.118 mm 

Het is t.g.v. gemeten gemiddelde rekken, over een vrij grote lengte, zeer moeilijk iets te zeggen 
over de mate van opgetreden scheurvorming. 

In artikel [ l  l ]  worden de achtergronden gegeven van de nieuwe regelgeving in de: '1995 AC1 
Building Code' op het gebied van wringing. Deze nieuwe regelgeving is gebaseerd op de 
wringtheorie voor een dunwandige gesloten doorsnede en de vakwerkanalogie. De balk wordt 
daarbij, na het scheuren, geschematiseerd als een vakwerkbuis opgebouwd uit gesloten beu- 
gels, langswapeningsstaven in de hoeken en drukdiagonalen van beton gecentreerd t.o.v. het 
vlak van de beugels. Omdat het midden gedeelte van de balk weinig effect heeft op de weer- 
stand tegen wringing wordt de bijdrage van dit gedeelte verwaarloosd. 
Zie figuur 3.23a. 
Voor massieve doorsneden is het nodig een equivalente wanddikte te bepalen. 
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De schuifstroom bedraagt dan per eenheid van lengte: 

A. is 0.85.A0, , is het oppervlak ingesloten door de hartlijnen van de schuifstroom (empi- 
risch bepaald) 

A,, is het oppervlak van de doorsnede ingesloten door het hart van de buitenste beugels 

Voor b.v. de dwarskracht V, geldt dan (zie figuur 3.23b): 

En de wringcapaciteit, T,, uitgedrukt in de hoeveelheid beugelwapening bedraagt: 

Hierbij wordt aangenomen dat alle doorsneden beugels .vloeien. 
Niet voorgespannen beton : e =  45" 
Voorgespannen beton : e =  37.5" 
0 mag echter vrij worden gekozen, deze vrijheid resulteert in relatief meer beugelwapening of 
meer langswapening. 
Voor de bepaling van de totale trekkracht, N, op de langswapening gelden de volgende 
formules: 

D, = V2/sin0 N, = V2cotû N = 2(N1 + N2 ) waaruit volgt: 
T 

waarin: 

2(x0 + y,) is p,, als zijnde de omtrek van het hart van de beugels 
N is &G, 
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Hieruit volgt de benodigde hoeveelheid langswapening: 

Uitgedrukt in (5): 

Omdat de wringing een centrische trekkracht oplevert moet de wapening hiervoor ook cen- 
trisch rond de omtrek van de doorsnede worden geplaatst. 

Diagonal Compressive 
1, Stress at angle 8 

Lonaitudinal 

Shear Fiow 
Path 

W '  
Shear 

Thin-Walled Tube Analogy FIOW, q 

Compression 
Diagonals 

Figuur 3.23 : (a) vaii~verkanalogie voor wringing (b) berekening d~varskracht V, 

Dwarskracht en wringing 

In de nieuwe regelgeving wordt aangenomen dat de dwarskracht bijdrage van het beton niet 
wordt beïnvloedt door een wringend moment. Voor wringing is de betonbijdrage nul. 
De hoeveelheid beugelwapening voor dwarskracht en wringing kan vervolgens worden opge- 
teld. Het kan dan zijn dat er in de berekening met twee verschillende hoeken 0 wordt gere- 
kend. Toch blijkt dat berekende waarden en experimenteel gevonden waarden goed met elkaar 
in overeenstemming zijn. 
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Wringing en buiging 

De berekende hoeveelheid langswapening in de buigtrekzone wordt daarbij gesuperponeerd 
op de hoeveelheid langswapening die berekend is voor wringing. De kracht in de buigdrukzone 
mag daarentegen in mindering worden gebracht op de axiale kracht die t.g.v. wringing aanwe- 
zig is in de buigdrukzone. 

Uiterste wringcapaciteit van de doorsnede 

Voor een holle doorsnede kan de maximale rekenwaarde van de hoofddrukspanning als volgt 
worden bepaald: 

Voor een massieve doorsnede mag de volgende kwadratische formule worden gehanteerd. 
Hiermee wordt in rekening gebracht dat de schuifspanningen t.g.v. dwarskracht uniform over 
de hele breedte van de doorsnede zijn verdeeld en de schuifspanningen t.g.v. wringing alleen in 
de aangenomen equivalente wanddikte actief zijn. De formule luidt nu: 

Voor f,. = 0.549-f', en 0 = 45 O kan vergelijking (9) geschreven worden als: 

T T  v ooi .. ..,,.. ~uulgespaiinen beton en 0 = 3 7.5 graden geldt: 

f,d.mau = 0.20f', 
f' c is de cilinderdruksterkte van het beton 
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4 Opzet onderzoek TUE 

4.1 Principe berekening aanvangsvoorspanningen 

Uitgauilde vuil 14 voorgespui1izeil onderstrengen, o,, = 1450 Nímm'. 

Uit de verlengingen en verkortingen zoals weergegeven in figuur 4.1 kunnen FH, en F,, 
berekend worden. 

Met: 
%, = 126100 
E* = 200000 
E, = 38500 

= 207.9 

e ~ 2  = 151.8 
Ibn = 400721.1 
%l = 900 

= 500 

Uit deze twee vergelijkingen met twee onbekenden volgt: 

Fpií = 1155533 N 
F, = 654310N 
'pi tot = 1809843 N 
Hiermee kunnen de aanvangsvoorspanningen in het beton worden berekend: 
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Figuur 4.1: principe voor het berekenen van de aanvangsvoorspanningen 

Uit de verlengingen en verkortingen zoals weergegeven in figuur 4.1 kunnen Fpil, Fpi2 en Fpi3 
berekend worden. 

A<E, IcEb Ap2'Ep Ab.Eb Ib.E, A,*E, IcEb 
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mm' 
N/mm2 
Nlmm' 
mm 
mm 
mm 
mm2 
mm2 
mm2 
mm' 

Uit deze drie vergelijkingen met drie onbekenden volgen: 

'pi tot = 1957214 N 

Hiermee kunnen de aanvangsvoorspanningen in het beton worden berekend: 
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4.2 Grafieken voor de wringcapaciteit van de doorsnede 

Grensgeval 1, grafiek l a  

T.g.v. scheurvorming neemt het aandeel flensbuiging toe doordat de buigstijfheid van de flens 
verhoudingsgewijs minder afneemt dan de wringstijfheid. 
Het maximale aandeel kokenvringing bedraagt voor de gescheurde situatie: 0.44 

Aandeel flensbuiging en wringing 

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot midden balk [mm] 

I - iienswging @ m  ongescheurd -c @huiging flens gescheurd -e flensbuiging flens geschetxd minging flens gescheurd 1 
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Grensgeval 1, grafiek 2a 

Voor de ongescheurde situatie bedraagt het flensmoment t.p.v. het balkmidden en t.p.v. de 
oplegging: 1.21 5-T [kNm]. 

Flensbuiging 

I 1.75 

-1.75 I 1 I ,  

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot midden balk [mm] 
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Grensgeval 1, grafiek 3a 

T.p.v. het balkmidden en de oplegging bedraagt het koppel in de flenzen: 
0.412.2.423-T = 1.T [kNm]. Voor de inwendige hefboomsarm is 0.412 m aangehouden. 
Hier ter plaatse wordt het totale wringende moment dus door de flenzen opgenomen, wat in 
overeenstemming is met de gestelde randvoorwaarden. 

Flensdwarskrachten 

2.5 

afstand tot midden balk [mm] 
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Grensgeval 1, grafiek 4a 

In deze grafiek is de krachtsuitwisseling tussen de flens en het kokerprofiel te zien. In de 
gescheurde toestand vindt er minder krachtsuitwisseling plaats waardoor het aandeel van de 
flensbuiging hoger blijft, zie grafiek la.  

'q-last' 
krachtsoverdracht van flens naar koker 

6 

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot balkmidden [mm] 

- q ongescheurd - q gescheurd 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 



Opzet onderzoek TUE 99 

Grensgeval l, grafiek 5a 

T.g.v. scheurvorming neemt de hoekverdraaiing van de balk fors toe. 

Hoekverdraaiing vld balk 
phi= waarde(y-as)*TI(G*lwr ongesch.) 

O 8 

- 

- 

+ 

~ 
+ 

l 

l 

-2J0Ot------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ij___ 1 1 , 1  l i 
-2200 ,  8 , , , , 4 ' .  " ' l ' 1 ' I ' l ' l  

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot balkmidden [mm] 

- 'phi' ongescheurd - 'phi' gescheurd 
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Grensgeval 2, grafiek l b  

T.g.v. scheurvorming neemt het aandeel flensbuiging toe doordat de buigstijfheid van de flens 
verhoudingsgewijs minder afneemt dan de wringstijfheid. 
Des te  verder van het balkmidden des te kleiner de invloed van de flensbuiging. 
Het maximale aandeel kokenvringing bedraagt voor de gescheurde situatie: 0.82. 

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot midden balk [mm] 

-c flensbuiging flens ongeschewd - winging flens aigesckwd -o- Rensbuiging flens gexherrd minging kfs ge- I 
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Grensgeval 2, grafiek 2b 

Voor de ongescheurde situatie bedraagt het flensmoment t.p.v. het balkmidden en t.p.v. de 
oplegging: 1.300.T [mm] .  Voor de gescheurde situatie bedraagt het flensmoment t.p.v. het 
balkmidden: 1.18 1 .T [mm].  
In de gescheurde situatie neemt het flensmoment toe als gevolg van de grotere reductie in 
wringstijfheid van het kokerprofiel. 

Flensbuiging 

-2 l l 

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot balkmidden [mm] 

- flensbuiging flens ongescheurd - flensbuiging flens gescheurd 
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Grensgeval 2, grafiek 3b 

T.p.v. het balkmidden bedraagt het koppel in de flenzen: 
0.412-2.423.T = l - T  [mm] .  Voor de inwendige hefboomsarm is 0.412 m aangehouden. 
Hier ter plaatse wordt het totale wringende moment dus door de flenzen opgenomen, wat in 
overeenstemming is met de gestelde randvoorwaarden. 
T.p.v. de oplegging wordt nog een klein gedeelte van het wringende moment door de 
dwarskracht in de flenzen opgenomen. 

Flensdwarskracht 

2.5 

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot balkmidden [mm] 

- V-lijn flens ongescheurd - V-lijn flens gescheurd 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarshracht enlof wringing 
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Grensgeval 2, grafiek 4b 

In deze grafiek is de krachtsuitwisseling tussen de flens en het kokerprofiel te zien. In de 
gescheurde toestand vindt er minder krachtsuitwisseling plaats waardoor het aandeel van de 
flensbuigin; hoger blijft, zie grafiek la. 

'q-last' 
krachtsoverdracht van flens naar koker 

1 

O 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
afstand tot balkmidden [mm] 

- q ongescheurd - q gescheurd 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht eníof wringing 
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Grensgeval 2, grafiek 5b 

T.g.v. scheurvorming neemt de hoekverdraaiing van de balk fors toe. 
Tevens zijn voor grensgeval 2 de hoekverdraaiingen van de balk veel groter dan voor 
grensgeval 1, zie grafiek 5a. Grensgeval 1 gaat namelijk van 'flens'-inklemmingen t.p.v. de 
opleggingen uit. 
Grensgeval 2 gaat van gaffelopleggingen uit. 

Hoekverdraaiing vld balk 
phi= waarde(y-as)*Tl(G*lwrongescheurd) 

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 
afstand tot balkmidden [mm] 

- "phi' ongescheurd - 'phi' gescheurd 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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5 Berekening doorsnede grootheden 

i 41 t 46 t ,  46 L 45 L 47 L 4 7  L 45  1 46 L 46 L 41 L 

+ voorgespannen s t r e n g e n  

3 ' n ie t '  voorgespannen s t r e n g e n  

Afmetingen van de doorsnede en positionering van aiie wapening 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 
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5.1 Berekening doorsnede grootheden t.b.v. de dimensionering 

De rttí volgende berekeitirlg gmt  uit vml I-! ortderstrerlgert. 

Ten tijde van het voorspannen f+',, = 65 N/mm2: E', = 38500 N/mm2 
E, = 200000 N/mm2 

Sbn (a-a) = 80.450.40 + 65.170.1 12.5 -t 65.140.101.67 + 20.20.1 5 1.67 +90.240.265 -t 
20.20-378.33 + 20.170-395 + 20-140.398.33 + 95-450.452.5 - 
lOO(5-37 + 2-41 + 2-47 + 3.102 + 2.88) = 3126.3-104 mm3 

w b - b  
= I,, / (h-zbd = 400721.1-10' 1 (500-248) = 1590.2.104 mm3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 
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De 1211 volgeilde berekerliilg g a t  uit vnrl I4 onderstreilger~ er2 I boveizsh-eizg. 

Ten tijde van het voorspannen f?,, = 65 N/mm2: E', =38500N/mm2 
E, = 200000 N/mm2 

h = 80.450 + 65.140 + 65-170 + 240.90 + 2.20.20 + 20.170 + 20.140 + 95.450 = 

127500 mm" 

S, (a-a) = 80.450.40 + 65.170.1 12.5 + 65.140.101.67 + 20.20.1 5 1.67 +90.240.265 + 
20.20.378.33 + 20.170.395 + 20.140.398.33 + 95.450.452.5 - 
100(5.37+2-41 + 2.47+ 3-102+2-88 + 1-463)= 3121.7-10'mm3 

kV,-, = Ib,/(h-zb~=400258.8~104/(500-248)=1588.3-104mm3 

w,-0 = I,, /z,, = 400258.8-10'1248 = 1613.9-10' mm3 

Ten tijde van het uitwendig belasten van de doorsnede B105: E', =40100N/mm2 
E, = 200000 N/mm2 

n = E', 1 E, = 200000/40100 = 4.99 

4 = 133485 mm2 

Si (a-a) = 3186.8.104 mm3 

zi = 239 mm 

'i = 426592.5.104 mm4 

Wi-o = 1786.9.104 mm3 

Wi-b = 1634.5.10' mm3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdof wringing 
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5.2 Doorsnede grootheden t.b.v. de berekening aanvangsspanningen in 
voorspanwapening en beton 

De i111 volgeilde berekeilirzg gaat irit vmi I4 onderstreilgei? en I boverzstreilg ei1 de 
overige niet voorgespanizei? tvcpenirzg 

Ten tijde van het voorspannen f ,, = 65 N/mm2: E', = 38500 N/mm2 
E, = 200000 N/mm2 

(a-a) = 80.450.40 + 65.170. 1 12.5 + 65.140.101.67 + 20.20.15 1.67 +90.240.265 + 
20.20.378.33 + 20.1 70.395 + 20.140.398.33 + 95.450.452.5 - 
lOO(5.37 + 2.41 + 2-47 + 3.102 + 2-88 + 1.463) + (5.19-1).100.(2.450 +2-432 
+ 2.463 + 2.459 + 2-416) + (5.19-1)-79.(2.130 +2.400) = 3342.8.104 mm3 

w b - b  
= I,, / (h-z,,) = 4 18443.2- 1 O4 / (500-254) = 170 1 .Oe1 O4 mm3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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De nlr volgende berekerliilg gaat ilit var1 I J orlderstrerzgen en I boverntrerzg er1 de 
overige niet voorgesparalen wapenir?g 

Ten tijde van het voorspannen f ,, = 65 Nlmm': E', = 27000 N/mm2 
E, = 200000 N/mm2 

n = E, / E', = 200000/27000 = 7.41 

Sbn (a-a) = 80.450.40 + 65.170.1 12.5 + 65.140. 101.67 + 20.20.151.67 +90.240.265 + 
20.20.378.33 + 20.1 70.395 + 20-140-398.33 + 95-450.452.5 - 
1 OO(5.37 + 2.41 + 2.47 + 3.102 + 2.88 + 1.463) + (7.41-1).100-(2.450 +2.432 
+ 2.463 + 2.459 + 2.416) + (7.41-1)-79.(2-130 +2.400) = 3459.9.104 mm3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edofwringing 
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De nu volgeilde berekeniílg g a t  uit vrri~ 14 oílderstrer~gerz eíi I bovenstrerzg en de 
overige niet voorgespaiuzeri wapening 

Ten tijde van het voorspannen f ,, = 65 N/mm2: E', = 35000 N/mm2 
E, = 200000 Nlmm2 

Sbn (a-a) = 80.450.40 + 65.170.1 12.5 + 65.140.101.67 + 20.20. 15 1.67 +90.240.265 + 
20.20.378.33 + 20.170.395 + 20-140.398.33 + 95.450.452.5 - 
lOO(5.37 + 2.41 + 2.47 + 3.102 + 2.88 + 1.463) + (5.71-1).100.(2.450 +2.432 
+ 2.463 + 2.459 + 2.4 16) + (5.71 -1).79-(2.130 +2.400) = 33 70.2- 10' mm3 

Voorgespartnen HSB-liggers belast op dwarskracht e r J f  wringing 



5.3 Doorsnede grootheden t.b.v. de berekening van de werkvoorspanning op de dag 
van de proeven 

Iiz de berekeiliizgerz is tritgegml vniz I4 orzderstreizgei~ en I boveiistreizg en de overi- 
ge niet voorgespaniren ~tnpeiriirg 

Balk 1 

Balk 2 

Balk 3 

Voorgespannerz HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



5.4 Berekening van de samengestelde doorsnede-grootheden op dag van beproeving 

Alle tt1apenirzg zotvel voorgesparzrzerz als niet voorgesparazeil wordt nlr iiz de 
berekerzirlg betrokken. 

Balk 1 

Ten tijde van de proef E', = 39365 N/mm2 
EP = 200000 N/mm2 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 
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Alle i.sapenirzg zowel voorgespolazen als niet voorgespmnzen wordt n11 irz de 
berekening betrokken. 

Balk 2 

Ten tijde van de proef E', = 39019 N/mm2 
E, = 200000 N/mm2 

h = 80.450 + 65.140 + 65.170 + 240.90 + 2-20-20 + 20-170 + 20.140 + 95.450 = 

127500 mm' 

* T T  

W b-b 
= / = 446772..7.i0" ((500-245) = 1752.1.104 -3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 
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Alle ~!npeilirlg zo~ttel tloorgespaimen als rtiet voorgesparliten wordt r111 iil de 
berekeizirzg betrokken. 

Balk 3 

Ten tijde van de proef Erb = 4 13 5 1 N/mm2 
EP = 200000 N/mm2 

A, = 80.450 + 65.140 + 65.170 + 240.90 + 2-20-20 + 20.170 + 20.140 + 95.450 = 

127500 mm" 

4 = 4 + A,, + 4 = 127500 + (4.84-1).15-100 + (4.84-1).(10-100 + 4-79) = 

1383 13 mm2 

Si (a-a) = 80.450.40 + 65. 170.1 12.5 + 65.140.1 01.7 + 20.20. 15 1.7 +90.240.265 + 
20.20-378.3 + 20.1 70.395 + 20.140-398.3 + 95.450.452.5 + 
(4.84-1).100(5.37 + 2.41 + 2.47 + 3.102 + 2.88) + (4.84-1)-100-(2.450 +2.432 
+ 3.463 + 2.459 + 2.416) + (4.84-1).79.(2-130 +2-400) = 3387.5-104 mm3 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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6 Berekening van de aanvangsvoorspanningen 

6.1 Samenvatting doorsnede grootheden t.b.v. berekening 
aanvangsvoorspanningen 

De aanvangsspanningen worden berekend door uit te gaan van de zuivere betondoorsnede en 
de niet voorgespannen wapening. 
De berekening van de doornede grootheden is uitgevoerd in hoofdstuk 5 van deze bijlage. 

Algemene gegevens geldend voor E', = 38500 N/mm2 

M. b. v. deze gegevens is de eerste berekenir~g gemaakt ter bepaliïtg van de 
narn~aitgsvoorspntt~tirtgeï~. 

Algemene gegevens geldend voor E', = 35000 N/mm2 

M. b. v. deze gegevens is de tweede berekenirtg genlaakt ter bepaling van de 
anit~~aì~gsvoorspar~i~i~~geit iri balk 12. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht e r / f  wringing 
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Algemene gegevens geldend voor E', = 27000 N/mm2 

M. b. v. deze gegeveijs is de tweede berekerliilg gemankt ter bepaliilg var1 de 
ani~v~i~gsvoorsparlnii~gei~ in balken I t/'m l l .  

De nu volgende tabellen geven de met deze grootheden berekende aanvangsspanningen weer. 
Tevens is de gemeten en berekende opbuiging van de balken weergegeven, evenals hun onder- 
linge verhouding. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Balk 1 

E', [N/mm2] 

F,, (per streng) [ m l  

F,,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

F,, (1 streng) [KNl 

1 6, (berekend) [mm] 1 -2.72 

%i [KNm] 

Obo [N/mm2] 

1 6, (gemeten) [mm] 1 -3.34 

38500 27000 

114.7 

253.7 

-27.19 

916.6 

518.0 

115.2 

114.7 

246.2 

-25.87 

6, (ber.)/6, (ber.) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 

88.8 % 

90.3 % 

100.4 % 

875.2 

498.2 

115.3 

- 

0.81 1.10 

Balk 2 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

E', [N/rnm2] 

Fpo (per streng) [ml 

F,,, (9 strengen) [KN] 

Fpi2 (5 strengen ) [KN] 

F,, ( 1 streng) [ m l  

% [ m m ]  

Obo [N/mm2] 

Obb p/mm21 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)/6, (ber.) 

38500 

131.5 

1050.8 

593.9 

132.0 

27000 

131.5 

88.8 % 

90.3% 

100.4 % 

1003.4 

571.2 

132.2 

290.9 

-3 1.17 

3.59 

-3.12 

-4.14 

0.75 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

282.3 

-29.66 

3.34 

-4.22 

-4.14 

1 .O2 



Berekening van de aatn-.angmoorspnntii~~gen 119 

Balk 3 

Fpo (per streng) [KNl 

F,,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

Fpi3 (1 streng) [ m l  

l 'bb 

%i [KNm] 

obo [Nlmm2] 

[Nlmm'] 1 3.25 

6, (berekend) [mm] (-2.82 1 -3.82 I 

119.1 

263.5 

-28.23 

951.7 

537.9 

119.6 

119.1 

255.6 

-26.5 1 

88.8 % 

90.3 % 

100.4 % 

908.8 

517.3 

119.7 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)lb, (ber.) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

Balk 4 

-3.65 

0.77 

E', IN/mm2] 

F,, (per streng) [KNl 

F,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

F,, (1 streng) [KNl 

%i [kNm] 

Obo [N/rnm2] 

Obb [~Imm*] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [ml 

6, (ber.)lb, (ber.) 

-3.65 

1 .O5 

38500 

1 18.6 

947.7 

535.7 

119.1 

27000 

118.6 

88.8 % 

90.3% 

100.4% 

905.0 

515.1 

119.2 

262.4 

-28.1 1 

3.24 

-2.8 1 

-3.87 

0.73 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

254.6 

-26.75 

3.01 

-3.80 

-3.87 

0.98 
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3alk 5 

E'b [N/mm21 

F,, (per streng) [ m l  

F,,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

F,, (1 streng) [KNl 

Mpl P m 1  

Obo [N/mm2] 

6, (berekend) [mm] 1 -2.99 1 -4.04 I 
6, (gemeten) [mm] 1 -3.90 1 -3.90 I 
6, (ber.)lb, (ber.) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 

Balk 6 

0.77 

E 'b IN/mm2] 

F,, (per streng) [KNI 

F,, (9 strengen) [KN] 

F, (5 strengen ) [KN] 

F,, (1 streng) [ m l  

%l [KNm] 

Obo [N/rnm2] 

Obb [N/mm2] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)lb, (ber.) 

1 .O4 

38500 

1 10.2 

880.6 

497.7 

110.6 

27000 

1 10.2 

88.8 % 

90.3 % 

100.4 % 

840.9 

478.7 

110.8 

243.8 

-26.12 

3.01 

-2.61 

-3.89 

0.67 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

236.5 

-24.85 

2.80 

-3.53 

-3.89 

0.91 
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Balk 8 

Balk 7 

E', [~Imm'] 

F,, (per streng) [KNI 

F,,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

Fpi3 (1 streng) [ m l  

%i [KNm] 

Obo IN/mm2] 

Obb [N/mm2] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)/b, (ber.) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 

E 'b IN/mm2] 

Fpo (per streng) PW 
F,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

F,, (1 streng) [KNl 

%i [KNm] 

u<;= IN/rnrn2] 

o b b  IN/mm2] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)/6, (ber.) 

38500 

122.0 

974.9 

551.0 

122.5 

27000 

122.0 

88.8 % 

90.3 % 

100.4 % 

930.9 

529.9 

122.6 

38500 

118.5 

269.9 

-28.92 

3.33 

-2.89 

-3.94 

0.73 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

946.9 

535.2 

119.0 

27000 

118.5 

261.9 

-27.52 

3.10 

-3.91 

-3.94 

0.99 

88.8 % 

90.3 % 

100.4 % 

904.2 

514.7 

119.1 

262.1 

-28.09 

3.24 

-2.81 

-3.83 

0.73 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

254.4 

-26.73 

3.01 

-3.83 

-3.83 

1 .O0 
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Balk 9 

E', [N/mrn2] 

Fpo (per streng) [w 
F,,, (9 strengen) [KN] 

F, (5 strengen ) [KN] 

Fpi3 ( l  streng) [ml 

%i [KNm] 

Ob0 [N/mm2] 

%tl [N/mm2] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)/ô, (ber.) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht e r / f  wringing 

Balk 10 

E', IN/mm2] 

Fpo (per streng) [ml 
F,, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

F,, (1 streng) [KNl 

,% [KNm] 

Oho IN/mm2] 

0th [N/mm2] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

4,, (ber.)I6, (ber.) 

38500 

129.3 

1033.2 

584.0 

129.8 

27000 

129.3 

88.8 % 

90.3% 

100.4 % 

986.6 

561.6 

130.0 

38500 

121.6 

286.0 

-30.65 

3.53 

-3.07 

-4.09 

0.75 

84.8 % 

86.8% 

100.5 % 

971.7 

549.2 

122.1 

27000 

121.6 

277.5 

-29.16 

3.29 

-4.15 

-4.09 

1 .O2 

88.8 % 

90.3 % 

100.4 % 

927.9 

528.2 

122.2 

269.0 

-28.82 

3.32 

-2.88 

-4.1 1 

0.70 

84.8 % 

86.9 % 

100.5 % 

261.0 

-27.43 

3.09 

-3.90 

-4.1 1 

0.95 
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Balk 11 

Balk 12 

E', m/mm2] 

Fpo (per streng) [ m l  

F,;, (9 strengen) [KN] 

F,, (5 strengen ) [KN] 

F ,  (1 streng) [w 
%i [ m m ]  

Obo m/mm2] 

(Jbb [N/mm2] 

6, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)/6, (ber.) 

Opm: Vanwege de factor:&, (ber.)/ô, (ber.) = 0.92 voor E', = 38500 is de berekening 
uitgevoerd voor: E', =35000. 

291.1 

-31.19 

3.59 

-3.12 

-4.1 1 

0.76 

cJbb [N/rnm2] 

Q, (berekend) [mm] 

6, (gemeten) [mm] 

6, (ber.)/6, (ber.) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 

38500 

131.6 

282.5 

-29.68 

3.35 

-4.23 

-4.1 1 

1 .O3 

1051.6 

594.4 

132.1 

27000 

131.6 

3.5 1 

-3.03 

-3.3 1 

0.92 

88.8 % 

90.3 % 

100.4% 

1004.2 

571.6 

132.3 

3.46 

-3.32 

-3.31 

1 .O0 

84.8 % 

86.9 % 

100.4% 
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7 Berekening van de werkvoorspanning 

De werkvoorspanningen zijn berekend overeenkomstig de VBC met inachtneming van CUR- 
aanbeveling 3 7. 

De kruipcoëfficiënt, 4, kan berekend worden uit: 

4 = k, k* kb k, k, , 4-x 

Voor h,,, in de berekening van k, en k, geldt daarbij: 

h, = 2-Ad0, = 2.12750012320 = 109.91 mm. 

Voor de bepaling van k, wordt rechtlijnig geïnterpoleerd. 

In de onderstaande tabel zijn de bepaalde coëfficiënten weergegeven. 

Tabel 7.1 : hiipcoëficiënt 

De krimpcoëfficiënt, E',, kan berekend worden uit: 

Voor h, in de berekening van k, en k, geldt daarbij: 
k= îSA,,/ob = 2-12750012320 = 109.91 mm. 

Voor de bepaling van k,, wordt rechtlijnig geïnterpoleerd. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Berekening von de werL~*oorspnnnirigen 125 

Voor o, in de berekening van k, geldt: o, = (25.100+4-79 )a  100/ 127500 = 2.2 1 %. 

In de onderstaande tabel zijn de bepaalde coëfficiënten weergegeven. 

Tabel 7.2: hipcoëfficiënt 

( t )  is de basis krimpverkorting zonder de invloed van de wapening, voor de factor k, 
geldt dan 1. 

Met formule (1) en formule (2) kan nu voorspanverlies t.g.v. krimp en kruip worden berekend. 

- ab(o)'ni$ tebr(t).Ep 
Aopkr - met: f = l+- l +ne.o.f-(l +p$) (1) 

I, 

Aap, = (abp(O).0 1 E', + €',.(t))-E, (2) 

De nu volgende berekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. formule (2). Voor formule (1) zijn alleen 
de berekeningsresultaten weergegeven in hoofdstuk 8 van het verslag. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 
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Balk 1 

Voor formule (1) en balk 1 gelden: 

"e = 200000/39365 = 5.08 
O = (25-100+4~79)/127500 = 0.0221 
f = 1+((254-233.8)2.13 1369)/417978.9-10' = 1.0 

233.8 mm is het gezamenlijke zwaartepunt van alle wapening 
P = 0.8 

In onderstaande figuur zijn de aanvangsvoorspanningen voor balk 1 weergegeven. 

Figuur 7.1 : aanvangwoorspa~ingen in het beton 

De volgende doorsnede grootheden zijn op de berekeningen van toepassing: 

77- Lr;-- n- lrrii;-.rr\rl:n--.. l.-Ar--,.- -... 
Y b  Al llllp- b11 N U1p V G1 IlCLCII UCUI QCjCII 11U. 

De relaxatie kan worden berekend m.b.v. de volgende formule: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Berekening vnn de werkvoorspanningen 137 

U$ = 996 N/mrn2 - 99611860 = 0.54 $,, - AU,, = 1.20 % 

AcJpz = 0.012-996-(1-2.128.81996) = -8.9 N/mm2 

('pi3 = 1153 N/mm2 - 1153/1860 = 0.62 f,,,, - AU,,,, = 1.62 % 

= 0.0162.1 153.(1-2.14.0/1153) = -1 8.2 N/mm2 

Hieruit volgt voor de werkvoorspanningen: 

UPW - U . - ( J p b -  P1 AU, 

uPw l = 972 - 148.1 - 7.5 = 816.4 N/mm2 71.3 % o,,, 

uptv 2 = 996 - 129.7 - 8.9 = 857.4 N/mm2 74.8 % o,,, 

(spw 3 = 1153 - 9.5 - 18.2 = 1125.3 Nlmm2 97.7 % o,,, 

Het werkvoorspanmoment bedraagt dan (na 34 dagen): 

R/$w = up, 1.A p,.ep, + a,, 2-A ,,-e,, + optv 3.A ,3.ep3 

= ( 8 16.4-900.213.9 + 857.4.500- 157.8 - 1125.3~100~209)~10-6 = 201.7 KNm 

De betonspanningen bedragen dan: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



BereA-erzing van de werAvoorspanningen 128 

Balk 2 

Voor formule (1) en balk 2 gelden: 

In onderstaande figuur zijn de aanvangsvoorspanningen voor balk 2 weergegeven. 

Figuur 7.2: aanvangsspanuingen in het beton voor bak  2 

De volgende doorsnede grootheden gelden: 

De krimp- en iuuipveriiezen bedragen nu: 

De relaxatie kan worden berekend m.b.v. de volgende formule: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht e h f  wringing 
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Hieruit volgt voor de werkvoorspanningen: 

- 
op\v 

- (Jpi - (Jpk - 

o p w  l = 1115 - 181.4 - 11.3 = 922.3 N/mm2 70.1 % o,, 

(Jpw 2 = 1142 - 159.0 - 12.8 = 970.2 Nmm2 73.8 % o,, 

o p w  3 = 1322 - 10.5 - 29.3 = 1282.2 N/mm2 97.5 % U,, 

Het werkvoorspanmoment bedraagt dan (na 36 dagen): 

M p w  = oprv1.A pi.ep1 + 0pwZ.A ,2.ep2 + 0pwi.A ,3.ep3 

q, = (922.3.900.213.9 + 970.2-500-157.8 - 1282.2.100.209 ).10-~ = 227.4 KNm 

= 80.4 % qi 

De betonspanningen bedragen dan: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enkfwringing 



Berekening vnn de tverXvoorspanningen 130 

Balk 3 

Voor formule ( l )  en balk 3 gelden: 

In onderstaande figuur zijn de aanvangsvoorspanningen voor balk 3 weergegeven. 

Figuur 7.3: aanvangsvoorspanningen in het beton voor bak 3 

De volgende doorsnede grootheden gelden: 

E', = 41351 N/mm2 
Ahn = 131053 mm2 
Z = 254 mm 
I,, = 416966.0.104 mm4 

De krimp- en kruipverliezen bedragen nu: 

De relaxatie kan worden berekend m.b.v. de volgende formule: 

b'oorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erúofwringing 



Berekening vn)1 de werLvoorsparini?lgen 131 

Hieruit volgt voor de werkvoorspanningen: 

- 
Gpw 

- up - a,, - 

(Jpw l =1009-163.3-9.1 =836.6 N/mm2 69.9%opO1 

apw 2 = 1034 - 143.3 - 10.4 = 880.3 N/mm2 73.6 % a,,, 

(Jpw 3 = 1197 - 12.7 - 20.0 = 1164.3 N/mm2 97.9 % a,,, 

Het werkvoorspanmoment bedraagt dan (na 4 1 dagen): 

-A -e + a,,,.A ,,-e,, + a,,,-A ,,-e,, M p w  = O p w l  p,  ,l 

= (836.6.900.213.9 + 880.3.500-157.8 -1 164. 1-100-209)-106 = 204.7 KNm 

= 79.9 % q, 

De betonspanningen bedragen dan: 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



l/ervaardigeri van de balken 132 

Spanningsrekdiagrarn rniddendraad 
(breuk ontstaat in middengebied) 

2000 
r 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :  

~ 

~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i  
~ 
l 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A  
l 

O 10 20 30 40 50 60 70 
Rek [promille] 

Spanningsrekdiagrarn rniddendraad 
(breuk ontstaat in middengebied) 

0 / l 1 1 l 
l l 4 

O 1 O 20 30 40 50 60 70 
Rek [promille] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 
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Spanningsrekdiagram middendraad 
(breuk onstaat t.p.v. klemkop) 

2000 

i 

, 
l 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  

l 
l 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e '  

i  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i  

i 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- - - - - - - - - - - P - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O l 

O 10 20 30 40 50 60 70 
Rek [promille] 

Spanningsrekdiagram beugelwapening 
(breuk ontstaat in meetgebied opnemer) 

600 , I 

- _ _ _ _ - - - - _ _ _ - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~  

i  
_ _ - - - - _ _ _ - _ - _ _ _ - - - _ - - - - _ - - - - - - - - - - - - i  

1 
- _ - _ _ _ - - - - _ _ _ _ _ - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - j  

i 

1 
- i 

I 
l 
l 

- _ _ _ _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - i  

! 

l 
I l l 

O 10 20 30 40 50 60 70 
Rek [promille] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 
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Spanningsrekdiagram beugelwapening 
(breuk ontstaat buiten meetgebied) 

O 1 O 20 30 40 50 60 70 
Rek [promille] 

Spanningsrekdiagram beugelwapening 
(breuk onstaat buiten meetgebied) 

O 10 20 30 40 50 60 70 
Rek [promille] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracl>t edof wringing 
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Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Aleetresiiltaten tijdens het vervaardigen var1 de balken 136 

Omgevingstemperatuur: Balk 1 
( in de fabriek) 

25 

o 1  J 

0O:OO 04 :OO 08:OO 12:OO 16:OO 20 :OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers befast op dwarskracht edof wringing 



.\leetresziltntetl tvderis liet vervanrdigetl van de balken 137 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 1 

1 O0 
z 
s 
g 75 
L 
Y 

50 

25 

o 
00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 

Tijd na spannen [uren] 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 1 

O 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



iIfeetresttltaten tqde)is Iret vervaardigen van de balken 138 

Omgevingstemperatuur: Balk 2 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 2 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



iIfeetrenrltaten tijdens her vervaardigen van de balken 139 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 2 

l 

1 2 5  

1 O 0  

Z 

25 
g 7 5  
2 
Y 

5 0  

l 

2 5  

o 
0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 

Tijd na spannen [uren] 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 2 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht eru'of wringing 



~lleetres~<l~aten rqderis het ven.oardigeri van de  balkeri 140 

Omgevingstemperatuur: Balk 3 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20 :OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 3 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20 :OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



.\feetresitltaten tqdens her vervnardigeti vnn de bnlkeri 141 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 3 

l 1 1 5 0 ,  

125 

1 O0 
C1 

Z 

s 
g 75 
L 
Y 

50 

25 

o 
0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 

Tijd na spannen [uren] 

- KMD 20 - KMD 21 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 3 

2000 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



,\ieetren<ltaten tqdens het vervanrdige~z van de balken 142 

Omgevingsternperatuur: Balk 4 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 4 
( in de fabriek) 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht eníof wringing 



.lfeetresitltateri tijdens het vervaardigen van de balken 143 

Verloop van KMD 20 en 21 : Balk 4 1 

l 

~ 
~ 
l 

l 

1 
l 

I ~ 
I 

1 
l 

i l 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na spannen [uren:min] 

- KMD 20 - KMD 21 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 4 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



~Cleetresz~ltaten tijdens het vervaardiger1 van de balken 144 

Orngevings temperatuur: Balk 5 
( in de fabriek) 

Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 5 
( in de fabriek) 

80 l 

z l 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "l o ,  , , , , I i ! 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



.\feehes~dltate?i tijderis het vervaardigen van de balkcri 
145 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 5 

150 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 5 

Z 
Y 

g 7 5 -  
2 
Y 

50 

25 - 

o - 

2000 , 

1750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - ! 

1 
i 

E i g 1000 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
X - j 

i 
g , o  - - - - ---- 

~ 

i 
1 

5 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

i o 8 I 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erv'of wringing 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 
Tijd na spannen [uren] 

t 
l 

l 
I 

i 
l 



,ileetres~<Itaten tijdens liet vervaardigen van de balken 146 

Omgevingstemperatuur: Balk 6 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 6 
( in de fabriek) 

i ~ 
60 ' - - - - - - - - - - - - - - - - l 

l 1 
i 

- S U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  .- 
O) i 
G ~ 4 0 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 i 
O C 
5 L ~ o i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l  

20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v i 
l o t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

T / ~ 
o i l l 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht e r / f  wringing 



.\feetreszil~aten tijdens het vervaardigen van de balken 147 

1 Verloop van KMD 20 en 21: Balk 6 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na spannen [uren] 

-- KMD 20 - KMD 21 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 6 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



3feetresultaten t$idens het vervaardigerì van de balken 148 

Omgevingsternperatuur: Balk 7 
( in de fabriek) 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 7 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 



.tleetresultaten tvdens Iret vervaardigen van de balken 149 

I 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 7 

l 

O 

0O:OO 04 :OO 08 :OO 12:OO 16 :OO 20:OO 24:OO 
Tijd na spannen [uren] 

-- KMD 20 - KMD 21 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 7 

o 
0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 

Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



dfeetresztltafen fqdens her vervanrdige)~ van de balken 150 

Omgevingsternperatuur: Balk 8 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 8 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



,\leetrestiItaten tvdens het vervaardigen van de balken 151 

i Verloop van KMD 20 en 21: Balk 8 

125 

1 O0 

Z 

25 
+j 75 
2 
Y 

50 

25 

o 
0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 

Tijd na spannen [uren] 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 8 

Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespant~en HSB-liggers belast op dwarskracht ewwringing 



Jfeetresztltaten tijdens het vervaardigen van de balken 152 

Omgevingsternperatuur: Balk 9 
( in de fabriek) 

O I 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 9 
( in de fabriek) 

8 0  

7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
! 7 ~ 

G O ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :  

l 2 0 & - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  

T 
q o L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  l 

O t I 1 I , , 1 
00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 

Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



~~leeires~rlrnren rydens her vervonrdigeri van de balken 153 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 9 

08:OO 12:OO 16:OO 
Tijd na spannen [uren] 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 9 

0O:OO 04 :OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



.Ileetresttltaten tijdens het vervaardige>i van de balkeri 154 

Omgevingstemperatuur: Balk 10 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 10 
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



.Ifeetres~rltaten tijdens liet ver vaardige)^ van de balken 155 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk 10 

O 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na spannen [uren] 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 10 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

I 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Afeetresziltaten tgdens Iret vervnardigeti van de balken 156 

Omgevingstemperatuur: Balk 11 
( in de fabriek) 

i 30 I I 

08:OO 12:OO 16:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk l 1  
( in de fabriek) 

0O:OO 04:OO 08:00 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarsh~acht edof wringing 



,\~eetres~rltaten tijdens het vervaardigen van de balken 157 

Verloop van KMD 20 en 21: Balk l 1  

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 11 

150 

l 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

125 

l00  
C 
Y 

g 7 5 -  
L 
Y 

50 

25 - 

O r 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 

1 
i 
i 
1 

I 

l 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na spannen [uren] 



~Líeetresi~lfnten tydens het ver vaardige?^ van d e  balken 158 

l 
Omgevingstemperatuur: Balk 12 

( in de fabriek) 

o 1  I 

0O:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 24:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Relatieve vochtigheid: Balk 12 
( in de fabriek) 

04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Jfee~eszrItaten ti/dens ket vervaardigen var1 de balken l 5 9  

l 

i Verloop van KMD 20 en 21: Balk 12 

0O:OO 04 :OO 08 :OO 12:OO 16:OO 20:OO 24 :OO 
Tijd na spannen [uren] 

-- KMD 20 - KMD 21 

Kracht in de 4 aflaatvijzels: Balk 12 

00:OO 04:OO 08:OO 12:OO 16:OO 20:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Temperatuu~erioop in de balk [celsius] l g 
Verhardingstijd [uren] 
14-5-97 

1 

20-5-97 
2 onder 

midden 
boven 

21 -5-97 
3 onder 

midden 
boven 

22-5-97 
4 onder 

midden 
boven 

26-5-97 
5 onder 

midden 
bwen 

27-5-97 
6 onder 

midden 
boven 

28-5-97 
7 onder 

midden 
boven 

29-5-97 
8 onder 

midden 
bwen 

02-06-97 
9 onder 

midden 
boven 

03-06-97 
10 onder 

midden 
boven 

04-06-97 
11 onder 

midden 
boven 

05-06-97 
12 onder 

midden 
boven 



!\ feetresziltaten tgdens het vervnardigen van de balken 161 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Bal k l 

l 

-0.2 
O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 

Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

-t 115 afgl. -r-- 215 afgl. 315 afgl. - 415 afgl. - -* 515 afgl. - doorsl. act. 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Bal k 2 

o l , ,  l 1 .  I 
I '  " ' l  l 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Jleetresztltnten tijderis het vervnnrdigeri van de bnlkeri 163 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Bal k 3 

o 
O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 

Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Bal k 4 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

- 115 afgl. - 215 afgl. --. - 315 afgl. - 415 afgl. -t 515 afgl. - doorsl. act 

- 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 



~\leetresz~ltoten tijdens het vervoordigeti van de bolken 163 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Balk 5 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Balk 6 

l 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Jleetresziltate~i tijdens liet vervaardigen van de balken 164 

l 
Rekken t.p.v. hart onderstrengen 

l 
Bal k 7 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Bal k 8 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

a l15 afgl. 215 afgl. -- .- 315 afgl. -co- 415 afgl. t 515 afgl. -D- doorsl. act 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



,ifeetreszrltatett tijdens Iret vervnnrdigetr var1 de balken 165 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Bal k 9 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Balk 10 

l 

o ,  1 I I 1 / /  " ' /  I 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enwwringing 



J feetresultnteri tijderis liet vervanrdigeri vnn de balken 166 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Balk 11 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

Rekken t.p.v. hart onderstrengen 
Balk 12 

O 415 830 1245 1660 2075 2490 2905 3320 3735 4150 
Afstand tot passief kopeinde balk [mm] 

s 115 afgel. - 215 afgel. - ,r - 315 afgel. - 415 afgel. -c 515 afgel. 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dworskrackt enlof wringing 



Afeetres~rlrnten tijdens liet vervanrdigen van de balken 167 

Rentree actieve zijde: Balk 1 
( intrekking positief) 

19:12 19:36 20:OO 20:24 20:48 21:12 21:36 
Tijd na het spannen [uren] 

I - Ivdt 12 - Ivdt 14 Ivdt 16 - Ivdt 17 1 

Rentree passieve zijde: Balk 1 
( intrekking is positief ) 

19:12 19:36 20:OO 20:24 20:48 21:12 21:36 
Tijd na het spannen [uren] 

1 - Ivdt 3 - Ivdt 10 ., .- Ivdt l 1  - Ivdt 15 1 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



.\feetresz<ltate>l tijdens het vervaardigen van de balken 168 

Rentree actieve zijde: Balk 4 
( intrekking positief) 

21:36 22:OO 22:24 22:48 23:12 
Tijd na het spannen [uren] 

I - Ivdt 12 - Ivdt 14 Ivdt 16 - Ivdt 17 I 

Rentree pass ieve  zijde: Balk 4 
( intrekking is positief ) 

t -0.25 , l l 
l I 

21:36 22:OO 22:24 22:48 23:12 
Tijd na het spannen [uren] 

I - Ivdt 3 - Ivdt 10 .---.-,. Ivdt I 1  - Ivdt 15 1 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Xfeetreszrltaten tijdetzs liet vervaardigen van de balken 169 

Rentree actieve zijde: Balk 8 
( intrekking positief) 

1.75 - 

1.5 <li- 

l .25 

E l 
E 

g 0.75 
1 

L ). 

s l 
g 0.5 

0.25 
L I i l 

o l -- i 
-0.25 J 

1836 19:OO 19:24 19:48 20:12 
Tijd na het spannen [uren] 

-- Ivdt 12 - Ivdt 16 Ivdt 17 

Rentree passieve zijde: Balk 8 
( intrekking is positief ) 

l 

-0.25 I I I 1 

1836 19:OO 19:24 19:48 20:12 20:36 
Tijd na het spannen [uren] 

- Ivdt 3 - Ivdt l 0  . . Ivdt 11 - Ivdt l 5  

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



.\feetresziitatetr tijdens het vewanrdigeri van de bniken 170 

Rentree actieve zijde: Balk 12 
( intrekking is positief ) 

1.5 

-0.25 1 

17:24 17:48 18:12 18:36 19:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

-- Ivdt 12 - Ivdt 14 Ivdt 16 - Ivdt l 7  

Rentree passieve zijde: Balk 12 
( intrekking is positief) 

17:24 17:48 18:12 18:36 19:OO 
Tijd na het spannen [uren] 

- Ivdt 10 - Ivdt 11 ---,- Ivdt l 5  

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Dwarsk~achtcapaciteit van de balken 171 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht eldof wringing 



Dwnrshraclztcnpnci~eit van de balken 172 

Spannings-rek diagram 
prisma 1 balk 1 

0.6 0.8 1 
Rek [promille] 

Spannings-rek diagram 
prisma 2 balk 1 

70 l 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 l .6 
Rek [promille] 

I I 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



DwnrsX~nciitcapnciteit vari de balken 173 

Spannings-rek diagram 
prisma 3 balk 1 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 
Rek [promille] 

Spannings-rek diagram 
prisma l balk 2 

0.2 0.4 0.6 0.8 l 1.2 1.4 l .6 
Rek [promille] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



DivarsXraclitcapaciteit van de balken 174 

Spannings-rek diagram 
prisma 2 balk 2 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 

l 
Rek [promille] 

! 

Spannings-rek diagram 
prisma 3 balk 2 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 
Rek [promille] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracirt enkfwringing 



DwarsX~aclztcapacitet van de balken 175 

i Spannings-rek diagram 
prisma 1 balk 3 

0.2 0.4 0.6 0.8 l 1.2 1.4 
Rek [promille] / 

Spannings-rek diagram 
prisma 2 balk 3 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 l l .2 1.4 
Rek [promille] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



D,varskraclitcapaciteif van de balken 176 

Spannings-rek diagram 
prisma 3 balk 3 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 
Spanning [MPA] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



DivarsXraclitcopaciteit van de balken 177 

Doorbuiging: Balk 1 

5 10 15 
Doorbuiging midden [mm] 

- Ivdt 71 - Ivdt 72 -- Ivdt 73 - Ivdt 74 

Rentree passieve zijde: Balk 1 
( intrekking is positief) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 

1.5 - 

1 

E 0.5 
t 
O 
2 
.d 

s 
2 O 

-1 

l 
l 
1 

1 
I 

l 
I 

\ l 

--L U , - - -  A -. 
_ X  

," ,.r-<- ----- 

4 . 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 



D~varsXraclr~capociteii var1 de balken 178 

Rekken in de drukzone: Balk 1 
(druk is negatief) 

l 

5 -0.5 - - 
'Si 
L 
E -1 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

-- rekstr 40 - rekstr 41 rekstr 42 rekstr 43 - rekstr 44 - rekstr 45 

Verplaatsingen onderflens: Balk 1 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- bdt 60 - bdt 61 ---- Ivdt 62 Ivdt 63 - - bdt 64 - bdt 70 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



Dwarskraclitcapaciteit van de balken 179 

Lineair elastische berekening voor de 
hoofdtrekspanningen: Balk 1 

20 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- t.p.v. rekstroken 20/21122 --- t.p.v rekstroken 23/24/25 - t.p.v. rekstroken 26/27/28 I 

Hoofdtrek-rekken: Balk 1 
(trek is positief) 

2.75 

2.25 

Q - .= 1.75 E 
g 
Y 

c 1.25 
Q 
X 
X 

0.75 

0.25 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



D~vardraclrtcapaci~eit van de balken 180 

Lineair elastische berekening voor de 
hoek van de drukdiagonaal: Balk 1 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

/ - t.p.v. rekstroken 20/21/22 -- t.p.v rekstroken 23/24/25 - tp .v .  rekstroken 26/27/28 1 

Hoofddrukrichtingen: Balk i 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enhofwringing 



Hoofddruk-rekken: Balk 1 
(druk is negatief) 

l - Z " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

l 

-2.5 
O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Vijzelkracht [KN] 

Rekken diagonale rekstroken: Balk 1 
(druk is negatief) 

-2.5 J I ,  I 
l ,  I l 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



D~varsXraclztcapaciteit va11 de balken 183 

Doorbuiging: Balk 2 
(t.p.v. midden overspanning) 

5 I 0  15 
Doorbuiging [mm] 

Rentree passieve zijde: Balk 2 
( intrekking is positief) 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- Ivdt 71 - Ivdt 72 Ivdt 73 - Ivdt 74 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarsh-acht enhfwringing 



Rekken in de drukzone: Balk 2 
(druk is negatief) 

-2.5 ' 
O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Vijzelkracht [KN] 

I - rekstr 40 - rekstr 41 rekstr 42 rekstr 43 - rekstr 44 - rekstr 45 1 

Verplaatsingen onderflens: Balk 2 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- Ivdt 60 - Ivdt 61 ---- Ivdt 62 Ivdt 63 - bdt 64 - Ivdt 70 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



DwarsXrochtcapociteit van de bolken 184 

Lineair elastische berekening voor de 
hoofdtrekspanningen: Balk 2 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

l 

- t.p.v. rekstroken 20121122 -- t.p.v rekstroken 23/24/25 - t.p.v. rekstroken 26/27/28 

Hoofdtrek-rekken: Balk 2 
(trek is positief) 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof  wringing 



Dwarsk~ac/~tca~acitet var1 de balken 185 

Lineair elastische berekening voor de 
hoek van de drukdiagonalen: Balk 2 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- t.p.v. rekstroken 20121122 ---- t.p.v rekstroken 23/24/25 - t.p.v. rekstroken 26/27/28 

Hoofddrukrichtingen: Balk 2 

I 1 

1 
l 

P 

I 
/ ' / ' I '  

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



DwarsXrarliicapac~teit van de balken 186 

Hoofddruk-rekken: Balk 2 
(druk is negatief) 

-2.5 
O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Vijzelkracht [KN] 

Rekken diagonale rekstroken: Balk 2 
(druk is negatief) 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enwwringing 



D~varslrraclitcapaciteif van de balken 187 

Doorbuiging: Balk 3 
(t.p.v. midden overspanning) 

5 10 15 
Doorbuiging midden [mm] 

Rentree passieve zijde: Balk 3 
( intrekking is positief) 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht erdofwringing 



D~varsLrachtcapaciteit van de balken 188 

Rekken in de drukzone: Balk 3 
(druk is negatief) 

-2.5 ' 
O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Vijzelkracht [KN] 

-- rekstr 40 - rekstr 41 rekstr 42 rekstr 43 - - rekstr 44 - rekstr 45 

Verplaatsingen onderfiens: Balk 3 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- M t  60 Ivdt 61 ---- Ivdt 62 - Ivdt 63 - -  Ivdt 64 - Ivdt 70 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



D~varsL7aclrtcapnciteit t.ar1 de balken 189 

Lineair elastische berekening voor de 
hoofdtrekspanningen: Balk 3 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- t.p.v. rekstroken 20121122 -- t.p.v rekstroken 23/24/25 - t.p.v. rekstroken 26/27\28 

Hoofdtrek-rekken: Balk 3 
(trek is positief) 

-0.25 , I  j 
I l ' , ' I ' l T  1 ' 1  

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarsXracht enlof wringing 



D~varsliraclitcapaci~eit vat2 de balken 190 

Lineair elastische berekening voor de 
hoek van de drukdiagonaal: Balk 3 

45 

4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

- t.p.v. rekstroken 20/21/22 --.-- t.p.v rekstroken 23/24/25 - t.p.v. rekstroken 26/27/28 

l Hoofddrukrichtingen: Balk 3 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

I I 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edof wringing 



Dwarshraclitcnpaciteit van de balken 191 

Hoofddruk-rekken: Balk 3 
(druk is negatief) 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Rekken diagonale rekstroken: Balk 3 
(druk is negatief) 

O 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 
Vijzelkracht [KN] 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Wrin~ca~aciteit vat1 de balken 193 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht en.of wringing 



Tekenirzg proefopstelling 193 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht ehfwringing 



Teke~ijìig proefopstelling 194 

Voorgespannen HSB-Ziggers betast op dwarskracht enlof wringing 



Foto 's tgdens het beproeven van de balken 19 

Balk 3: F = 250 kN 

Balk 3: F = 500 kN 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht edofwringing 



Foto S t9den.s het beproeven van de balken 196 

Balk 3: F = 750 kN 

Balk 3: F = 1000 kN 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht enlof wringing 



Foto S tgdens het beproeven van de balken 197 

Balk 3: F = 1348 kN (bezwijkwaarde) 

Voorgespannen HSB-liggers belast op dwarskracht e dof wringing 
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